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PUNTS D’INTERPRETACIÓ DE 
L’ITINERARI DE SES PLANES

Ses Cases Molins d’aigua

Sèquia d’es Ratxo

Flora i fauna de ses Planes

Conjunts etnogràfics de ses Planes

C/ Es Capdellà a Galilea Km 2.2
Tel: 971130577

medioambiente@calvia.com
www.pluscalvia.com

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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ITINERARI DE SES PLANES

Itinerari que transcorre per un camí de pedra en sec 
que uneix les cases de possessió amb l'antiga zona 
d'explotació agrícola de muntanya de ses Planes.

La ruta s’inicia al pàrquing, arribant, si es desitja, fins a 
les cases a l’anada o a la tornada.

Al llarg del recorregut, d’uns 7 km (anada i tornada), 
s’hi poden observar les cases, la sèquia d’es Ratxo, 
que va proveir d’aigua la possessió des del segle XVI 
fins a l’actualitat, dos molins d’aigua fariners, un dipò-
sit 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.

Aquest itinerari destaca també des del punt de vista 
paisatgístic. Hi podem contemplar la vall de Galatzó, 
des del seu inici al nord en els vessants escarpats del 
puig de Galatzó i la mola de s’Esclop, fins a la seva 
desembocadura al sud, a la badia de Santa Ponça. El 
recorregut finalitza en l’altiplà de ses Planes.

El caminant s’anirà endinsant en una antiga zona de 
cultiu dominada per garrovers i figueres i algunes 
restes d’alzinar, a més de trobar-se espècies caracte-
rístiques de la garriga balear, com l’ullastre, l’estepa 
joana, el garballó i la mata. Poden observar-s’hi també 
les comunitats vegetals de canyís i aritja, i les de boi-
xerol i arçot, així com les poblacions de boix i els ma-
tolls amb nombrosos coixinets espinosos endèmics.

 Duració: 2h 40’
 Distància: 7,6 Km
 Desnivell: 246 m
 Tipus de recorregut: anada i  

 tornada
 Dificultat: moderada

GR-221 P


