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Una de kabretes a sa Serra de Galdent ensumant ses Bruixes
Sortida especial per una serra oblidada per molts d’excursionistes que pel sol fet d’estar lluny de Tramuntana i tenir petita alçada la
consideren una serra menor .
Error majúscul, he de dir !, perquè la serra de Galdent ens ofereix un mix molt interessant: Vistes inusuals que combinen un 360º amb la
bellesa de l’illa de Cabrera, orografia especial amb la combinació de roques arrodonides pels vents i d’altres ben crivellades per l’acció de
l’aigua, històries i llegendes.
En definitiva, un lloc a on s’ha de pujar al manco un cop a la vida... per poder deixar la petjada al mateix lloc on el Rei en Jaume, s’Escolà, ses
Bruixes i els Gegants hi deixaren els seus alés i les seves graneres.

En Joan Carles Palos escrigué un article on descrivia: Ens situam en una terra on el cel i l'infern es donen la mà sobre un terreny llegendari.
Per un costat, les muntanyes de Randa, que vessen espiritualitat per la presència "il·luminada" del beat Ramon Llull al segle XIII; i per
l'altra, la serra de Galdent, amb les llegendes que parlen de "la sopegada del gegant" i de la presència d'unes bruixes que habitaven unes
coves properes i a les quals el mateix rei En Jaume, amb un parell de capellans i un escolà, donà escampavía.

.

Imatges de dalt de ses Bruixes. El vent no ens va permetre fer-hi massa l’estada... Cabrera, malauradament també estava completament
tapada pels núvols...

Trobareu bocins de ruta, sobretot la part que transcorre a la zona del puig d’en Claret que són una fantàstica explosió de vegetació.

A mitjan carena, amb el puig de Randa vigilant-nos.

Vàrem anar a ensumar per la vessant sud-oest del puig de Galdent. Hi haguérem de posar prou esma donat a que és un lloc molt poc transitat
i inhòspit i en moltes ocasions no té voreres per on posar els peus.
Me vaig divertir jugant amb el vent i aconseguirem caçar una bufada de 52 km/h, me va venir d’un pèl no sortir volant...

Ens permetérem de gaudir de grimpar per l’esclafit est de sa Sopegada des Gegant.

Es safareig de son Reus i una sínia d’espectacular bellesa que podeu trobar un cop passat es puig de s’Escolà, ja quasi al final de l’excursió
abans de voltar el camí de Ferrutxelles

Aquesta excursió es pot fer amb nins però heu
d’anar molt alerta en els transits per la carena i
sobretot si la roca està banyada !!!

