
 



INDEX 

1.- “Tomir 42”. 

1.1.-   Presentació. 

 1.2.-   Característiques tècniques “Tomir 42”. 

  1.3.-   Mapa topogràfic i track del recorregut. 

 1.4.-   Mapa de situació dels avituallaments. 

 1.5.-   Gràfica de desnivells. 

  1.6.-   Mapa zonificació P.O.R.N amb el recorregut. 

  1.7.-   Característiques dels avituallaments. 

  1.8.-   Descripció fotogràfica del recorregut. 

  1.9.-   Organització i direcció de cursa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1- PRESENTACIÓ. 

 

 “Tomir 42” es el nom d’una cursa per muntanya pels voltants 

de la localitat de Pollença, a celebrar el proper 20 de maig de 

2012, amb sortida i arribada al Claustre de Sant Domingo.  

Bàsicament en la seva tercera edició, dotze edicions si 

incloem les nou de l’anterior cursa “Tomir” de 23 quilòmetres,  ha 

sofert modificacions en el seu format per adaptar-se a les 

directrius FEDME i FBME. Enguany torna a formar part del 

calendari del dotzè Trofeu de Curses per Muntanya de les Illes 

Balears (TCM), sota l’auspici de la Federació Balear de Muntanya 

i Escalada. 

El recorregut de la cursa ha sofert modificacions respecte 

a la passada edició. Ara bé, per adaptar-se a les noves directrius 

es fa necessari que al llarg de 2,570 quilòmetres, des del 

Claustre de Sant Domingo fins a C’an Cusset, aquest tram es 

recorri de forma neutralitzada  pel que la distància recorreguda 

cronometrada serà de 42,200 quilòmetres. 

Es mantén el mateix nombre d’avituallaments i punts de 

control de pas que l’edició passada. Adjuntem al present projecte 

una descripció tècnica de la cursa, reportatge fotogràfic dels 

llocs d’avituallament i la seva localització, mapa del recorregut 

amb track original, gràfica de desnivell,  reportatge fotogràfic 

amb descripció de tot el recorregut, autoritzacions de pas de les 

propietats privades i mapa de zonificació de la Conselleria de 

Medi Ambient on es detalla el recorregut de la cursa, la qual 

respecta les zones d’exclusió determinades per la llei L.E.C.O i el 

P.O.R.N. de la Serra de Tramuntana. 



1.2- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES “TOMIR 42”. 

Distància total amb altures 42,200 km aprox. 

Altura de sortida i arribada 47m. 

Desnivell de pujada acumulat 2000m. aprox. 

Desnivell de baixada acumulat 2000m. Aprox. 

Altura màxima 1104m. 

Altura mínima 42m. Aprox. 

 

Pujades. 

Entre el 1 i el 5% 4,931  km. 10,67% del total 

Entre el 5 i el 10% 5,070  km. 10,97% del total 

Entre el 10 i el 15% 2,582  km. 5,59% del total 

Entre el 15 i el 30% 5,641   km. 12,21% del total 

Total pujada aprox. 18,667 km. 40,4% del total 

 

Baixades. 

Entre el 1 i el 30% 18,509 km. 40,05% del total 

Total baixada aprox. 18,954 km. 41,012% del total 

 

Pla. 

Desnivell del 1% aprox. 8,169 km. 17,68% del total 



 

1.3- MAPA TOPOGRÀFIC I TRACK RECORREGUT  



 

1.4- MAPA DE SITUACIÓ DELS AVITUALLAMENTS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.5- GRÀFICA DE DESNIVELLS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.6- MAPA ZONIFICACIÓ P.O.R.N  AMB RECORREGUT 



1.7- CARACTERÍSTIQUES DELS AVITUALLAMENTS. 

