
La Talaia Vella (868m)   
Valldemossa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distància:       8,5km. 
Desnivell:       400m. 
Durada:           5h. 
 
Descripció	  de	  l’activitat 
Entram dins	   les	   terres	   de	   l’Arxiduc	   Lluís	   Salvador	   d’Àustria	   (1847-1915) amb una 
caminada	   que	   s’enfila	   cap	   a	   la	   Talaia	   Vella, la muntanya que presideix el pla des 
Pouet i	  des	  de	  la	  qual	  s’obté	  una	  panoràmica	  immensa	  del	  que	  altra	  temps	  arribà	  a	  
abastar la possessió de Miramar.  
 

 
 
En aquest recorregut visitarem indrets tant emblemàtics del catàleg patrimonial de 
l’Arxiduc	  com el mirador de Can Costa –situat	  a	  l’extrem	  occidental	  de	  la	  Talaia	  Vella	  i	  
popularment conegut com el mirador de ses Puntetes, pels merlets que decoren la 
paret	  seca	  que	  l’envolta-, el mirador des Garriguer –el més alt dels manats construir 
per	   l’Arxiduc- o	   el	   Refugi	   de	   s’Arxiduc,	   construït	   el	   1907	   i	   considerat	   el	   refugi	   de	  
muntanya	  més	  antic	  d’Espanya	  i,	  probablement	  també,	  d’Europa. 
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Però travessarem també les rotes del pla des Pouet, on encara són visibles les restes 
de	  les	  construccions	  que	  s’hi	  feren	  per	  albergar	  la	  família	  dels	  roters	  (esglaó	  més	  baix	  
de la societat agrícola)	  o	  per	  abeurar	  d’aigua	  els	  animals	  que	  pasturaven	  per	  aquells	  
voltants (bous, ovelles i cabres), Fins i tot, es poden veure els clapers que se feien per 
poder sembrar-hi i altres construccions com a sitges i forns de calç, que constituïen 
feines habituals a la Serra de Tramuntana. 
 

 
 
Itinerari 
Iniciarem la marxa a la Plaça Bartomeu Estaràs de Valldemossa. Farem una primera 
parada a la Capella del Cor de Jesús o de Sant Vicenç Ferrer, que l’Arxiduc va fer 
construir després de comprar Son Gual el 1894. D’allà	   partirem	   cap a la font de 
s’Abeurada, dins les terres de Son Moragues. Pujarem al pla des Pouet pel vell camí de 
carro i ens  enfilarem fins a la Talia Vella –miradors de Can Costa i des Garriguer, 
Caseta Refugi- pel	  camí	  que	  condicionà	  l’Arxiduc	  a	  final	  del	  segle	  XIX	  i	  principi	  del	  XX.	  
Baixarem	  al	  coll	  de	  s’Estret	  de	  Son	  Gallard	   i	   tornarem	  al	  poble	  pel	  camí	  del	  pla	  des	  
Pouet. 
L’itinerari	  té	  una	  durada	  de	  devers	  5	  hores.	  Per	  la	  qual	  cosa,	  se	  recomana	  proveir-se 
d’aigua	   i	   de	   menjar.	   El	   dinar	   el	   farem	   al	   voltant	   del	   Pouet,	   on	   hi	   trobam	   una	  
explanada prou ample i còmoda perquè els nins puguin córrer i jugar sense passar 
pena. 
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