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tinerari:Banyalbufar-SonSanutges-
l’Arboçar-carreteravelladePlanícia-
cases de Planícia-camí Vell de Ba-
nyalbufar a Estellencs-Son Serralta-
Estellencs.

Horariaproximat:3h(tempsapro-
ximatdemarxa,senselesaturades)

PartimdelaplaçadeBanyalbufari
pujam pel carrer de Jeroni Albertí,
que és també l’inici del camí de la
font de la Vila i del camí del Correu.
El camí costerut ens condueix vora
Son Vives. Un poc més amunt, a la
dreta parteix el camí de la síquia de
Baix, vora el gran safareig de Son
Vives. Després de Son Albertí, apa-
reixlacasadelVerdaguer,tambéala
dreta. La vista s’eixampla pels cos-
ters de marjades. Més endavant, a
l’esquerratrobamlacasaditadeCan
Ferrà,ambunsafareigdavant.

ArribamvoralafontdelaVila,que
se situa a la dreta del camí, vora el
torrentd’enRoig,enunespairecent-
mentarranjat,ambuncaminetamb
passamà que condueix a la surgèn-
cia.Novamentalcamígran,unsdeu
minuts més amunt apareixen a la
dreta els efectes de la guixeria de
Son Sanutges, amb un gran forat fet
al coster de la muntanya. Mentres-
tant,a l’esquerraespodenveure les
cases de Son Creus; tres revolts més
amunt ens deixen en la cruïlla de
SonSanutges.Enaquestentreforc,a
l’esquerra tenimelcamíquedavalla
cap a la carretera; recte, continua el
camí del Correu, mentre que cap a
la dreta es dirigeix la carretera vella
dePlanícia,quetambééselcamíde
l’Arboçar, per on ens dirigim. En
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I
Les cases de Planícia

aquest mateix punt, just a la dreta,
queden les restes de la guixeria de
Son Sanutges. Des de la cruïlla de la
pedrera, pel camí de l’Arboçar, arri-
bam tot d’una a les cases de Son Sa-
nutges, a l’esquerra del camí. Les
cases de l’austera possessió fa anys
queestrobentancades.

Continuam cap a les cases de l’Ar-
boçar, per un camí de carro ample i
inicialment en lleugera davallada
que acaba en un revolt a l’esquerra.
A partir d’ara, mentre avançam per
terreny planer, ens envolten pins i
oliveres. A uns cinc minuts de Son
Sanutges passam un xaragall i, dos
minutsmésendavant,franquejamla
barrera metàl·lica de la finca de l’Ar-
boçar. El camí es manté planer mal-
grat el desnivell de la dreta, salvat
amb un marge de sosteniment. A
uns sis minuts de la barrera, a la
dreta apareix el primer d’una sèrie
de cinc xalets fets recentment. Just
després, arribam a les cases de l’Ar-
boçar, que se situen a l’esquerra del
camí. Tenen alçat de dues plantes,
amblafaçanaorientadaaponent.El
portal principal és de llinda, amb
unafinestraa l’esquerra iunaaltraa
la dreta; el primer pis mostra tres fi-
nestres.Aladreta,hihaunaltrepor-
talde llinda,quecorresponala tafo-
na;mésaladreta,hihaunaescaleta

exteriorambunportalet;acabalafa-
çana amb una portassa, amb un
til·lerqueombrejaelredol.

De les cases de l’Arboçar continu-
ampelcamívelldePlanícia.Cincmi-
nuts més endavant arribam a la de-
nominadavoltadelsAvencs,a l’altu-
ra d’un altre xalet nou, a la dreta;
mentrestant, a l’esquerra parteix el
camí que puja a la mola de Planícia,
anomenat el camí del Carro. Conti-
nuamapeuplaperlacarreteravella
de Planícia i passam el torrent de
CanFura.VoraelpladelsBandejats,
observamunxaletnoualadretaiun
altrea l’esquerra.Elcamídescriuun
revolt a l’esquerra i, alguns minuts
després,arribaalabarreradelRafal.
El portell apareix acompanyat de
l’important cruïlla que entreforca
dos camins: a la dreta, el camí del
Rafal de Planícia i, a l’esquerra, la
continuació de la carretera vella de
Planícia, per on ens dirigim, en lleu-
gera pujada. Més endavant, passam
vora les restes d’un portell i el camí
dissenyaduesgiragonsesenpujada.
Enstrobamsituatsenunfrondósal-
zinar, el denominat bosquet del
Rafal,ambelpenyaldeVelaques’ai-
xecadamuntlanostraposició,a l’es-
querra, i lafontdelGarbellmarjades
avall,a ladreta.