 39º50.866’N   002º58.723’E 

31S   x498181   y4410859 

Punt 

quilomètric 

des de la 

sortida 

 

4,316 

Altura track 402m 

Avituallament líquid 
 

 39º50.613’N   002º57.343’E 

31S   x496206   y4410394 

Punt 

quilomètric 

des de la 

sortida 

 

7,466 

Altura track 634m 

Avituallament líquid i 

sòlid 
 

 39º50.098’N   002º56.442’E 

31S   x494924   y4409441 

Punt 

quilomètric 

des de la 

sortida 

 

11,290 

Altura track 620m 

Avituallament líquid  

 

Coll de L’Arena 

Coll de Miner 

Cases de L’Assarell 



 39º50.038’N   002º54.745’E 

31S   x492501   y4409334 

Punt 

quilomètric 

des de la 

sortida 

 

15,956 

Altura track 665m 

Avituallament líquid i 

sòlid 
 

 39º49.128’N   002º53.491’E 

31S   x490719   y4407659 

Punt 

quilomètric 

des de la 

sortida 

 

19,926 

Altura track 530m 

Avituallament especial 
 

 39º50.038’N   002º54.745’E 

31S   x492501   y4409334 

Punt 

quilomètric 

des de la 

sortida 

 

26,646 

Altura track 665m 

Avituallament líquid i 

sòlid 
 

Refugi de Son Amer 

Coll d’es Pedregaret 

Coll d’es Pedregaret 

 



 39º50.599’N   002º56.306’E 

31S   x494741   y4410365 

Punt 

quilomètric 

des de la 

sortida 

 

30,146 

Altura track 796m 

Avituallament líquid 
 

 39º51.053’N   002º57.208’E 

31S   x496036   y4411209 

Punt 

quilomètric 

des de la 

sortida 

 

32,626 

Altura track 476m 

Avituallament líquid i 

sòlid 
 

 39º52.077’N   002º59.208’E 

31S   x498869   y4413099 

Punt 

quilomètric 

des de la 

sortida 

 

37,226 

Altura track 96m 

Avituallament líquid 

 

Fartàritx d’es Recó 

 

Coll d’es Puig de Ca 

C’an Huguet 



1.8- DESCRIPCIÓ FOTOGRÀFICA DEL RECORREGUT. 

La “Tomir 

42” comença al 

poble de Pollença, 

amb sortida 

neutralitzada al 

llarg de 2,574 

quilòmetres  des 

del “Claustre de 

Sant Domingo” fins 

a les cases de 

“C’an Cusset”, on 

es dona la sortida 

oficial de la prova. La sortida es troba a 47 metres d’alçada. 

Just després 

de la sortida, al 

carrer “Sant 

Domingo”, enfilem 

en lleuger ascens el 

carrer “Roser Vell” 

fins arribar a la 

cruïlla amb el camí 

de “C’an Bosch”. 

Aquí ens desviarem 

pel camí de la 

dreta, deixant a la 

nostra esquerra 

“L’Oratori del 

Roser Vell”. 



Seguirem al 

llarg del camí de 

“C’an Bosch”, una 

distància de 

aproximadament 

2,57 quilòmetres 

des de la sortida 

a “C’an Cusset”, 

fins arribar a la 

cruïlla del camí 

de la finca “Els 

Rafals”,  a una alçada d’uns 300 metres. A la cruïlla continuem 

per la esquerra, camí que ens portarà a les cases de “L’Assarell”.  

 

 

Arribem a les cases de “L’Assarell” que passem per davant 

la seva façana. Situades a 400 metres d’alçària i al punt 

quilomètric 4,316. Una vegada davant les cases enfilem per un 

portell evident on comença  un tirany amb recorregut pròpiament 

muntanyenc. Deixarem enrere la pista asfaltada i el darrer 

kilòmetre de 

pista de terra 

per vehicles 

que ens ha 

portat fins les 

cases. 

 

 



 Hem pujat 

des de les cases 

de “L’Assarell” per 

un tirany que ens 

porta a un marge 

de paret des d’eon 

veiem la pujada del 

“Pas del Frare”. 

