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  RELACIÓ DE FEINES REALITZADES PEL COMITÈ DE SENDERS 

SOBRE TEMES TÈCNICS DE SENYALITZACIÓ I MANTENIMENT  

- Re-homologació  senyalització GR 223 Camí de Cavalls  

- Estudi del estat del jaç de la traça del GR223 i erosions  

- Estudi de la senyalització d’un sender local SL a cala Morell (Menorca) 

- Informe del últim tram d’acces al cim del Galatzó (erosions i manteniment) 

- Estudi del camí de nevaters des de el coll del Coloms a la casa de neu del coll de 

Tossals i tirany fins al cim ( neteja del mateix) 

- Estudi de la zona superior del cingles de son Rullan, senyalització i manteniment 

- Reunions varies projectistes del GR de Llevant 

- Reunions i revisió projecte PR sant Antòni d’Eivissa 

- Comprobació senyalització tram GR 221 Capdellà.Coma d’en Vidal 

- Realització al·legacions pla especial ruta de pedra en sec 

- Assistència a Madrid reunió comitè estatal de senderisme 

- Assistència a Vitòria de les jornades estatals de senderisme 

- Revisió canvi traçat Etapa GR 221  Alaró-Refugi de Tossals al seu pas per les cases 

de Solleric 

- Actualització protocol de senders FBME 

- Estudi modificació de traçat camí públic Sóller 

- Informe estat actual camí des Prat 

- Informe degradació produïda pel pas de motocicletes a un tram del camí de les 

cases de Galatzó a sa coma d’en Vidal 

- Revisió del nivell d’aigua a les basses on hi ha ferrerets 

- Informe estat actual camí des Cornadors 

- Informe des-homologació GR221 

- Carta consell Insular de Mca calendari a seguir per la retirada de senyalització 

al·lusiva al GR 221 

- Comprobació senyalització GR 221 Calvià-Puigpunyent 

- Aixecament de Tracks per la realització de les marxes de senderisme 

- Pressupost projecte  d’execució i senyalització de la modificació de l’etapa 1 

 GR 223 (Maó-Es Grau) 


