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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

Finca Pública Galatzó

ITINERARI DEL
PUIG DE GALATZÓ
El puig de Galatzó, amb 1.027 metres d’altura, és una
de les muntanyes més singulars i emblemàtiques de
l’illa de Mallorca. Es troba a la zona de Ponent, entre els municipis d’Estellencs, Puigpunyent i Calvià.
En el cim, freqüentment cobert per niguls en forma
de barret, hi ha un vèrtex geodèsic, fita que separa
les finques que conformen la muntanya: Son Fortuny
(Estellencs), Son Net (Puigpunyent) i Galatzó (Calvià).
La ruta del puig de Galatzó és la més llarga i la que té
més desnivell de tots els itineraris de la finca pública
de Galatzó, i no és recomanable, per tant, per a senderistes no iniciats. És un Itinerari que té un gran valor
paisatgístic i etnogràfic.
Al llarg del recorregut s’hi poden observar les cases,
la sèquia d’es Ratxo, que ha proveït d’aigua la possessió des del segle XVI fins a l’actualitat, molins d’aigua fariners, un dipòsit d’aigua, el conjunt d’edificis
auxiliars de les cases, les zones de marjades, una era,
una caseta de pagès i diversos conjunts etnogràfics
destinats a l’obtenció de carbó vegetal.
Les vistes des del capdamunt del cim estan catalogades com les millors de Mallorca. Pel que fa a la botànica, cal ressaltar-hi l’abundància de la comunitat de
canyís i aritja, present en tot el recorregut. Així mateix,
s’hi localitzen una infinitat d’endemismes vegetals,
entre els quals cal senyalar el coixinet de monja, l’estepa joana o la violeta de penyal.
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Aparcament de ca l’Amo en Biel

Duració: 7h 20’
Distància: 19 Km
Desnivell: 1128 m
Tipus de recorregut: anada i
tornada
Dificultat: difícil

