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Una de kabretes entre Puigpunyet i Galilea:
.
Na Bauçana pel pas de sa Ventalla.
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Aprofitant que era festa per tots els “panets i llonguets” el dia de sant Sebastià anàrem a fer una ruta per la part baixa de la Tramuntana
Sud que transcorre per les contrades de Puigpunyent i Galilea.
Així que de bon matí, amb moltes cares de son que denotaven la festa viscuda la vigília, arribàrem a Puigpunyent...

L’excursió és molt senzilla si bé la férem llarga, més de 17 km., perquè ja toca començar a entrenar per les noves fites que s’apropen.
Per començar prenguérem pel carrer de la Vila que ens havia d’anar acostant en franca pujada fins a la zona de Conques. El camí transcorre
primer per camins asfaltats que duen a les cases antigues i noves que es troben per aquesta zona privilegiada de les aus i els ulls que la
poden gaudir.... Així que poc a poc i tranquil·lament anàrem guanyant metres en alçada. Durant aquesta pujada anàrem deixant a l’esquena el
poble de Puigpunyent i avesant els ulls al puig des Reures que ens mirava a la nostra dreta.
Quan feia aproximadament una hora que caminàvem i rondinàvem... en acostar-nos als 400 metres d’alçada agafàrem un camí de carro que
ens havia de dur fins a un tirany que surt cap a la dreta i passeja pel bosc de Conques, un lloc de somni !!.
Aquest camí es troba ben farcit d’element etnològics molt ben conservats

Un cop ben berenats continuàrem la pujada pel tirany que surt just de devora el pou de ses Conques per anar a cercar el Pas de sa Ventalla,
molt a prop dels penya-segats des Burotell.

Passat el pas les vistes s’eixamplen i canvien completament. Ens girem cap on ens girem, muntanyes i mar ens acompanyen ...

La ruta fins a la mola de son Cotoner es fa per un antic camí estret però molt ben conservat i ens permet veure zones poc avesades co m les
barrancades que formen les comes de de’n Pere Andreu i de s’Aigo que són espectacularment agrestes.
Quan la nostra vista enfilà l’indret de la zona de ses Antenes de Palma Nova, abandonàrem el camí per agafar un tirany a la dreta que ens va
pujar fins a la M ola de son Cotoner.

La guarda sencera
La Mola fa 556 metres d’alçada i ja és senyora de veure molts de puigs del voltants i sobretot la poc avesada vesant nord de la serra de na
Burguesa.
Davallàrem la mola en direcció Est procurant anar perdent alçada poc a poc, així és una forma de cansar-se manco i també de poder gaudir
més estona del 360º. Ara bé, per aquí no hi ha camí i s’ha de tenir prou esment d’on es posen els peus ja que en cas contrari ens podríem
endur més d’un ensurt...

La davallada es fa ràpid i en uns tres quarts d’hora ens trobàrem a sa Planeta als peus de na Bauçana. on destaca especialment el seu pou.

Na Bauçana (Bauçà) o puig des Còssil per la seva característica forma. La pujada en alguns trams t’hi fa fer qualque alenada perquè puja
vertiginosament 131 metres fins arribar als 614 m. del seu cucurucull. Això sí transcorre per un antic i bell camí, construït els anys 60 pel
Foment de Turisme (malauradament ara ja en bastant mal estat de conservació i un parell d’arbres caiguts que el malmenen...)

La guarda de nou, ben acaramullats perquè a dalt del puig l’espai ens resultà un poc escàs...
Un cop acabat amb el debat de si dinàvem o no a dalt del cim, davallàrem cap a Galilea per fer la segona part de l’excursió.
Per això i baix l’atenta mirada del Galatzó, anàrem a cercar primer el GR221, que agafàrem en cap a la dreta en direcció NW a la seva alçada
davant les cases de son Cortei .El seguírem fins arribar a la carretera que va a Puigpunyent.

Allà enfilàrem cap amunt, primer per l’asfalt, on s’ha d’anar molt alerta amb els cotxes i després un poc passat el tercer revolt agafàrem
una drecera que ens porta directament a dalt del poble a la zona de Rocassol. Allà aprofitàrem la volta per anar a veure una antiga casa de
neu que si bé està molt deixada de la mà de Déu és un important element etnològic de la zona.

Imatge de Galilea, poble vigilant del mar...
Davallàrem fins a Puigpunyent fent la volta per darrera la vessant sud d’es Galatzó.
Des de la part de darrera del Serral la vista és espectacular. Destaca la immensitat del Galatzó amb els ses 1027 metres que durant tot el
camí ens acompanya rialler..

Continuàrem la davallada on poguérem observar la vall del Ratxo, el puig Forcat i el M olí Paperer.
I sense saber com, i molt ben acompanyats..., amb un tres i no rés tornàrem a ser a Puigpunyent.

