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Que no s'aturi!

Ho vàrem aconseguir! 

Es vera que ens va costar molt donar la primera
passa. Superar les pors, triar les dates
adequades, etc... Però una vegada vàrem superar
tot això i vàrem donar la primera passa...

...En aquests nins ja no els aturava res!! I això que
vàrem començar ben passats per aigua. Però
estaven ben disposats a assumir el repte. I ho
varen demostrar un dia darrere l'altre.

Als profes que els acompanyàvem cada dia ens
sorprenia i ens superava l'ànim, l'alegria i la
vitalitat amb la que acabaven cada jornada.

I com me va dir en Tià  al final d'una de les
jornades, “Això ja no ho podem aturar!”
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Introducció

La primera passa serà fer una presentació als alumnes de

6è i 5è d'allò que va ser la 1a Travessa CIDE, on projectarem

un recull d' imatges, i intentarem que alguns dels alumnes que

varen participar siguin presents per contar un poc la seva

experiència i contestar dubtes del futurs senderistes.

Aquesta presentació es proposa que sigui dintre de l'horari

lectiu. Primer, perquè és una activitat del nostre projecte

educatiu. Segon, perquè al marge de que un alumne s'hagi o

no d'apuntar, és important des del fet de compartir les

experiències.

Unes dates adequades per fer-ho serien tal vegada pel mes

de desembre una vegada que ja s'hagin posat les notes de la

primera avaluació.

Organització

5



A la primera, tercera i quarta etapa de la travessa es farà bivac  

al refugi de son Tries, i a les àrees recreatives de la Font d'es

Noguer a Cúber i els Pixarells a Lluc. Per aquest motiu  alguns

pares hauran de participar  activament per preparar el sopar i

lloc on fer la vetlada. 

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.

Vetlades
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2a Travessa CIDE

 a la Serra de Tramuntana
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Ruta de Pedra en Sec

ETAPA 1

Estellencs – Esporles

ETAPA 2

Esporles -  Can Boí (Deià)

ETAPA 3

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

ETAPA 4

Cúber – Es Pixarells (Lluc)

ETAPA 5

Es Pixarells (Lluc) - Pollença

Passaforadí

Menjamosques

Perdiu



La travessa 
En dades

Presentació del projecte:

-Mitjans de Desembre.

Sortides preparatòries:

- 3 sortides de cap de setmana. Seran
sortides d'uns 20 km similars a les que farem a la
travessa. Podran participar pares, mestres i tots els
alumnes que vulguin.

La travessa

- De dia 25 al 29 d'Abril.

-Els tres primers dies (lectius de l'escola)
participaran 25 alumnes de tercer cicle de primaria i
els 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'anirà
localitzant als senderistes al llarg de la jornada per
mantenir informats a la resta de l'escola i dels pares.
 

-Del 28 al 29 podrà participar a la travessa
qualsevol membre de la comunitat CIDE, tan per
acompanyar als senderistes com per pernoctar als
diferents llocs establerts.



Vetlades i sopars

- Esporles: Refugi de Son Pacs

Sopam i dutxes al refugi i dormir en tendes.

- Refugi de Can Boí (Deià)

Pernoctar, sopar i berenar al refugi.

- Font de's Noguer, Cúber:

Avituallament dels Pares i dormir en tendes.

- El Pixarells (Lluc) 

Avituallament dels pares i dormir en tendes.

Amb això el preu de la sortida serien d'un 150 €  
aproximadament amb el lloguer d'un autocar per la
sortida.
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