
 

 Torrent de Biniaraix  
 

Neix a la vall de l’Ofre i el seu recorregut esportiu s’efectua en el tan anomenat barranc de 
Biniaraix per ja perdre força a la vall de Sóller. D’aquest torrent podríem dir que és curt, però 
rabiós, amb una sèrie de salts seguits a la segona meitat del torrent què quan davalla molta 
d’aigua el fa ser força tècnic... 
 

Duració: 5 hores 
Nivell:  Mitja 

Gorg Blau – Sa fosca  

 

És el rei dels torrents a Mallorca on ajuntem aigua, longitud, desnivell i tècnica. Les parets 
arriben als 300 m d’alçada i en algun punt només es troben separades per uns minsos 35cm, 
cal afegir que el seu darrer bocí el realitzarem només amb la llum dels nostres frontals, es la 
part anomenada Sa Fosca. El torrent neix als peus del massís del Puig Major, el massís de 
Tossals i la Serra des Teix,  en el que avui denominem l’embassament del Gorg Blau.  
 
Duració:  De 6 a 7 hores 
Nivell: Difícil 

 Mortitx   
 

Neix al peu del majestuós Tomir , i no és fins al darrer tram, Mortitx, on s’efectua el descens 
esportiu. D’igual manera que a na Mora, acaben intimidats pels penya-segats de la costa 
brava Mallorquina, donant un caire marí del qual no trobarem precedents en els barrancs 
Peninsulars. El torrent Fondo té fama de ser divertit, ja que es pot saltar a molts de ressalts 
  

Duració:  De 5 a 6 hores 
Nivell: Difícil 

 

Requisits: Saber nadar,  no patir vertigen, molt bona condició física y tenir experiència como mínim en 8 barrancs de nivell 3 o 4 
Estaciones recomanades: Des de desembre a Maig 
Descompte: 10€/dia si se utilitza el neoprè i escarpins propis 
Allotjament: Subjecte a la disponibilitat del refugio.  
 

Places 
Preu 
per 

persona  
Inclou No inclou 

Mínim 4 
Màxim 8 399€ 

3 Guiatges de barrancs amb guies nadius i titulats,  tot el material 
necessari per realitzar l’activitat, 3 nits d’allotjament en refugis de 
muntanya en règim de pensió completa (excepte el sopar del 
primer dia), assegurança d’accidents i responsabilitat civil e IVA. 

Transport, 
llençols, 

tovalloles i 
guants  

Barranquisme 
 

Pack 3 barrancs a 

Mallorca 

- Biniaraix 

- Gorg Blau – Sa fosca 

- Mortitx 

Escull Aventura  es reserva el dret de canviar el lloc de l'activitat en funció del cabal de l'aigua , les condicions 
meteorològiques o el nivell dels 