Superat aquest 

curt però dur tram 

ens plantem just al 

pas que ens dona accés a la carena de la “Cuculla de Fartàritx”.   

 

 

 Vista retrospectiva del terme de Pollença des del pas 

d’accés a la carena, a una alçaria que ronda aproximadament els 

600 metres. Des d’aquí enfilem un tirany de carritxeres que ens 

portaran cap al cim de la “Cuculla de Fartàritx”.   

 

 

 

 

 

 

 



Cim de la 

“Cuculla de 

Fartàritx”, de 

711 metres 

d’alçària i a 

5,776 

quilòmetres 

aproximadament 

del recorregut. 

Des del mateix i 

a l’instantània 

observem “La Moleta” i “El Moletó”. Aquests dos cims formen 

part de la serralada a creuar per arribar al “Coll de Miner”. Des 

del cim de la “Cuculla” iniciem un breu descens fins al coll del “Pas 

de l’all”, per tornar pujar de seguida cap a “La Moleta” i continuar 

cap “El Moletó”.   

 

Arribada 

al “Coll de 

Miner”, al 

kilòmetre 

7,466 de 

cursa. Aquí 

girarem a 

l’esquerra, 

deixant  la 

barrera 

d’accés a “Fartàritx del Recó” a la nostra dreta. De seguida 

tornarem a girar de nou a la dreta per enfilar la pujada cap al 

“Puig de Ca”, al fons de l’ imatge.   



Continuarem 

pujant fins 

arribar al cim del 

“Puig de Ca”, de 

876 metres i a 

8,468 quilòmetres 

aproximadament 

de la sortida. Una 

vegada al cim 

continuarem en 

direcció al “Puig 

Tomir”, el qual ja 

veurem que s’enlaira per damunt de la cota que ens trobem. Des 

del cim haurem de creuar un pla rocós que ens portarà a la 

vessant contrari de la que em pujat per deixar-nos just al caire 

del pas adient per davallar. Una vegada superat el pas i vorejant 

les parets dels cim ens dirigirem cap al “Coll del Puig de Ca”. 

 

   Arribats  al 

“Coll del Puig de Ca”, 

a una alçaria de 796 

metres i a 9,600 

quilòmetres de la 

sortida  el superarem 

per la passadora 

adient. Enfilarem per 

pista i en sentit 

descendent cap al 

“Coll de l’Arena”.   



A mig camí 

entre el “Coll del 

Puig de Ca” i el 

“Coll de l’Arena”, 

hi trobarem 

aquesta barrera 

amb la seva 

passadora. Una 

vegada superada 

ja només ens 

restaran uns tres-

cents metres per 

arribar al “Coll de 

l’Arena”.  

 

 Arribats al “Coll de l’Arena”, a la cota 620 metres d’alçària  

i al quilòmetre       10,946 del recorregut, seguirem pel camí 

d’enfront deixant 

a la nostra 

esquerra el que ve 

del “Pla de ses 

Buines d’Or”. Aquí 

iniciem el descens 

cap a la possesió 

de  “Alcanella”. Als 

dos-cents metres 

del coll trobarem 

una barrera i una 

passadora de considerables dimensions, que una vegada superada 

ens porta per un tirany cap a una altre  passadora. 



 Arribant a 

“Alcanella” i 

superada una 

passadora de 

marge arriben a la 

barrera de 

l’instantània, que 

superarem per la 

passadora adient. 

Continuarem per 

la pista de la finca 

sense abandonar-

la a cap creuer. 

 

 Quan a la dreta de la pista, transcorreguts un quatre-cents 

metres des de la barrera arribem a una gran alzina marcada amb 

un punt de color blau, cal fer un gir de noranta graus cap a la 

dreta enfilant un tirany de càrritx. Als pocs metres i girant de 

nou a la dreta agafarem 

el llit del torrent pel 

qual pujarem  fins 

arribar a una cruïlla amb 

una pista de terra dins 

un revolt. Agafarem la 

pista per la dreta i sense 

deixar-la en cap moment 

i desprès de molts 

revolts ens conduirà al 

“Coll d’es Pedregaret”. 



