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Ruta de Pedra en Sec
Itinerari senderista per la serra de Tramuntana
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Presentació

Ja fa 10 anys  que es va constituir al CIDE la
Comissió de Senderisme. La seva intenció era
involucrar a tota l'escola en un projecte que
dugués als nostres alumnes a caminar, a caminar
per muntanyes plenes del nostre passat cultural.
La feina i l'esforç de margers, pedra a pedra,
varen anar fent camí per a que pagesos,
carboners i altres poguessin accedir als recursos
que els hi oferia la muntanya, o tal vegada només
pel capritx d'algun Arxiduc que volia gaudir de
l'espectacle d'aquestes muntanyes que cauen a la
mar.

Durant aquest 10 anys, el nostres alumnes,
mentre caminaven, han connectat amb la pròpia
natura. La natura que forma i dona forma a les
pedres, la que marca el flux dels niguls, els vents,
l'aigua que corr i desperta la vida d'un ecosistema
mediterrani i peculiar.



Fa 10 anys somiàvem amb que després d'haver passat 

6 anys caminant i descobrint les nostres muntanyes els

nostres alumnes estarien preparats per afrontar el repte

d'una travessa.

I quin millor moment per realitzar aquest repte que coincidint 

amb el 50è aniversari de l'escola.

LA RUTA DE PEDRA EN SEC

 El GR221 proposa descobrir els paisatges construïts amb pedra 

en sec de la serra de Tramuntana, avui declarada patrimoni

Mundial per la UNESCO en la categoria de paisatge cultural. 

El traçat s'apropa sovint a la costa i en alguns indrets als cims

més elevats de la serralada, i és el punt més alt del recorregut

el coll de ses Cases de sa Neu, amb poc més de mil dos-cents

Metres d'altura. Aquesta combinació i la diversitat de vegetació,

amb  alzinars  ombrívols,  garrigues  i  màquies  típicament

mediterrànies,contribueixen a incrementar l'interès paisatgístic

del sender.

La ruta té com a suport principal la xarxa d'antics camins

restaurada pel Consell de Mallorca, fet que la fa accessible per

a senderistes de totes les edats. Així mateix, la climatologia de

l'illa la fa practicable gairebé tot l'any.
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GR 221
Introducció

El passat 28 de novembre es va fer una reunió informativa 

on a més de fer un repàs en aquests 10 anys de senderisme,

es va presentar aquesta proposta.

La idea es reclutar principalment als alumnes que vulguin

acceptar el repte, però també pares, alumnes i mestres que

vulguin col·laborar, ja que a part dels senderistes haurem de

menester un grupet de suport per diferentes col·laboracions 

amb aquesta aventura.

Molts de nins i nines, així com pares i mares han mostrat molt

d'interés amb la proposta. Per motius logístics estimam que el

grup haurà d'esser d'uns 35 alumnes. Una vegada que la

conselleria ens doni els preus dels refugis, i es pugui calcular

es coste de l'activitat, s'obrirà un termini d'inscripció. Si el

nombre d'inscrits supera els 35 es farà un sorteig. 

El mesos previs a la travessa es farà una serie de sortides

preparatòries en diumenges de participació totalment oberta.

Algunes podrien coincidir amb les preparatòries del “Camino”

per fer un poc de comunitat CIDE.

 

Organització
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A partir d'aquest moment posaríem

e n m a r x a e l n o s t r e Blog,

https://1atravessacide.wordpress.com

La idea és que en aquest blog

comencin a participar els alumnes,

tant els senderistes com els que

s'hagin oferit a fer el suport de

redacció i publicació  durant els

dies de travessa. 

 En aquest Blog aniríem penjant tota

la informació de les sort ides

preparatòr ies, consel ls sobre

material, alimentació i hidratació en

aquest tipus d'activitats etc.

Per aquest motiu esperam comptar amb la participació de

mestres i pares.

A la primera i tercera etapa de la travessa es farà  bivac   a les

àrees recreatives de Ses Serveres (Estellencs), i a la Font d'es

Noguer a Cúber, encara que en aquesta darrera llogarem el

refugi per garantir una coberta si fes mal temps. Per aquest

motiu  alguns pares hauran de participar  activament per

preparar el sopar, i lloc on fer la vetlada. Els altres dies, tant a

Deià com a Lluc farem us dels refugis on a més de dutxar-mos i

sopar calent dormirem a un llit.

