MEMÒRIA TASQUES COMITÈ DE SENDERS 2019
Comitè Senderisme, lo primer que cal esmentar que sense la col·laboració ben activa de S
Tècnica de veritat no hauríem fet bona part de la tasca. així en nom de tots crec que he de
dir gracies al personal contractat de S Tècnica i FBME.
Marxes Senderistes
preparació:
2019 marxa Sóller realitzada
(preparar resum activitat - 2 circuits + algun infantil)
2019 marxa Formentor anul·lada (la planificació servirà per altre edició) no es una “tudadisa”
Elaboració informe estat de camins
Cingles de son Rullan
Accés cim Tossals
Accés coll des prat
(adjuntar tasques per resoldre itineraris de cursa
Can Xalet, Tossals, Argento
Menorca, Calvià, etc. (X. Colom)
Tasques conjuntament amb Secretaria Tècnica
Redacció d’esborranys de reglament marxa senderista.
El 2020 s’aplica en modo prova, i anotant aquells aspectes a corregir esperem poder aprovar
i enllestir enguany i ja per les properes edicions encetar la temporada amb un calendari definit.
A mes del calendari, el reglament, protocol d'organització, pla de seguretat, medi ambiental
etc autoritzacions …. per ara no son requisits. Convé anar preparant ja que amb una legislació
tant poc permissiva serà qüestió de temps
Altra tasca que volem destacar es la de crear i determinar uns criteris per a “valorar” la qualitat
d’un sender i relacionar les ponderacions entre ells per a tal d'avaluar la qualitat d’us dels
camins destinats a la pràctica de senderisme des de la nostra posició d’usuaris. Atenció
solament hem predefinit com podem fer la tasca (algunes dades recollides solament per
prova) el recull esta previst acceptar la proposta per grups de voluntaris i aquest comitè
redactarà l’informe de conclusions per a lliurar-lo a les administracions corresponents i FBME.
Altre estudi va encaminat als traçats de senders a indrets fora de la serra “el pla” genèricament
conegut. Cal a dir que els propis ajuntaments afectats ja tenen alguna actuació. La FBME va
triar Costix i havent visitat la contrada hem valorat positivament la tasca solament un “però”
la senyalètica fora de norma PR o SL a mes d’algun retoc per a facilitar seguiment en ambdós
sentits. En el moment d'enllestir la tasca coincidint amb període electoral govern, ajuntaments,
cim amb complicats pactes entenem que podríem ajornar la proposta que en cas d’acceptarse per bona. val a dir que necessàriament seran per varis anys ja que al pla hi ha una teranyina
d’establits i vials que entre ells comuniquen i enllacen poblacions, pel present 2020 anar
presentant la proposta als Ajuntaments tot recordant que els executors de bona part de la
feina correspondrà a la propera legislatura.

Cornadors
Com bé sabeu cada any alguna intervenció de manteniment al porxat, enguany arreglar juntes
per dins la caseta, el 2020 feren la paret del fons i algun “parxe” a l’exterior, el vent i pluja fan
malbé l’argamassa original de paret en verd i cal reomplir els buits per allargar la vida i
estabilitat d’ella, Son feinetes que aprofitem amistat amb algun manobre i prou. El camí que
hi va molt malmès per erosió majoritàriament i fet un informe i envestir a la reparació serà
complicat ja que en gran mesura es tasca de professionals o be accedim a algun programa
d’ajuda o simplement ajudats per voluntaris reforçarem algun escalo a indrets de major rost i
clarament la primera opció es molt millor i definitiva

