
PENYALERES 2022 
MARXA SENDERISTA DONA I MUNTANYA 

 

 
Data: diumenge, 06 de març 2022 
Lloc de l’activitat: Finca pública de Galatzó (Calvià) 
 
ITINERARI 
Circuit circular a Sa Vinya 
Ca l’Amo en Biel (aparcament) - Camí de Sa Vinya - Sender a n’es Tramuntanal - Ses Cases de Galatzó (opcional) - Ca 
l’Amo en Biel 
 
DADES  
 Circuit circular i Ses Cases de Galatzó, 7,5 km 
 Desnivell +292 m 
 Tipus de camí: pista, camí, sender, seguiment sense dificultat 
 Recorregut senyalitzat amb indicadors i estaques 
 
MATERIAL Aconsellable/Obligatori 
 Calçat adequat 
 Roba adequada 
 Aigua i menjar 
 Telèfon mòbil 
  
INSCRIPCIÓ - Plataforma EliteChip 
- Màxim: 200 places 
- Fins dimecres, dia 02 de març 
- Persones no federades (de 18 anys o més): 5€ (inclou segur esportiu) 
- Activitat gratuïta per a persones federades i menors de 17 anys no federades 
 
DORSAL I OBSEQUI - RETIRADA 
- Diumenge, dia 06 de març de les 8:30 a les 9:30 hores al Palau d’Esports de Calvià Melani Costa 
- Presentar justificant d’inscripció i llicència 
- Ubicació: https://goo.gl/maps/mQkkTnFdpZhBnqp79 
 
ACCÉS A LA FINCA PÚBLICA GALATZÓ 
- Exclusivament en Autobús 
- L’Ajuntament de Calvià aporta autobús gratuït anada i tornada fins a la finca 
- Sortida a les 9:30 hores des del Palau d’Esports de Calvià Melani Costa 
- Tornada a les 15:00 hores, sortida de Ca l’Amo en Biel, aparcament Galatzó 
(Les obres a la població des Capdellà dificulten l’accés en vehicle particular i per evitar saturació al pàrquing de la finca 
s’aporta el servei gratuït d’autobús) 
 
FUNCIONAMENT 
 Diumenge, dia 06 de març de les 8:30 a les 9:30 hores al Palau d’Esports de Calvià Melani Costa, s’entregaran els 

dorsals i obsequis 
 A les 9:30 hores, començarà el desplaçament amb bus fins a la finca de Galatzó 
 A les 10:00 hores a Ca l’Amo en Biel començarà l’acte inaugural de l’activitat i l’inici del recorregut 
 Participació per lliure seguint el track 
Tot l’itinerari estarà degudament senyalitzat per poder fer el seguiment sense necessitat de GPS ni mòbil 
 
VISIBILITAT 
A l’inici de l’itinerari hi haurà un panell per donar visibilitat a “Penyaleres 2022” Marxa Senderista Dona i Muntanya. Us 
convidem a fer-vos una “selfie” i compartir-la a www.facebook.com/clubyais fent servir el hashtag #penyaleres2022 
 
RECORDEU: QUE S’HA DE RESPECTAR EN TOT MOMENT  

 NORMATIVA SANITÀRIA ACTUAL 

 RECOMANACIONS DELS GESTORS DE LA FINCA 

 RECOMANACIONS DE BONES PRÀCTIQUES EN L’ACTIVITAT AL MEDI NATURAL 


