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EL PUIG DE GALATZO

ituats al quilòmetre 96,7 de la carretera Ma-10,
Sentre
Estellencs i Andratx, començam a caminar per

una pista forestal, que es bifurca un poc més amunt,
a l'ombra des Morralàs, un penyalot de poc més de
600 metres, en el punt més alt. El ramal de la dreta
que segueix la Ruta de Pedra en Sec dóna pas a la
coma d'en Vidal, però nosaltres agafam el de
l'esquerra, que ens permet, deixant de banda a la
dreta el caminoi que du al pas des Cossis, arribar a
la boal de ses Serveres.
Passam per l'àrea recreativa i continuam per la pista
forestal, que després d'una petita pujada ens du fins
a sa Copa d'Or, un indret que agafa el nom del color
del blat que s'hi sembrava altre temps, des d'on
albiram per primera vegada el poble d'Estellencs.
Costejam a continuació els pendents, fins que, situats
a la coma des Moro, deixam de banda un camí que
surt de la nostra esquerra i tot dret arribam a la
rota de n'Ugó, un terreny ja més planer amb
marjades antigues.

Passam vora un aljub en ruïnes i, més endavant, ens
trobam amb un altre creuer. Deixam de banda el
ramal de l'esquerra que porta a la font de Dalt, per
seguir pujant en direcció oest fins a assolir el pas de
na Sabatera, una cruïlla de camins estratègica. El
camí que surt en direcció a ponent, en sentit
descendent, ens portarà de nou devora la boal de
ses Serveres, mentre que si el que volem és arribar
al puig de Galatzó, opció d'una certa dificultat, ens
haurem de dirigir al sud per un viarany que amb
pendent pronunciat ens du a un replà petit on es
torna a esbrancar en dos. Elegim aquí el tirany de
la dreta, pujam per un terreny ara més accidentat
i després d'enfilar-nos una mica utilitzant les mans,
assolim el capcurucull de la muntanya.
Ja de retorn, l'itinerari discorre pel mateix viarany
de pujada fins a arribar una altra vegada al pas de
na Sabatera, on agafam el camí de l'esquerra que,
ara sempre de baixada pels costers de sa Moleta
Rasa, passa a la vora d'un pouet i ens permet tornar
al punt de partida pel pas des Cossi.

La rota de n'Ugo
Les rotes són el fruit del treball dels pagesos
més desfavorits, que mitjançant un contracte
signat amb els propietaris de les grans
possessions, retiraven la garriga i les pedres
per poder sembrar i explotar un tros de terra
durant un període de temps, després del qual
els terrenys eren retornats a la possessió.
Amb aquest sistema es posaren en conreu terres molt primes en les quals es necessitava
molt esforç per obtenir un rendiment molt petit i que foren les primeres que s'abandonaren,
de manera que avui just podem veure les restes d'alguns clapers o de les marjades cobertes
d'alzinar i situades vora el nostre recorregut, que a poc a poc es van esvaint.
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Al cim cònic del puig de Galatzó,
visible arreu del ponent de l'illa,
se situa el límit entre els
municipis de Puigpunyent,
Estellencs i Calvià,
però també s'hi topaven
tres grans possessions:
Son Nét, Son Fortuny i
Galatzó, els senyors de les
quals es diu que es
reunien en aquest
indret, cada un assegut
dins la seva propietat,
al voltant d'una taula
de pedra.

