TANQUES DE L'OFRE, PEL PAS DE
S'ENCLETXA I PAS DE SA CABRA
INICI.-Al portell de la Coma de S. Torrella, km 36,800 de la Ma-10
HORARI.- Unes 3 hores i 25 minuts
DIFICULTAT.-Terreny inclinat i pedregós. Problemes d'orientació
en alguns trams. Anar amb cura als passos.l
Partirem del portell que dóna accés a la coma de Son Torrella,
situat vora el km 36,800 de la carretera Ma-10 (pollençaAndratx).Deixarem els cotxes al costat de una caseta, a l'¡altra
costat de carretera, enfront de s'embalse de s'Escuadró de Vigilància
EVA-7.
Franquetjarem un botador de ferro al reixat, i entrarem dins un camí de carro que ens
permetrá pujar suaument per la coma. A 12 minuts de la barrera, arribarem a una bassa, amb
una mina sota el camí. En 2 minuts passarem per un portell sense barrera, i comença un reixat
de ferro a l'esquerra.
Als 12 minuts de la fonteta, a l'esquerra, i rera el reixat, observarem una barraca
restaurada amb un pou, i canaleta.. El camí, continúa en forma de tirany, més estret. Als 7 o 8
minuts, el sender volta a l'esquerra, resseguint el reixat, i quan s'acaba el mateix, voltarem a
la dreta, en pujada.
Quan deixarem la reixa, als 7 o 8 minuts, i per un caminet pedregós, arribarem al Coll de
ses Solanes, amb una paret baixa transversal, que separa el fondal del barranc, i a l'esquerra,
la contrada de l'Ofre.
Del coll, anirem vorera paret, cap a l'esquerra, i baixarem una mica, seguint una fita i un
tiranyó, per anar a cercar el Pas de s'Encletxa, que veurem en el muradal de s'enfront. Es un
crui , amb una heura a la dreta, que és un altre pas, una mica més complicat. Segint les fites i
el tirany, arribarem al pas, en 15 minuts de pujada
Superat es pas, anirem en direcció al puig de l'Ofre, per sa part alta des Saragall des
Verger, fins una paret de pedra seca que no creuarem (10 minuts). El camí a seguir, es anar
rodetjant aquest muradal rocós, per on sigui més factible, fent pujades i baixades, per
costers de cárritx i pins.
A sa paret, baixarem aferrats al muradal rocós, seguint un tirany de cabres, i en 5 minuts
trobarem a l'esquerra, un avenc. Seguirem la baixada, i als 5 minuts ens situarem a una
encletxa estreta amb desnivell i un bocí de cable de ferro, per on baixarem. Es el Pas de sa
Cabra.
Per un coster de cárritx, als 5 minuts, passarem per darrera un pi solitari, i desprès
pujarem per sa punta rocosa, que tindrem enfront (hi ha fletxa vermella). Als 8 minuts, a la
baixada, trobarem un turonet amb un ullastre damunt (fletxa), i un pi al darrera, per on
baixarem. Només 3 minuts més, i trobarem un altre avenc, estret i fondo. Després de s'avenc,
baixarem al costat dels pins, i pujarem cap a l'esquerra, (fletxa), on seguirem ran de paret
amb el pins a la dreta, i ple de carritxeres.
Anirem rodetjant el muradal, i a la pujada, veurem una paret de pedra seca baixa, que
travessava la canal (22 minuts). Per damunt sa paret, veurem dues canals de sortida. Ses dues
son bones. Més espectacular la de la dreta, que dalt, ens deixará molt a prop des Coll de

l'Ofre.
Pujarem per la canal dreta, i quan trobarem un arbre solitari a la dreta, deixarem la pujada
i tombarem al costat de l'arbre, i aixi, sortirem a un petit pla, on al fons veurem un antic
teleobjectiu. Anat cap a l'esquerra, de l'arbre, arribarem al coll de l'Ofre, amb la seva creu
(placa : Creu de la Pau. Fundació. 10 mars 2003), i el camí.
Per tornar a la coma de Son Torrella, agafarem el camí vell de l'Ofre, situat rere la creu al
coll, que es un caminet molt fresat , encara que hi ha llocs on cal possar-hi atenció per seguirlo. Als 17 minuts, travessarem una paret per un esbaldrec, i seguirem cap a la dreta. En 13
minuts més de baixada, trobarem paret que passarem, ja dins el pla.
Pel mateix camí que hem fet a l'anada, als 8 minuts voltarem a l'esquerra, al costat del
reixat, que durem a la dreta. I en 25 minuts, ens situarem de nou, al costat de la barrera i el
botador que donen a la carretera, on tenim els cotxes i finirem la caminada.

Es pot veure a l’imatge s’encletxa que dona nom al pas.

Es Pas de sa Cabra, es sa
canal verda de la dreta.