El camí vell avança ara planer i

amb escopidors de carro a la dreta,
mentres’apropaa labarreraquese-
para les finques del Rafal i de Planí-
cia. A l’altra banda de barrera, dei-
xam a la dreta l’indret denominat
l’Era Vella i observam la gran roca
plantadavoraelcamíarrand’unaes-
llavissada del coster de la Mola. El
camíensdeixaalescasesdePlanícia
desprésdepassarvora lacasade les
collidoresd’oliva,a l’esquerra.Recte
discorre el camí asfaltat que va a la
carretera Estellencs-Banyalbufar,
mentre que un curt tram de camí
vers l’esquerra ens puja a l’alterosa
carrera de les cases de Planícia, fita-
daperdiversosnoguers.

La possessió de Planícia és una
de les més importants del terme de
Banyalbufar. La Comunitat Autòno-
madeles IllesBalearssignàdia17de
febrerde2009lacompradelafinca,
desprésd’aplicar-hieldretderetrac-
te. El preu de la possessió ha estat
d’11.182.000 euros. La gestió de la
finca correspondrà a la Conselleria
de Medi Ambient del Govern. Planí-
cia ha estat al llarg dels segles una
gran possessió olivarera, amb una
grantafona.EnelsegleXVerapropi-
etat de la família Juan de Planícia,
dels quals passà als Sunyer i
d’aquestsalsPueyoialsRotten,mar-
quesos de Campofranco. Fins a

l’abrilde2007eradelafamíliaBalle,
qui la vengué a un nou propietari,
que no l’ha poguda detenir amb
motiude l’esmentatdretderetracte
exercitpelspoderspúblics.

La façanas’orientaalnord,davant
una esplanada amb vista sobre la
mar; el portal forà és un ample arc
rebaixatquedeixapasaunaclastre-
taamblacasadelssenyorsa ladreta
i ladelsamosal’esquerra.

De les cases de Planícia, davallam
pel camí asfaltat de la possessió que
va a la carretera Ma-10. En primer
lloc, deixam a la dreta la carretera
vella, per on hem arribat i voltam a
l’esquerra.Aquatreocincminutsde
les cases, arribam a un portell amb
barrera de metall situat vora quatre
granspinsversquehanalteratel sòl
del camí. Tres minuts després, dei-
xam a l’esquerra el camí del Salt,
vora la font del Broll i el comellar de
la Font. Cinc minuts més endavant
passam una altra barrereta, mentre
a l’esquerra s’estén el denominat
CampGran.Passamunaltreportell,
ambunporxeta ladreta.Ladavalla-
da s’allarga i, a tretze o catorze mi-
nutsdelporxo,arribamaunportell.
A l’altra banda, trenim el camí vell
d’Estellencs a Banyalbufar, per on
discorre el GR-221, la Ruta de Pedra
enSec.Enaquestpunt,voltamal’es-
querra,endireccióaEstellencs.Ara
mateix, la continuació per la dreta
cap a Banyalbufar està tancada a la
finca del Rafal. La carretera Este-
llencs-Banyalbufar (Ma-10, a l’altura
del km 90,250), resta alguns minut
més avall. Continuam així pel camí
velld’Estellencs,uncamídeferradu-
ra que en set o vuit minuts passa un
portell obert, separació de les fin-
quesdePlaníciaiSonSerraltai,alho-
ra,dels termesdeBanyalbufar,d’on
sortim, i d’Estellencs, on entram.
Quatre minuts després enllaçam
ambuncamídecarro,capaladreta,
queenssituadavantlescasesdeSon
Serralta, una gran possessió d’Este-
llencs, en altre temps d’una de les
duescosenyoriesdellloc.Elcamída-
valla a la carretera, amb un cartell
queensindica“Estellencs,20min.”.
Després d’alguns minuts d’anar per
la carretera, el GR coincideix, a la
dreta,algunsmetresambelcamídel
Collet finsquevoltaa l’esquerra,no-
vament amb la tipologia de camí de
ferradura.Al’esquerraquedalapos-
sessionetaditade lesAmitges.Entre
parets, passam el torrent i, assolida
una rosta costa encimentada, en-
tram al poble d’Estellencs, on aca-
baml’excursió .•

Pels camins de la nova i esplendorosa finca
pública de Banyalbufar