 La  pista 

descrita ens ha 

conduit al “Coll 

d’es 

Pedregaret”, al 

quilòmetre 

15,956 de la 

cursa. Des de 

aquí i just abans 

de la barrera, 

girarem a la esquerra i enfilarem el “GR 221” fins al “Coll Pelat”, 

el que creuarem per una passadora i de nou enfilarem per una 

ampla pista en baixada que a la llarga i pel “GR 221” ens portarà 

al refugi de “Son “Amer”. 

 

 A mitja davallada trobarem un indicador de la “Font de 

l’Ermita”. Des de la mateixa girarem a la dreta i agafarem un 

corriol que ens portarà a un camí que desprès d’un parell de ziga-

zagues  ens deixarà a una cruïlla amb una pista de grava que 

travessarem i ja en sentit descendent, continuarem per aquest 

tirany que va paral·lel 

a la pista de grava que 

hem creuat fins 

arribar a la vora de la 

carretera MA-10, 

carretera de “Lluc”, la 

qual creuarem per 

entrar ja a les 

immediacions del 

refugi de “Son Amer”. 



 El refugi 

de “Son 

Amer” es 

troba al 

quilòmetre 

19,926 de 

cursa i a una 

alçaria de 533 

metres. Des 

de aquí 

davallarem per un camí dins l’alzinar que al final ens conduirà al 

portell d’entrada de la finca. Sortirem i creuarem a l’altra banda 

de  carretera que porta al “Monestir de Lluc”, per continuar per 

les seves instal·lacions esportives  i enfilar just al final del camp 

de futbol amb el “Camí del Camell”.  

 

Passat el “Camí del Camell” arribarem a una cruïlla on 

agafarem a l’esquerra cap a la “Cometa dels morts”, per desprès 

arribar a l’àrea recreativa dels “Pixarells”. Continuarem per dins 

una arbrada 

d’alzines i de nou 

arribarem a una 

altre zona 

d’esbarjo 

anomenada 

“Menut I” que 

pertany a  l’ 

Institut  Balear 

de la Natura. 



 Des de 

l’àrea 

d’acampada  

travessarem la 

carretera per 

davall el pont 

de l’ imatge per 

immediatament 

girar a 

l’esquerra i 

dirigir-nos cap a una barrera amb botador. Enfilarem per la pista 

i deixarem un primer creuer a la dreta, continuant per la pista 

més evident fins arribar a una segona cruïlla. 

 

 Des d’aquesta segona cruïlla i mirant a la nostra esquerra 

veurem un petit refugi cap a on enfilarem. Passarem per davant i 

ja no deixarem la pista fins arribar a una altre cruïlla amb el 

“Camí Vell de Pollença a Lluc”. Girarem a la dreta i passarem al 

centenar de metres aproximadament per davant “L’Alzina d’en 

Pere”, arbre 

centenari i 

catalogat. 

Desprès 

d’uns tres-

cents metres 

arribarem a 

les cases de 

“Binifaldó”. 

 



 Arribats a 

les cases de 

“Binifaldó” 

continuarem per 

la pista 

asfaltada fins al 

final on hi ha 

l’embotelladora, 

al “Coll d’es 

Pedregaret”, 

que ja havíem passat per l’altra vessant. Ens trobem al 

quilòmetre 26,646 de cursa. Agafem a la dreta de la barrera de 

l’embotelladora i ja enfilem el camí que en forta pujada ens 

portarà cap al cim del “Puig Tomir”. 

 

 Superat 

el tram més 

fort de 

pujada, 

sortim a un 

comellar des 

d’eon podem 

veure el cim 

del ”Puig 

Tomir”, al mig de l’instantània. Per arribar al cim de 1104 metres 

d’alçària i a una distància de la sortida de 29 quilòmetres 

aproximadament, hi pujarem crestejant per l’esquerra de l’ 

imatge, des d’eon veurem de nou la vessant de la vall de Pollença, 

on tenim com a fita arribar desprès de baixar el “Puig Tomir” i 

travessar tot “Fartàritx”.     



