
TRAVESSA LITERÀRIA a la Serra de Tramuntana 
WOW 2021 
 

 
 
Coincidint amb el 10è aniversari de la Declaració de la Serra de 
Tramuntana Patrimoni de la Humanitat per la Unesco, la FML ha dissenyat 
enguany un programa de rutes culturals que permeten aproximar-nos a 
aquest territori en clau literària.  
 
Es tracta d’una oferta de 10 recorreguts guiats pels experts Joan Carles 
Palos i Tomàs Vibot. Aquestes rutes permeten traçar d’Andratx a Pollença 
una mena de Travessa Literària per la Serra, que connecta els seus espais 
patrimonials i paisatgístics amb la paraula d’escriptors de tots els temps i 
procedències que hi han escrit. 
 
Les rutes s’ofereixen en grups, i són aptes per a públic adult i familiar amb 
infants a partir de 6 anys. Les places són limitades, sempre adequades al 
disposat en la normativa vigent i molt en relació a les restriccions 
derivades de la covid que es vagin adoptant. En tot cas, la FML es reserva 
la possibilitat de repetir aquelles rutes per a les quals hi hagi més 
demanda, com sol ser habitual en aquest format de proposta. 
 
A més del guiatge d’aquestes rutes, segons el calendari adjunt, els 
continguts d’aquestes propostes de passejades es divulgaran a través de la 
plataforma especialitzada WoW Mallorca, així com del minisite del 10è 
aniversari de la Serra de Tramuntana. 
Més informació i reserves: www.wowmallorca.com  

http://www.wowmallorca.com/


CALENDARI DE RUTES 
Travessa literària a la Serra de Tramuntana / 2021 
 
Abril 
 

11/04  Andratx 
En Basset, els pirates i la Costa dels Grecs  
Guiatge: Joan Carles Palos 
 

25/04  Banyalbufar 
La Por del Rafal 
Guiatge: Tomàs Vibot 

 
Maig 
 
09/05  Esporles 

La talaia d’en Claret 
Guiatge: Joan Carles Palos 
 

16/05  Deià 
  Pels camins de mar 

Guiatge: Tomàs Vibot 
Juny  
 
6/6  Alaró 

Damunt los Damunt: la fortalesa petita 
Guiatge: Joan Carles Palos 

 
12/06  Caimari 

Els secrets del Comellar de s’Homo  
Guiatge: Tomàs Vibot 

 
Octubre 
 
17/10  Sóller 

Els misteris de la Mola 
Guiatge: Joan Carles Palos 

 
24/10  Escorca 
  El bosc sagrat: volta a la moleta de Binifaldó 

Guiatge: Tomàs Vibot 



 
 
Novembre 
 
14/11  Selva 

Les Males Penyes de Ses Figueroles 
Guiatge: Joan Carles Palos 

 
21/11  Pollença 

El cau de l’Àguila 
Guiatge: Tomàs Vibot 

 


