
MARXA SENDERISTA DIA DE LES DONES 
 

Dates: del 8 dilluns març fins 28 diumenge de març. 

Lloc de realització: Finca pública de Galatzó (Calvià)   

S’han de respectar els horaris de la Finca 

http://www.calvia.com/responsive/general.plt?KPAGINA=2687&KIDIOMA=1&KNODE=9  

Recordeu que la Finca té obert tots els dies de la setmana, si hi aneu entre setmana 

evitarem aglomeracions.  

 

ITINERARI 

Circular 

Ca l’Amo en Biel (aparcament) - Camí de Ses Vinyes - Sender a n’es Tramuntanal - Ca 

l’Amo en Biel 

 

DADES  

Circuit circular 7 km desnivell +270m  

Tipus de camí: pista i camí tirany, sense dificultat 

Recorregut senyalitzat amb indicadors i estaques.  

 

FUNCIONAMENT 

Participació per lliure seguint el track penjat a la pàgina de Wikiloc de la Federació Balear de 

Muntanyisme i Escalada. 

El track es podrà descarregar o seguir en directe mitjançant la pròpia aplicació.  

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/fbme020-marxa-dia-de-les-dones-66019634  

 

Tot l’itinerari estarà degudament senyalitzat per poder fer el seguiment sense necessitat de 

GPS ni mòbil.  

A l’inici de l’itinerari hi haurà un panell per donar visibilitat a la Marxa Senderista Dia de les 

Dones, on us hi podreu fer una “selfie” i compartir-la a www.facebook.com/clubyais   

 

INSCRIPCIÓ 

Solament inscripció per a persones federades.  

A partir de dia 1 de març fins dia 28 de març. 

 

OBSEQUIS 

Les primeres 150 persones inscrites poden recollir el seu obsequi el dia que realitzin l’activitat. 

Aquest es podrà recollir al Palau d’Esports de Calvià Melani Costa 

(https://calviadeportes.com/palacio-de-deportes-de-calvia/ ). Hauran de mostrar el 

comprovant d’inscripció juntament amb la llicència federativa (a través de l’app o targeta).  

Ubicació: https://goo.gl/maps/mQkkTnFdpZhBnqp79  

Horaris:  

- de dilluns a divendres de 8:30 a 22 h 

- Dissabtes de 9 a 14 h i de 16 a 21 h 

- Diumenges i festius de 9 a 14 h  
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MATERIAL OBLIGATORI 

Calçat adequat 

Aigua i menjar 

Roba adequada 

Telèfon mòbil o dispositiu GPS 

 

RECORDEU QUE S’HA DE RESPECTAR EN TOT MOMENT LA NORMATIVA SANITÀRIA 

ACTUAL. 

 