Amb un poquet de coordinació els senderistes només hauran de

carregar amb l'indispensable per fer camí, ja que els pares

durien els sacs, mudes i menjar necessari als llocs establerts.

Les altres dues nits farem servir els refugis de Can Boí a Deià i

el de Son Amer a Lluc.

Vetlades
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1a Travessa CIDE

 a la Serra de Tramuntana
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Ruta de Pedra en Sec

ETAPA 1

Andratx – Ses Serveres (Estellencs)

ETAPA 2

Estellencs -  Can Boí (Deià)

ETAPA 3

Can Boí (Deià) – Font d'es Noguer Cúber

ETAPA 4

Cúber – Son Amer (Lluc)

ETAPA 5

Son Amer (Lluc) - Pont Romà (Pollença)

Passaforadí

Menjamosques

Perdiu
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Andratx (114 m)
Ses serveres (307 m)

Andratx

5 h 35 min

418 m

342 m

9.8 k m

3h55min 1h

500m

400m

300m

200m

100m

19km

Ses serveres

EMPLAÇAMENT

ETAPA 1
Andratx - Esporles 

Ses serveres40min

Andratx



DESCRIPCIÓ DE L'ITINERARI

De cada etapa redactarem una fitxa tècnica
referent al recorregut que completarem amb una
crònica redactada pels senderistes del que ha
estat la etapa una vegada realitzada.

A la vegada anirem recollint informació de tots els
elements singulars de Flora, Fauna i
Construccions tradicionals a fi de poder completar
aquesta guia amb alguns reportatges interessants
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LA FLORA i FAUNA
La serra de Tramuntana és l'indret amb major valor ambiental de l'illa.

Les seves muntanyes són el refugi de moltes espècies singulars.

. 

Al llarg de les nostres sortides de senderisme hem pogut
conèixer i descobrir alguns d'aquest ocells. Una de les
grans experiències que varem poder viure, va ser durant
una sortida pel camí dels cingles on varem poder donar la
benvinguda a un grup de voltors comuns (gyps fulvus ) que
una tempesta els va dur accidentalment a Mallorca
un parell de dies abans. Ara sembla que s'han acabat per
fer residents a les nostres muntanyes.

Xoriguer



La travessa 
En dades

Presentació del projecte:

-Finals de Novembre.

Sortides preparatòries:

- 3 sortides de cap de setmana (una per
mes). Algunes coincidiran amb el grup del camino
de Santiago. Podran participar pares, mestres i tots
els alumnes que vulguin.

- A més de preparar físicament als
senderistes anirem practicant de com fer una
crònica de cada sortida amb els futurs senderistes, i
aquestes cròniques aniran formant el nostre Blog.

La travessa

- De dia 27 d'Abril a 1 de Maig.

-Els dos primers dies (lectius de l'escola)
participaran 35 alumnes de tercer cicle de primària i
professors (Tià Vallbona i Mario Garcia).

- Un grup de pares organitzat ens durà la
intendència per preparar alguns sopars i
campaments.

-Un grup d'alumnes voluntaris actualitzaran
una sèrie de plafons informatius, on s'aniran
localitzant els senderistes al llarg de la jornada per
mantenir informats a la resta de l'escola i dels pares.
 

-Del 29/4 al 1/5 podrà participar a la travessa
qualsevol membre de la comunitat CIDE, tan per
acompanyar els senderistes com per pernoctar als
diferents llocs establerts.



Vetlades i sopars

- Àrea recreativa Ses Serveres (Estellencs):

Avituallament dels Pares i dormir en tendes.

- Refugi de Can Boí (Deià)

Pernoctar, sopar i berenar al refugi (23,50 e/p).

- Refugi de Cúber:

Avituallament dels Pares i dormir al refugi.

- Refugi de Son Amer (Lluc) (23,50 e/p)

Pernoctar i sopar al refugi.

Amb això el preu de la sortida seria d'un 50e
aprox amb opció de llogar un autocar tant per la sortida
com per l'arribada.

Una vegada realitzada la travessa, farem un recull de
tota la informació redactada, tant la que fa referència al
recorregut de les diferents etapes com la que faci
referència a la fauna, flora i construccions tradicionals
observats durant el recorregut.

Aquesta guia una vegada completada es farà pública al
blog i a la web de l'escola.

Post-travessa
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