PUIG GROS DE BENDINAT, PER SA
COMA DE S'ARC
INICI.-A Génova, al carrer Rector Vives, al costat de la casa
“El Collet”.

HORARI.-Unes 4 hores efectives. Recorregut 9,600 Kms.
DIFICULTAT.-Sempre per camí o senderó. Poca alçada.
PUNTS D'INTERES.-Vistes espectaculars de la badia
A Génova, pujarem pel carrer que hi ha el semafor, com si
volguessim pujar al Monument. Seguirem pel carrer Rector Vives,
sense voltar a la dreta, cap el Monument. Per aquest llarg carrer, amb
molta cura, anirem fins el nº 89, on a la volta i trobarem la casa “Es Collet”.
Just desprès, al carrer 373, deixarem els cotxes, al costat esquerra, i ja a peu, anirem
enfront, al costat de la casa “Es Collet”, per agafar el carrer 374, de terra. Deixarem enfront
Villa Eliana.
Ja dins el carrer, amb cases al costat esquerra, als 2 minuts deixarem Casa Pedrosa, i just
desprès trobarem un aparcament i un camí, aquest a la dreta, damunt marge de sosteniment,
que deixarem de banda. Seguirem pel camí de l'esquerra, amb paret de pedra seca.
Als 7 minuts, el camí s'estreny, just desprès d'una petita esplanadeta, i volta a l'esquerra
ara convertit en senderó, que va voretjant a mig coster, la muntanya, amb el renou de
l'autopista que tindrem més baixa de la nostra posició.
El senderó no té pérdua posible, i és bastant planer. Als 6 minuts fa un revolt tancat i
travessa una torrentera, al costat d'un marge a l'esquerra. En 8 minuts més, arribarem a una
rosseguera de pedra petita, que travessarem. I en 2 minuts més, sortirem a un camí ample,
que ve del cementeri de Génova (on també podriem haver començat sa caminada), i que noltros
seguirem cap a la dreta. Aquest camí, que circula per dins la torrentera, está molt malmés per
l'aigua d'escorrentia, amb trams on l'empedrat esta més ben conservat.
Al punt on hem sortit al camí, veurem les restes d'una barraca, al costat esquerra, on
segons ens contaren, anaven el homes que traballaven a la cantera veína.
Aqui, si ens hi fixam, veurem, per damunt el nostre camí, i a la dreta, el marge de
sosteniment d'un camí, on es factible pujar-hi, si bé no és cómode, i que en durà a una cantera
de pedra, on trobarem marges i restes de camins. D'alt es bifurca, cap a l'esquerra, i passant
baix un pi tombat, passarem per damunt un marge espectacular en forma de pont, que segueix
a una encletxa excavada amb barrobins, i continúa per un camí de baixada, amb marge de sosteniment, que desprès de passar al costat d'un coll de cisterna, a la dreta (ens hi haurem de
fixar bé), ens baixa novament al camí que duiem, uns metres més amunt.
Ara seguirem el camí. Molt malmés, que circula per dins la Coma de S'Arc, amb trams
empedrats i bastant planer. Anam per la zona de s'Agre d'en Massip.
Als 21 minuts, el camí volta a esquerra-dreta i puja de valent, sortint de la coma, ara per
un camí de terra, que en 20 minuts de suau pujada, ens deixarà a un mirador natural, amb
vistes espectaculars de la badia de Palma.
En aquest punt, si ens giram cap a la coma, podrem distinguir el petit arc que l'hi dòna
nom, una mica a la dreta d'un coval. Trobarem unes fites a l'esquerra, que per tiranys, arriben
al coster, amb bones vistes.

Noltros seguirem el camí, que presenta trams ben conservats, amb un marge espectacular,
amb un coval a l'esquerra, i torna entrar dins una torrentera, estreta i pedregosa, i amb una
tupida vegetació, per on haurem de pujar, i que als 15 minuts deixarem la Covota del Puig Gros
a l'esquerra, dins la vegetació, i en 3 minuts més, sortirem al camí de Bendinat.
Als 7 minuts, i a la vista de la barrera de fusta, deixarem el camí, per un tirany a
l'esquerra, que ens permetrà pujar al cim del Puig Gros de Bendinat (489 metres) amb vértex
geodésic (10 minuts de pujada) i unes vistes de pel-licula.
De tornada al camí de Bendinat, seguirem cap a la barrera de fusta, que superarem, i 6
minuts més endavant, deixarem un camí a l'esquerra que ens duría cap a Costa d'en Blanes, i
en 5 minuts més, deixarem un altre camí, cap el Mirador de n'Alzamora situat damunt el
Castellet de s'Aguila, i seguirem recte cap el coll des Pastors, punt de confluéncia de molts de
camins, on arribarem tot d'una.
Agafarem el camí de la dreta, que sense pérdua posible, i amb uns 50 minuts de caminar,
ens deixarà al costat del Monument a Nostra Senyora de la Pau, també conegut com na
Burguesa.
Baixarem per dur asfalt, un grapat de revolts que fa la carretera (hi ha dresseres no molt
clares), fins arribar al costat d'un xalet, amb un camí a la seva dreta (ünic camí que trobarem
a la baixada), per on seguirem, passant per la casa “Ses Marjades” a l'esquerra, i per noves
construccions.
Aquest camí, asfaltat, ens deixarà al carrer Rector Vives, on seguirem cap a la dreta, per
arribar en 6 minuts al cotxes.