 Des del 

cim enfilem 

el camí de 

baixada cap 

a les “Cases 

de Neu”, al 

fons de l’ 

instantània. 

Baixada molt 

tècnica, 

llarga i de gran desnivell que ens portarà a mig camí fins al pla 

del  “Coll d’es Puig de Ca” o “Coll de Fartàritx”.   

 

  

Arribats al pla del “Coll del Puig de Ca”, al quilòmetre 30,146 i a 

una alçada d’uns 796 metres, continuarem en forta baixada per 

un tirany fins 

arribar a una 

pista que ens 

portarà just al 

costat de les 

cases de 

“Fartàritx del 

Recó”, al 

quilòmetre 

32,626 de cursa 

i a 476 metres 

d’alçària. 

Anirem des de “Fartàritx del Recó” passant per “Fartàritx d’en 

Vila” per desprès arribar a les pletes de “Fartàritx Gran”.  



Arribats 

a “Fartàritx 

Gran”, 

travessarem 

la pleta del 

figueral i 

anirem en 

direcció cap a 

les cases fins 

arribar a un 

marge. En 

aquest punt 

baixarem a la marjada inferior, per als pocs metres, creuar un 

portell on iniciarem la davallada pel camí de “C’an Huguet” o de 

“Fartàritx”.    

 

A mitja davallada, creuarem de nou un marge on el portell 

es troba tancat amb un somier. Continuarem en sentit sempre 

descendent 

pel camí que 

ens portarà 

al llogaret 

de les cases 

de “C’an  

Huguet”. 

 

 

 



Arribats 

a les cases de 

“C’an Huguet”, 

al quilòmetre 

37,226 de 

cursa s’acaba 

els descens 

del camí de 

muntanya i 

comença el 

camí asfaltat, 

que si bé a trams es convertirà de nou en terra, al llarg de 5 

quilòmetres aproximadament de pla en portarà fins a l’arribada.   

 

 

Al quilòmetre 39,300 aproximadament, ens trobarem el 

“Pont del Pas d’en Barqueta”,  que creuarem bé pel mateix pont o 

bé pel llit del torrent. Des de aquí tan sols ens faltarà 1 

kilòmetre per arribar ja per camí asfaltat al “Refugi del Pont 

Romà”, des 

d’eon 

entrarem a 

dintre del 

poble de 

Pollença per 

creuar pels 

seus carrers 

fins a 

l’arribada.  



 Arribem 

a l’altura del 

refugi de 

muntanya del 

“Pont Romà”, 

des d’eon 

iniciarem 

l’entrada pels 

carrers de 

Pollença. 

Enfilarem 

primer pel carrer de “L’Horta” fins a la “Plaça dels Seglars”,  per 

continuar pel carrer de Antoni Maura fins a l’arribada. 

 

 

Vista de la  “Plaça 

dels Seglars”. 

Girarem a la dreta 

en direcció “Coronel 

Aloy” per girar de 

nou a la esquerra 

enfilant el carrer 

“General Bosch” per 

ja, després  de 

creuar “Miquel Bota 

Totxo”, arribar de 

nou al lloc de 

sortida al “Claustre 

de  Sant Domingo”. 



1.9- DADES ORGANITZADOR I DIRECCIÓ DE CURSA. 

 

----------------------------------------------- 

 

Organitza:  

Secció de Muntanya del Club Pollença. 

www.secciodemuntanya.es 

secciodemuntanya@gmail.com 

La Plaça,10  D.P 07460 Pollença. 

Tel: 629626216 

 

 

Web cursa: 

www.tomir44.org 

 

 

Direcció de cursa: 

Sadurní Moreno Jimenez 

secciodemuntanya@gmail.com 

Tel: 629626216 

 

mailto:secciodemuntanya@gmail.com

