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ELS REFUGIS DEL CONSELL DE MALLORCA
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La xarxa compta amb 6 refugis 
distribuïts per la Ruta de Pedra en Sec 

(GR-221).

A més, estan projectats 2 més: els de 
Galatzó i Raixa.

L’hostatgeria del castell d'Alaró i Son 
Tries (Esporles), són refugis que 

pertanyen a la xarxa tot i que no els 
gestiona el Consell de Mallorca.



Les persones usuàries 
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22.541 persones s’han allotjat als refugis del Consell de Mallorca
entre juny de 2021 i juny de 2022

22.541 allotjaments al llarg de l’any.
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La xifra per enguany no es troba 
allunyada de la dada del mateix període 

l'any 2019. Aquest va ser el darrer any 
prepandèmia i va suposar record 

d'allotjaments. Cal recordar que en el 
període analitzat s’han viscut restriccions.

Evolució allotjaments

La comparació és amb 2019, per ser el 
darrer any comparable per la COVID.

32.145

6.905
9.121

22.541

2019 2020 2021 2022



La temporada alta se situa
entre setembre i novembre i entre març i maig
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Els allotjaments al llarg de l’any

740 678
400

1386

2534

1146 994
659

1372

2312

4612

3672

2036

Juny de 2022 va registrar 
moltes més pernoctacions 

que el mateix mes de 2021, 
segurament fruit de la 
manca de restriccions 

sanitàries.



3 de cada 4 senderistes que pernocten als refugis
berenen i sopen en ells

17.263 berenars 
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Menjars als refugis

Es pot estimar que un 76,6% dels 
que pernocten, berenen als 

refugis. 

4.299 dinars 16.028 sopars 

El dinar és l'àpat amb menys 
usuaris, perquè la gran majoria 

es troben en ruta.

Es pot estimar que un 71,1% dels 
que pernocten, sopen als refugis 

del Consell. 



Les persones usuàries més comunes son estrangers.
Per contra, un 40% tenen la nacionalitat espanyola.
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Nacionalitat de les persones usuàries

41,9 58,1
Nacionalitat 
Espanyola

Nacionalitat 
Estrangera

98,1% dels estrangers 
son europeus

Entre els que tenen la 
nacionalitat europea, les més 

comunes són:

Alemanya – 5.175
França – 1.885 

Rep. Txeca – 1.108
Dinamarca  – 807
Regne Unit  – 661

Bèlgica  – 650



Dades refugi a refugi
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TOSSALS VERDS 

Situat al terme municipal d’Escorca, en 
concret a la finca pública homònima. 

Refugi senderista paradigmàtic, donada la 
seva dificultat per accedir per trànsit rodat. 

Es pot arribar per l'etapa 5 del GR 221, 
iniciant el recorregut a Muleta, i per l'etapa 6, 
des del refugi de Son Amer en Lluc. També es 

pot accedir des de la Variant D (Castell 
d'Alaró) i la variant F del Pas Llis.

42 places disponibles per pernoctar.

6.772 allotjaments al llarg de l’any.

Tossals Verds és el 
refugi amb més 

usuaris i s’apropa 
molt a les xifres de 

2019.

7.306
6.722

2019 2022
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TOSSALS VERDS

234 211

111

496

833

421 345
272

446

723

1104
1060

466

Allotjaments a Tossals Verds al llarg 
de l’any

32,3 67,7
Nacionalitat 
Espanyola

Nacionalitat 
Estrangera

Tossals Verds és el refugi amb més 
presència d’estrangers. 

Nacionalitat de les persones usuàries
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SON AMER

Situat al terme municipal d’Escorca, molt proper 
al santuari de Lluc.

Gràcies al seu emplaçament pot servir de punt 
de partida o arribada d'excursions de gran 

interès. Es pot arribar per l'etapa 7 de la GR-
221, iniciant el recorregut a Sóller; i per l'etapa 

8, iniciant el recorregut en el refugi del Pont 
Romà a Pollença. També es pot arribar per 

l'etapa 5 de la GR-222, iniciant el recorregut a
Caimari.

52 places disponibles per pernoctar.

6.041 allotjaments al llarg de l’any.

7.375

6.041

2019 2022

Son Amer també 
presenta dades 
properes a 2019 

tot i les 
restriccions que 

s’han viscut 
aquest  curs.
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SON AMER

Allotjaments a Son Amer al llarg de 
l’any

251

144
91

392

696

359
413

246

364

643

1109

855

478

El mes d’abril a 
Son Amer és el 

que més 
visitants ha 
registrat de 

tota la xarxa.

Nacionalitat 
Espanyola

Nacionalitat 
Estrangera

56,3 43,7

Nacionalitat de les persones usuàries
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MULETA

Situat al terme municipal de Sóller, és un 
refugi caracteritzat per la proximitat de la 

mar. 

Es pot arribar per l'etapa 4 de la GR 221, 
iniciant el recorregut en el refugi de Can Boi 
de Deià, i per l'etapa 5, iniciant el recorregut 

en el refugi de Tossals Verds. La seva 
localització fa que sigui un dels refugis més 

demandats per fer trobades.

30 places disponibles per pernoctar.

4.034 allotjaments al llarg de l’any.

5.239

4.034

2019 2022

Muleta va rebre 
1.000 menys 

visitants enguany 
que el mateix 

període de 2019.
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MULETA

Allotjaments a Muleta al llarg de l’any

142 147 130

277

452

245
199

141

279
316

744

633

329

Nacionalitat 
Espanyola

Nacionalitat 
Estrangera

40,7 59,3

6 de cada 10 visitants de Muleta són 
estrangers. 

