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Ses Cases

Forn de calç 1 del 
torrent de sa Mata

Panoràmica

Graner del delme
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Safrà bord Escorpí balear

C/ Es Capdellà a Galilea Km 2.2
Tel: 971130577
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Horari d’accés a la Finca
07:00-19:00 de l’1 d’abril al 30 de setembre
08:00-17:00 de l’1 d’octubre al 31 de març

Horari d’accés a les Cases
09:30-14:30 dies laborables

10:00-17:00 dies festius 
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Aparcament de
Ca l’Amo en Biel

Camí de Galilea

Sa Font Nova

Forn de calç del 
Torrent de sa Mata

Finca Pública Galatzó
ITINERARI DE SA FONT NOVA
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Es tracta d’un camí que antigament va ser emprat per 
la gent de Galilea que anava a treballar a la possessió 
de Galatzó i que actualment permet connectar amb la 
xarxa de camins públics del municipi de Puigpunyent.

D’alt interès paisatgístic, patrimonial i natural, aquest 
itinerari, de 6,3 km, s’inicia al pàrquing i discorre en di-
recció sud pel camí de Galatzó, fins a arribar a la zona 
de Galilea. Si es desitja, es pot arribar fins a les cases 
de Galatzó a l’anada o a la tornada.

Al llarg del recorregut, es localitzen una sèrie d’ele-
ments patrimonials, arquitectònics i etnogràfics, que 
deixen palesa l’antiga explotació forestal de l’àrea.

L’interès natural d’aquesta zona, en la qual es poden 
trobar espècies destacades, en tant que són d’interès 
comunitari europeu, endèmiques i d’alt valor de pro-
tecció i conservació, fa que es trobi integrada dins de 
la Xarxa Natura 2000. Podem destacar-hi espècies ve-
getals com ara el safrà bord, l’estepa joana, la gatova, 
el pa de porc (Cyclamen balearicum), l’alzina, el gar-
balló, les mosques vermelles, la savina, la murta, etc.

Pel que fa a la fauna, hi podem contemplar aus com el 
mussol banyut, el rossinyol, el busqueret coallarg o la 
mallerenga blava, entre d’altres. Igualment, hi destaca 
la presència de l’endèmic escorpí balear (Euscorpius 
balearicus).

 Duració: 2h 15’
 Distància: 6,3 Km
 Desnivell: 322 m
 Tipus de recorregut: anada i  

 tornada
 Dificultat: fàcil


