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Una de kabretes al Niu des Voltor i la moleta de cal Reis pels
passos de dalt.
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Sortida espectacular per un territori inhòspit, morada de corbs i voltors que no ens poden fer més que enveja del lloc que han triat per
viure.
Quan els salvatges habitants d’aquestes contrades obren la finestra dels seus ulls, segur que com férem nosaltres, queden extasiats davant
la pedra nua, el mar i les muntanyes llunyanes ... i volen lliures jugant amb els vents ... ai enveja de les seves ales !!!

La ruta és complicada,
Aprox. 7, 30 hores de marxa total per
fer 6,2 km. Amb un desnivell acumulat
de 450 m. per un camí que no ens
permetrà deixar cap múscul en repòs.

No es poden oblidar unes bones botes que aferrin bé la roca pels llocs que es transiten i la perillositat d’una possible caiguda que en molts
de casos resultaria final.
Partírem del nu de sa corbata i ja de bon principi ens endinsarem en un mar de pedra i càrritx. La ruta és bona de triar ens havíem de fer
nostre tot el territori que ens separava de la timba del torrent.
Sempre en davallada, primer agafarem un rumb Est per en uns 20 minuts variar-lo cap un nord-est molt marcat al voltant de la cota 600, el
propi terreny ens hi durà... fins que arribem a la vora de cota 517 que envoltarem per la dreta i....:,
La primera topada amb el cingle és tot un impacte i per la seva serenor l’anomenàrem “ guaita del silenci”.

Un cop gaudit de tot, però de tot i tot..., costa pena partir d’aquesta visió.. agafàrem un rumb sud, vorejant la timba per anar a cerca el
Forat. Nosaltres ens divertirem una mica practicant grimpades que necessitaríem tenir ben clares a l’hora de fer la tornada pels passos.

I de cop i volta es Forat, UNA MERAVELLA DE LA NATURA

GUAU
!!!!!

Vius, jo quasi hi vaig deixar un colze....
Un cop abandonat es Forat anàrem a cercar la nostra propera fita, la que anomenàrem Terrassa del Cingle que ens regalà, entre d’altres,
unes vistes espectaculars del curs del Torrent de Pareis, la serra de ses Farines i el Morro de sa Vaca.

Per cert, els components del grup eren: en Bernat, na Maria, n’Alarcón, en Roger, na Pitu, na Lídya, en Miquel, en Luis Pablo Gonzalo, na Rosa,
na Tene, na Marga Alomar, n’Andreu i jo mateixa.

A partir d’aquí ens va tocar grimpar, sí o sí, per anar a cercar el pas de roca que ens va de dur al famós Niu des Voltor que ens va permetre
fer una espectacular ullada a l’Entreforc, lloc on s’ajunten el torrent des Gorg Blau amb el torrent de Lluc per convertir-se en el torrent de
Pareis.

Jo de gran vull un niu aquí !!!

Un lloc molt especial per jugar a saber on et trobes i on et trobaries si fossis allà on arriba la vista .

La segona part de la ruta fou de tornada. La nostra fita era arribar a la Moleta de cal Reis.
Per assolir-la agafàrem un camí poc avesat: abans d’anar a cercar es Forat que havíem deixat abans, ens desviarem per un collet en direcció
SudEst que ens va permetre guaitar el torrent des Gorg Blau i gaudir de la mirada a la fondària d’allà on comença sa Fosca. .

Tornats al Forat, enfilàrem el rumb cap a la Moleta i per això anàrem a cercar un fondal habitat per un solitari ullastre, que sobresurt en
una garbuix de càrritx i bruc, molt bo de veure a la dreta de la cota 578, ...

.

A partir d’aquí la nostra visió canviarà completament: deixant-lo a la nostra esquena agafàrem un rumb SudEst per fer-nos amb el pas
natural que, en forma d’encletxa en el roquissar, ens va permetre, gri mpada va i grimpada ve, transitar entre dolines i arribar fins a tocar la
cota 642. D’aquí continuarem en direcció Sud-Oest fins a fer-nos amb el punt més alt de la nostra excursió, la M oleta de cal Reis.

Des de sa Moleta es pot veure una bella perspectiva del puig Major, el pa de figa i es puig de ses Vinyes.

(fites que tenim en cartera...)

Per davallar anàrem a cercar la cota 700 per un pas que amb tot el carinyo del món el dia que anàrem a preparar la ruta anomenàrem

“es pas d’en Bernat “

