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Una de Kabretes al BEC de FERRUTX davallant pel torrent de sa Font des Parral
Tot arriba i aquesta vegada li va tocar al famós Bec de Ferrutx, que ens esperava amb les dents ben esmolades.
El dia sortí molt calorós i el sol que ens acompanyà fou d’aquell que “torra es Kul a ses lleones del Born” ...
Començarem l’excursió davant “sa Devesa”, com que totes les barreres de la zona estaven tancades en pany i clau
anàrem a cercar des de la carretera el torrent d’es Castellet i ens hi tiràrem entre carinyosos batzers...
D’aquí partírem cap a la Presa del torrent per començar la nostra ascensió cap el Pas Candeler.

Tot i tractar-se d’una ascensió dura per la espessa vegetació d’estepes, argelagues i abundant càrritx anàrem
guanyant alçada amb relativa facilitat. A mitja pujada ens retirarem dels penya-segats del puig de Ferrutx per
acostar-nos al marge esquerra del torrent i pujar més aferrats al coll Faraig. Aquesta variant ens va permetre
practicar un parell de grimpades i exposar-nos a pendents més pronunciades com a regal de principi d’estiu per no
perdre la forma...

Ui, ai, uff, arribàrem al pas Candeler, on després de superar-lo aprofitàrem per reposar forces.

Amb les energies renovades partirem cap el nostre objectiu sense desaprofitar l’excepcional vista que el puig
Ferrutx amb els seus poc més de 500 metres ens oferia: Artà, El Puig de Sant Salvador, Cura, La Tramuntana, el
mar....
Un cop assolit el Bec de Ferrutx ens dedicàrem una bona estona a fer voltes de 360º per admirar dues illes des
de les muntanyes d’Artà, una des del seu interior, Mallorca, i l’altra més enllà de la costa que ens feia l’ullet des
del mar, Menorca.

Xino Xano desférem les nostres passes fins al coll de Faraig i posàrem rumb al Coll Pelat per anar cap a s’esquena
d’en Gil davallant pel tàlveg de sa Coma des Sarró.

Durant gran part d’aquesta davallada el càrritx ens arribava a algunes més amunt del guixa...

Un error de càlcul ens va dur a la Panxa d’en Gil i ens va allunyar de la seva esquena. Així ens trobàrem dins el llit
del torrent de sa Font de sa Parra i decidírem descendir un poc a la risca l’aventura perquè aquest bocí no el
teníem preparat.
Passat el gorg gros de sa Font de sa Parra a la part est d’en Gil, ens trobàrem amb un pas un poc exposat que tots
vàrem treure amb molt bona nota.

Tot i la inesperada davallada pel torrent hem de dir que la descoberta va valer molt la pena i gaudirem una vegada
més de l’aventura que la muntanya ens va regalar.

(Kabretes: El pas d’en Gil existeix, una altre dia us el presentarem...)
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