
BRIEFING VI MARATÓ MUNTANYES D’ARTÀ 

Tot l’itinerari està marcat amb fletxes, cintes i banderes de color taronja 
intens. A més, hi ha persones en els llocs més conflictius de la cursa. 

De sortida farem 3 KM per asfalt i agafarem una pista fins que girem a la 
dreta, on s’estreny es camí a un tirany per un coster que ens du fins a dalt 
de les costes de l’ermita. AV1 (KM. 6) Allà agafarem una pista fins a una 
petita baixada tècnica que mos durà en es camí en direcció a l’ermita de 
Betlem, on hi ha l’AV2 (KM. 9,5). 

Just després de la font, agafarem un camí estret per arribar pujant a 
creuar un coll que després davallarem fins a una sínia. D’aquí, per pista, 
arribarem al pàrquing del Parc on es travessarà un camí asfaltat i on hi ha 
l’AV3 (KM 13,2), continuarem pujant per el camí des Verger per botar un 
botador i pujar per el coster del  Puig des Corb i, després d’un altre 
botador arribarem  a un antic campament de soldats, afrontarem les 
rampes cap al cim de’n Porrassar (ATENCIÓ, Pujada i baixada en el mateix 
sentit). Tornarem passar per el campament i tot d’una es torna a empinar 
la cosa cap al cim més alt de la cursa, Talaia Freda. En aquest tram hi ha 
una paret que és un Monument Etnològic i, per tant, queda totalment 
prohibit pujar-hi. Si algú de l’organització veu algú i l’identifica, aquest 
corredor serà desqualificat. Allà hi ha el control d’Elitechip i teniu 3:30 
hores per passar aquest control. La pujada i la baixada és tècnica i es 
realitza en el mateix sentit de la carrera. Seguirem per pista fins al 
desviament de s’esquena llarga, L’AV 4 està just en aquest creuer (KM 21), 
on agafarem un camí amb una llarga baixada fins a la platja de S’arenalet 
d’Aubarca. HABITUALMENT EN AQUEST PUNT HI HAVIA UN 
AVITUALLAMENT LIQUID PERÒ, EL TEMPORAL DEL 9 D’OCTUBRE VA 
DEIXAR IMPOSSIBLE EL PAS AMB VEHICLES I ENS HEM VIST OBLIGATS A 
CANCELAR AQUEST AVITUALLAMENT. 

Continuarem per devora mar voltetjant la platja de Sa Font Celada, pujant 
a una torre de vigilància i acabant a una altra platja, Cala Matzoc. D’aquí, 
prendrem un torrent per amunt, que tendrà zones amb una mica d’aigua, i 
el deixarem per agafar una pista en pujada fins a les Cases de Aubarca, on 



hi ha l’AV6 (KM. 30,8). Continuarem per pista fins a una barrera amb un 
petit bot i, per amunt, fins que ens desviarem per agafar una forta pujada. 

Una vegada a dalt, crestatjarem, fins a una baixada que ens durà a l’AV7 
(KM 35). Seguirem per pista que ens durà cap a les Cases dels Olors. 
Baixarem per asfalt, passant per l’AV8 (KM 38), i continuant  fins a un zig-
zag per entrar en un camí. 

Una vegada que el deixem, ja afrontarem la darrera pujadeta d’entrada al 
poble. 

El temps màxim per fer la cursa és de 7 hores i mitja. El tall en el cim de la 
cursa és de 3 hores i 30 minuts i es serà inflexible amb aquest aspecte 

Hi ha varis corredors que tanquen la carrera i que compliran l’horari 
previst. Ningú pot quedar per darrera d’ells. Si teniu qualque problema 
que vos obligui a abandonar, avisau a l’AV més pròxim, Protecció Civil o 
voluntari i entregau el dorsal. De la mateixa manera que, si sou superats 
per els corredors de tancament, heu d’entregar el dorsal. 

Volem informar que, si per motius d’esgotament o problemes físics, el 
darrer punt d’extracció fàcil de la cursa és a l’avituallament 4, en el 
desviament de S’Esquena Llarga. Una vegada superat aquest punt i baixar 
a la platja, l’extracció és molt més complicada per la impossibilitat 
d’accedir-hi en cotxe. 

Els AV 1, 3 i 8 són líquids i els 2, 4, 6 i 7 líquids i sòlids. El 5 s’ha hagut de 
cancel·lar.  

Les previsions metereològiques no són molt bones, per tant, siau previsors 

Molta sort a tothom 

 


