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Horari Secretaria: dilluns, dimecres i divendres de 18.00 a 20.00 h.

El GEM convida els socis i sòcies a participar en 
l’activitat senderista “#50km1×any”. El joc és su-
mar quilòmetres de camí fins a aconseguir la cin-
quantena que van dedicats al ((50)) aniversari 
1973-2023.
Els senders a fer són trams del GR-221, Ruta de Pe-
dra en Sec, itinerari abalisat de Mallorca, a la serra 
de Tramuntana, que n’uneix els dos extrems, d’An-
dratx fins a Pollença, espai natural declarat Patri-
moni de la Humanitat.
L’activitat proposada és una marxa agrupada 
i guiada. Comporta vetlar per la seguretat i pla-
nificació, tant la personal com la dels companys 
d’aventura. La conformen 4 rutes de 12 km apro-
ximadament, d’itinerari lineal. Els camins que feim 
servir són considerats entre moderats i fàcils.
El punt i hora de trobada serà, com habitualment, 
la plaça del Tub a les 8.00 hores, i el transport serà 
amb autocar.
Inscripció prèvia al web  
https://www.gemweb.org/ o a Secretaria.
Per a les inscripcions que es facin dos dies abans 
del dia de la sortida o si no s’ha ingressat el cost de 
l’autocar, el preu de l’autocar serà de 15€.

Tots els socis o sòcies que utilitzin el servei d’au-
tocar des d’un punt de trobada acordat fora de 
Palma i tornin al lloc anteriorment acordat, han 
d’abonar la totalitat del cost del servei, actualment 
10 €.

Validació. El GEM lliurarà un carnet de pas per a 
segellar durant la caminada a: refugi, ajuntament, 
comerç, etc. Serveix per al control d’activitat i re-
cord personal del senderista. Completat el circuit 
(les 4 rutes), enviau foto del carnet de pas segellat 
(mínim, dos per ruta) per correu a la secretaria del 
GEM grupexcursionistamca@gmail.com i suma-
reu així les vostres passes a l’esdeveniment ((50)) 
aniversari 1973-2023.

Programa:
Caminada 1 - dia 15/03/2023 
UIB a Esporles (la Granja) 
Caminada 2 - dia 10/04/2023 
Esporles a Valldemossa i Bunyola (Raixa)
Caminada 3 - dia 17/05/2023 
Inca a Caimari i Son Amer (Escorca)
Caminada 4 - dia 07/06/2023 
Deià a Muleta (refugi, Sóller)
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