CAMÍ DELS HORTS A CAN BAJOCA
INICI.- A la sortida del poble de Caimari, carretera Ma-2130, on
a la dreta hi ha aparcament per deixar els cotxes.
HORARI.- Unes 3 hores.

DIFICULTAT.- Sempre per camí o senderó. Cal encertar els
camins correctes.
Nota.- El camí dels Horts a ses Rotes, comunica el Comellar dels
Horts amb la zona de Can Bajoca, ja dins el terme de Mancor. Es
tracta d'un camí de ferradura, que sols es conserva a la pujada per la
vessant dels Horts. A l'altra banda del coll, una cullera ha destrossat
el camí.
Desprès de deixar els cotxes a l'aparcament, seguirem per la carretera en direcció a Lluc,
possant cura del tràfic, fins la desviació al camí del Horts, a l'esquerra de la carretera,
marcat amb un círcul blanc i taronja. Es un camí ample en davallada, que en 3 minuts ens
situarà davant unes barreres. Seguirem pel camí, ara en lleugera pujada, i en 7 minuts
deixarem a l'esquerra, ran del camí, a la paret del puig de sa Creu, una zona d'escalada.
En 2 minuts trobarem les barreres de la possessió dels Horts, per on continuarem, i en 3
minuts més, deixarem un forn de calç a l'esquerra, i altres 3 minuts i al mateix costat,
deixarem unes fites, per pujar al Pas de s'Herbe Tendre.
Seguirem pel camí, i passarem, en 6 minuts, per la Cova de sa Palla, amb una font de
degotís. En 13 minuts arribarem al costat de les cases del Rafalet dels Horts, i les seves
terres de conreu.
Just devant les cases, deixarem el camí que duiem, i agafarem un altre que surt per
l'esquerra, amb unes barreres de fusta. Es el camí a ses Rotes.
Pujarem per aquest camí de terra, que va fent revolts, i en 4 minuts arriba a una
bifurcació, on seguirem pel camí de l'esquerra. Als 4 minuts trobarem un portell amb barrera,
desprès de la qual, el camí puja per marjades i fa dos senderons. Un puja fins la Font de Dalt,
i l'altra passa per damunt la font, i per damunt un aljub tapat, i arriba a un portell (4 minuts).
Als 3 minuts, passarem una paret per un portell, on trobarem un camí transversal, que
seguirem cap a l'esquerra, i que més amunt passa per un ombrívol alzinar amb ranxos de
carboners. (6 minuts).
Segueix la pujada, amb fort pendent, amb bocins de marge de sosteniment, ara ja
convertit en senderó (7 minuts). Només 6 minuts més i arribarem a la paret amb reixeta, de
les Rotes, per on entrarem pel portell (Coll d'en Quenc-?).
Dins les rotes, trobarem dos camins, un paral-lel a la paret, que deixarem de banda, i
l'altra enfront, per on seguirem en baixada.
Ara és un camí de cullera, que ens durà fins la possessió de les Rotes, que deixarem a la
dreta (18 minuts). Seguint aquest camí, deixarem un dipòsit d'aigua per incendis, a l'esquerra,
i a la corba següent, un pou a la dreta del camí.
En 3 minuts, i si ens hi fixam, a l'esquerra, veurem una roca en forma de mussol, al
costat d'un coll amb camí, on noltros seguirem baixant. En 5 minuts de llargues llaçades,
arribarem a la barrera que tanca la finca, amb un pas canadenc, que superarem pel reixat de la
dreta.
Als 12 minuts de continua devallada, arribarem a una cruïlla. Pel camí de la dreta,

baixariem fins Can Bajoca. Pel de l'esquerra, per on seguirem, anirem fins el Pla des
Campassos.
Just desprès de la cruïlla, i dins el nostre camí, a l'esquerra (50 metres), trobarem la
Font d'en Ribes. Anirem baixant, i als 15 minuts i desprès d'una corba, trobarem a l'esquerra,
una balma espectacular, emprada per la má de l'home. Son Les Covasses. En 10 minuts més de
baixada, deixarem un forn de calç a la dreta, i un minut desprès, un camí a l'esquerra, que
deixarem de banda.
Als 5 minuts trobarem una canaleta a l'esquerra del camí, i uns metres desprès i més avall
i a la dreta, una piqueta i la mateixa canaleta. La canaleta de Son Maga ¿la mateixa de
Massanella?
Arribarem al Pla des Campassos en 6 minuts, on trobarem el camí de la finca de
Massanella a Can Bajoca, que seguirem cap a l'esquerra, i que en 18 minuts ens deixarà als
portells de Son Catlar, a la carretera de Caimari a Mancor.
Ara seguirem durant 45 minuts per la carretera, fins entrar dins el poble de Caimari.