Nacionalitat de les persones usuàries
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CAN BOI

Situat al nucli urbà de Deià. 

S'hi pot arribar per l'etapa 4 de la ruta de 
Pedra en Sec GR 221, iniciant el recorregut al 
refugi de Muleta. La condició urbana d’aquest 

refugi el fa un bon punt de partida per 
múltiples excursions.

32 places disponibles per pernoctar.

3.173 allotjaments al llarg de l’any.

5.617

3.173

2019 2022

Les restriccions 
sanitàries així com 

el fet d'estar 
tancat dos mesos, 

afecten la xifra 
definitiva 
d'usuaris.
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CAN BOI

Allotjaments a Can Boi al llarg de l’any

82 90
44

165

332

36 0 0

163

364

824

640

433

Nacionalitat 
Espanyola

Nacionalitat 
Estrangera

38,0 62,0

Donat el procés 
d’internalització, 
desembre i gener 

el refugi va 
restar tancat.

Nacionalitat de les persones usuàries
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PONT ROMÀ

Situat al nucli urbà de Pollença.

S'hi pot arribar per l'etapa 7 de la GR 221, 
iniciant el recorregut al refugi de Son Amer a 

Lluc. És un excel·lent punt de partida per 
passejar pel casc antic de Pollença, amb 

nombrosos llocs d'interès.

38 places disponibles per pernoctar.

2.270 allotjaments al llarg de l’any.

6.094

2.270

2019 2022

Entre 2019 i 2022  
hi ha una 

diferencia de prop 
de 4.000 visitants.
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PONT ROMÀ

Allotjaments a Pont Romà al llarg de 
l’any

31
62

24
56

197

37
0 0

120

218

711

484

330

Donat el procés 
d’internalització, 
desembre i gener 

el refugi va 
restar tancat.

Nacionalitat 
Espanyola

Nacionalitat 
Estrangera

39,5 60,5

Nacionalitat de les persones usuàries
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COMA D’EN VIDAL

Situat al terme municipal d’Estellencs, en 
concret a la finca pública que porta el mateix 

nom.

Aquest refugi només és accessible a peu.
S’hi pot arribar a peu per la variant B, des 

d’Es Capdellà passant per la finca pública de 
Galatzó, o des del poble d’Estellencs.

24 places disponibles per pernoctar.

301 allotjaments al llarg de l’any.

514
301

2019 2022
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COMA D’EN VIDAL

Allotjaments a Coma d’en Vidal al 
llarg de l’any

0

24

0 0

24

48
37

0 0

48

120

0 0

Coma d'en Vidal 
només es pot 

reservar per a grans 
grups i no compta 

amb serveis ni 
personal.



Activitats als refugis 
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Al llarg de l’any s’han realitzat 21 activitats als refugis del Consell de 
Mallorca, amb 400 participants en total
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Activitats als refugis

399
persones han participat en activitats.

21
són les activitats realitzades.

28,6

71,4Entitats privades

Entitats públiques

Per exemple:
-DECATHLON
-UGT
-PIRAGUAS MIX SL
-COLEGIO ABOGADOS DE
BALEARES

Per exemple:
-IMAS
-Bombers de Mallorca
-Cooperació Local



Projectes completats
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Aquest 2022, Can Boi i Pont Romà varen passar a ser de gestió directa 
i ara se gestionen amb personal pròpi
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Internalització de Can Boi i Pont Romà

Se millora el servei ofert en la xarxa de 
refugis i garantim la seva continuïtat.

L'objectiu és retornar l'eficiència als refugis 
gràcies al bon servei ofert pel personal propi i 

garantir un servei de qualitat, com la que 
s'ofereix en la resta de refugis de la xarxa del 

Consell.

Va suposar la creació de 15 llocs de feina. 



La campanya “Connecta amb la Serra” té com objectiu donar  
a conèixer la Serra entre els residents de l’illa que no la coneixen
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Campanya de promoció dels refugis

Es pretén arribar a perfils locals 
que no acostumen a conèixer els 

refugis de la xarxa o que no 
valoren el senderisme com una 

opció d'oci habitual.

La campanya ha aparegut a: 
Premsa escrita i en línia, pàgines 

web, xarxes socials, televisió i 
ràdio.



Projectes de futur 
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Les antigues Cases de l'Amo de Raixa es reconvertiran en el futur refugi 
senderista, que compartirà espai amb l'Escola de Margers
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El refugi de Raixa

Se situarà a la finca pública de Raixa al 
municipi de Bunyola.

L'objectiu d'aquest refugi és reforçar la finca 
de Raixa com la porta de la Serra. Es vol 

connectar la Ruta de Pedra en Sec amb l'àrea 
metropolitana de Palma i la mateixa ciutat.

Comptarà amb 50 places disponibles per 
pernoctar.



El Refugi de Galatzó s’incorporarà a la xarxa de refugis del 
Consell de Mallorca al llarg de la tardor de 2022
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El refugi de Galatzó

Se situarà a la finca pública de Galatzó al 
municipi de Calvià.

Serà un dels refugis més grans de la xarxa i 
suposarà una referència en aquest tram de la 

Ruta de Pedra en Sec. Contarà també amb 
una sala multifuncional que vol potenciar el 

vessant d'educació ambiental del refugi.

Comptarà amb 52 places disponibles per 
pernoctar, distribuïdes en 12 dormitoris.



https://caminsdepedra.conselldemallorca.cat/refugis

https://caminsdepedra.conselldemallorca.cat/refugis

