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Avui proposam una ruta de
gran entitat per la finca pública
de Planícia, no sols d’un gran
interès paisatgístic, sinó especi-
alment etnològic, ja que conei-
xerem tots els aljubs i basses
tradicionals de la Mola, un veri-
table tresor no sols a conèixer,
sinó especialment a preservar.
Per fer aquesta excursió cal avi-
sar el personal que guarda la
possessió, ja que circularem per
trams fora dels circuits esta-
blerts.

Iniciam la ruta al camí de les
cases de Plancía, que es troba si-
tuat a la carretera de Banyalbu-
far-Estellencs, un cop passada la
font de la Menta. Després d’uns
inicials pendissos, assolirem el
portell que dóna entrada al pri-
mer olivar, dit l’Olivaret de Mar.
Amb la majestuosa mola just al
davant, deixarem a la dreta el
sementer de Baix i el final de la
“ruta de la font de l’Obi”. Des-
prés d’uns suaus revolts, passa-
rem el pla de les Castanyoles i
posteriorment el Camp Gran.
En deu minuts assolirem una
important cruïlla, amb un camí
de carro a la dreta per on par-
teix la “ruta de l’aljub dels Cris-
tians”, cap on ens dirigim.

Avançam per una via de bona
factura. Llavors el camí circula
per un bosc encisador on es
troba l’aljub dels Cristians. És
de planta rectangular, de volta
de canó i amb la boca oberta a
ponent. Aquí té una basseta que
recull l’aigua de coster a través
d’una síquia excavada al terra.
La boca fou tapiada amb peces
de marès per servir de filtre.

Continuam per la ruta asse-
nyalada, ara per un camí de ca-
çador. Al cap de poc sortirem
en un nou camí de carro, on la
ruta ens mena a l’esquerra. Nos-
altres, en canvi, voltam a la
dreta fins a trobar dos especta-
culars colls i una olla de calç.
Ara, fora camí i amb la paret de
partió sempre a la dreta, pujam
per vora d’un xaragall fins a tro-
bar l’aljub del Bosc Gran. És un
dipòsit de planta rectangular
que recull aigua d’escorrentia
que procedeix del coster. Té un
petit coll prismàtic.

Continuam ara pel camí del

Bosc Gran. Al cap de poc troba-
rem una cruïlla, on seguim cap
a l’esquerra, guiats per uns
punts vermells que ens duran al
pas de la Rata, un accés a la part
alta de la mola una mica dificul-
tós i només apte per als excursi-
onistes experts. A dalt, topam el
camí del Carro, el qual travessa
tota la Mola. Continuam cap a
l’esquerra fins que en un replà
trobem la bassa Roja, un magní-
fic dipòsit de planta rectangular
cobert per una volta de pedra.

Des d’aquí continuam pel
camí del Carro fins a assolir la
desviació cap a Planícia i l’Arbo-
çar, que de moment obviam.
Continuam, per tant, cap a lle-
vant fins a passar un petit freu,
rere el qual es troba l’aljub del
puig. Es tracta en realitat d’una
bassa coberta per una volta
tosca. Recull l’aigua del coster
veí, a través de la boca, la qual
disposa d’una llinda de pedra. A
final del segle XIX, l’arxiduc en
fa menció. Ja que hi som, coro-
nam el cim d’aquesta magnífica
muntanya, des d’on obtindrem
unes belles vistes de Banyalbu-
far i de les cotes de Puigpu-
nyent, Esporles i Valldemossa.

Tornam pel mateix camí i en la
desviació cap a l’Arboçar-Planí-
cia ens hi amollam. Després
d’un petit tram amb un seguit
de ziga-zagues, trobarem la joia
d’aquesta muntanya, els Alju-
bets. Consta de dos dipòsits,
l’un destinat a l’abastament
humà i l’altre als animals. Té
més de 13 de llargària. Segons la
data inscrita a la llinda de
l’accés, l’aljub va ser construït el
1882, encara que sabem que
sobre una estructura anterior.

A partir d’aquí el camí davalla
aviat. Després d’uns deu minuts
assolirem una petita plana, on
s’alça aljub del Porxo, també co-
neguda com la bassa Nova. Es

tracta d’un dipòsit de planta
rectangular que recollia l’aigua
per la part posterior. A la vora hi
ha un porxo que servia per

guardar animals, especialment
porcs.

Des d’aquí mateix, i ja fora del
camí del Carro, parteix el camí

del pas de la Mola, el qual ens
durà a les cases de Planícia.
Aquest bellíssim pas té un camí
de ferradura que dibuixa un se-
guit de revolts amb el correspo-
nent marget de sosteniment. A
la part baixa del pas trobarem la
bassa del pas de la Mola, un di-
pòsit de planta rectangular amb
una graonada a l’interior per al
bon accés.

En la pròxima cruïlla tombam
cap a la dreta, tirada que ens
durà a les cases de Planícia. Des
d’aquí, pel camí de les cases,
tornam al punt de partida.•

FITXA

INICI I FINAL: Carrete-
ra Ma-10, km 90,1 (entra-
da Planícia).
DURADA: Unes cinc
hores.
DIFICULTAT: Alta.
PUNTS D’INTERÈS:
Tots els dipòsits que vi-
sitarem, a més de les
cases de Planícia. Nom-
broses restes de l’explo-
tació forestal.
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Els Aljubets són dos dipòsits: un destinat a
l’abastiment humà i un altre per als animals.
L’aljub fou construït el 1882

El camí del pas de la Mola és una via molt
bella que n’inclou una de ferradura amb
tot un seguit de revolts amb marges


