
BRIEFING IX MARATÓ i I MINIMARATÓ MUNTANYES D’ARTÀ 

Tot l’itinerari està marcat amb fletxes, cintes i banderes de color taronja 
intens. A més, hi ha persones en els llocs més conflictius de la cursa. 

De sortida farem 6 KM per asfalt i pista fins que trobarem AV1 a dins la 
Finca de Els Olors on girarem a la dreta per, després d’un trosset de pista, 
s’estreny al camí per pujar fins als Pins Campaners per, tot d’una tirar cap 
avall i arribar a una pista que, continuant de baixada, ens durà fins al 
Refugi de S’Alzina (AV 2). Allà entrarem dins els Horts Vells, en una pista 
ample per deixar-la cap a la dreta i entrar dins el Torrent del Matzoc, que 
ens durà a la platja, que du el mateix nom. Continuarem per devora la 
mar, pujant a la Torre d’Aubarca.  Desde la torre, agafarem el camí 
interior, fins que arribarem a les platges de Font Celada i S’Arenalet, on 
trobarem l’AV3 

Just sortir d’aquest punt, començarà una forta pujada per pista, la de 
S’Esquena Llarga on, una vegada arribat a dalt, es faran uns quilòmetres 
per pla fins arribar a l’AV 4, just abaix de la Talaia Freda, el cim més alt de 
la prova, (ATENCIÓ, Pujada i baixada en el mateix sentit). En aquest tram 
hi ha una paret que és un Monument Etnològic i, per tant, queda 
totalment prohibit pujar-hi. Si algú de l’organització veu algú i l’identifica, 
aquest corredor serà desqualificat. Allà hi ha el control d’Elitechip i teniu 
4:00 hores per passar aquest control, però no es deixarà pujar a ningú que 
no arribi a l’inici de la pujada (on està l’avituallament) que no arribi en 
aquest punt en 3 hores i 30 minuts.  

Poc després d’aquest cim, just en el Campament dels Soldats, afrontarem 
les rampes cap al cim de’n Porrassar (ATENCIÓ, Pujada i baixada en el 
mateix sentit). Una vegada haguem tornat a baixar creuerem per el 
campament per botar un botador i pujar per el coster del  Puig des Corb i, 
després d’un altre botador, haurem baixat fins al Camí des Verger, just al 
costat del Pàrquing, on hi ha l’AV5. 

Sortint d’aquest lloc, ens dirigirem cap a una antiga Sinia, per començar a 
pujar cap al Mirador dels Establits, per creuar un coll i agafar un caminet 
que ens durà a la Font de Na Bernadeta i l’Ermita de Betlem, lloc de l’AV 6. 



Allà agafarem la pista per anar a Ferrutx, fins a una petita pujada tècnica 
que mos durà en es camí en direcció a dalt de les costes de l’ermita. 

Després de 200 metres d’asfalt, just devora una senyal triangular de tràfic 
de bicicletes, tirarem per un tirany, de baixada cap a Ca’n Canals, ja molt 
aprop del poble. Quan ens faltin 3 kms per arribar-hi, ja agafarem un camí 
asfaltat que du just al Poliesportiu, per entrar en el poble, ja en direcció a 
la Na Batlesa 

ATENCIÓ, PER DINS EL POBLE, ANAU PER LA DRETA, JA QUE EN EL CARRER 
RAFEL BLANES, HI HA UN ESPAI PER VIANANTS DELIMITAT EN LINEES 
GROGUES I HEU D’ANAR PER ELL.  

El temps màxim per fer la cursa és de 7 hores i mitja. El tall en el cim de la 
cursa és de 4 hores i es serà inflexible amb aquest aspecte No es deixarà 
pujar adalt si no s’arriba en 3h i 30 minuts a l’inici de pujada, on hi ha 
l’avituallament  

Hi ha varis corredors que tanquen la carrera i que compliran l’horari 
previst. Ningú pot quedar per darrera d’ells. Si teniu qualque problema 
que vos obligui a abandonar, avisau a l’AV més pròxim, Protecció Civil o 
voluntari i entregau el dorsal. De la mateixa manera que, si sou superats 
per els corredors de tancament, heu d’entregar el dorsal. 

Els AV 1, 3 i 5 són líquids i els 2, 4 i 6, líquids i sòlids.  

Per el que fa a la I Minimarató, sient molt més senzilla i de recorregut 
compartit en la cursa llarga a l’inici, i que es d’una llargada d’uns 18 
quilòmetres, comentam que la sortida serà a les 9 hores. De sortida farem 
6 KM per asfalt i pista fins que trobarem AV1 a dins la Finca de Els Olors on 
girarem a la dreta per, després d’un trosset de pista, s’estreny al camí per 
pujar fins als Pins Campaners per, tot d’una tirar cap avall i arribar a una 
pista, la del Coll Peregrí, on S’HA DE GIRAR A L’ESQUERRA per desviar-se 
de la cursa principal i tornar a passar per l’avituallament 1, el mateix que 
ja haureu passat. A partir d’aqui, el recorregut es en sentit totalment 
invers al que ja heu fet  

Molta sort a tothom 



 


