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1. Nom de l’activitat: ACTIVITAT D’ESTIU TRUCS
1.1 Anàlisis de la realitat:
Formem part de l’agrupament 123 persones de les quals 96 són infants i joves, dels quals 8 són
de la unitat de Trucs. La resta dels 96 són pares, mares i responsables. A l’Activitat d’estiu Trucs
2019 i participaran 7 joves d’entre 17 i 18 anys i 2 responsables de més de 30 anys. Som del
poble de Ferreries.

1.2 Descripció:
El grup de joves, els Trucs, volen conèixer un poc més l’illa veïna i fer una activitat de grup, a
més d’un servei i voluntariat per tenir un contacte amb la Serra de Tramuntana.
El servei serà a la Trapa.
Des del punt de vista cultural, la història de La Trapa comença l’any 1810, quan una comunitat
de monjos trapencs, que fugint de la Revolució francesa, arribaren a Mallorca l'any 1810 i,
durant uns 14 anys, ocuparen la zona abans coneguda com a Vall de Sant Josep, que des
d’aleshores es coneix com La Trapa. L’any 1813 una part de la comunitat abandonà Mallorca, i
la resta ho va fer definitivament l’any 1820.
La Trapa és una finca de muntanya de 81 hectàrees situada al sud-oest de la Serra de
Tramuntana, al terme municipal d’Andratx, a Mallorca, i just enfront de l’illa de Sa Dragonera.
Va ser adquirida al 1980 pel GOB gràcies al suport popular, institucional i d’entitats amb
l’objectiu de preservar-la i conservar els seus valors amenaçats per un projecte de parcel·lació i
urbanització. Des de la adquisició de la Trapa, el GOB ha duit a terme diverses tasques de
manteniment i restauració, entremig d’aquestes tasques, la Trapa va patir l’any 1994 un greu
incendi forestal que va cremar la pràctica totalitat de la seva cobertura vegetal. D’ençà de
l’incendi les prioritats se centraren en la recuperació de la vegetació.
Actualment, de la mà del GOB, i gràcies a la col·laboració altruista de nombrosos grups de
voluntaris, que col·laboren en les seves tasques de gestió i conservació, la Trapa s’ha consolidat
com una gran eina per promoure l’excursionisme, la recerca científica, l’educació ambiental i la
conservació de la natura.
1.3 Objectius:
Conèixer una part de l’illa de Mallorca.
Fer uns servei de voluntariat a la Trapa.
Conviure en una activitat de grup dels Trucs.

1.4 Durada.
La durada d’aquest Activitat serà:
De divendres dia 14 a diumenge dia 16 de juny.

1.5 Calendari.
-Divendres dia 14 de juny de 2019:
05:30h Partida de Ferreries (Jaume Torres)
06:00h Ser a l’aeroport (Jaume Torres)
07:05h Sortida del vol (Jaume Torres) Air Nostrum.
06:45h Trobada parc de llevant, partida a Aeroport.
07:15h Ser a l’aeroport (resta de trucs)
08:30h Surt Avió – Air Nostrum
09:10h Arribada Aeroport Palma i agafar bus línia. Aeroport-Palma, Palma-Son Telm
Dinar a Son Telm.
Dormir a la Trapa.
-Dissabte dia 15 de juny:
Matí:
Servei de voluntariat a la Trapa.
Dinar a la trapa.
Capvespre: Voluntariat i Excursió (posta de sol).
Sopar i dormir a la Trapa.
- Diumenge dia 16 de juny:
Matí:
Voluntariat a la Trapa.
13:00h
Dinar.
17:10h
Agafar bus de Son Telm.
17:50h
Agafar bus a Andratx.
20:00h
ser a Aeroport
22:30h
Surt Avió – AirNostrum amb 1h de retràs.
22:50h
Arribada Aeroport de Menorca.

1.6 Espai
El campament es durà a terme a una zona d’acampada de la Trapa, Andratx – Mallorca.
1.7 Materials.
Dormirem dins es Moli de la Trapa.
Ens deixen estris de cuina així com una cuina per cuinar.
No hi ha aigua potable. El menjar i l’aigua potable la comprarem al poble de Som Telm.
Comunitari: 1 Toldo i Farmaciola (Edu)
Individual:
- DNI, Targeta sanitària, i targeta família nombrosa (si la tens)
- Dinar de dissabte 14
- Bereneta de dissabte 14
- Cantimplora buida
- Sac i Estoreta
- Foulard i Camisa (posats)
- Sabates còmodes per caminar.
- Sabates per descansar
- Roba de recanvi (nomes feim dos dies)
- Xubasquer
- Roba abric
- Pijames
- Llanterna
- Llibreta i bolígraf
- Plat, got i coberts
- Llibre (opcional)
- Banyador i Tovallola
- Gorra/capell i crema solar
- Material neteja personal
2 Resultat de l’avaluació i conclusions.
L’avaluació que es va fer va ser molt positiva, per un costat els responsables vam valorar molt
positivament el comportament dels joves, en participar en el voluntariat, en fer-se responsables de
les feines que els hi pertocava i el respecte per la zona.
Per part dels joves també hem de dir que ha estat una gran oportunitat poder partir un cop acabat els
exàmens de selectivitat després de setmanes d’estudiar i de nirvis. Aquest viatge ens ha
proporcionat el conèixer llocs nous i encantadors, amb una gran bellesa, així com també una
satisfacció per poder partir amb tot el grup, tot i faltar un membre del grup de Trucs.
Hem pogut conèixer un espai meravellós, unes persones que ens han obert les portes i també hem
pogut conèixer una part d’esforç i superació per la dificultat de pujar al cim de la Trapa.
Volem agrair a en Miquel (responsable de la Trapa) que ens ha acompanyat tots aquests dies així
com en Tomeu (Responsable del GOB a la Trapa) que ens ha facilitat molt el poder estar en aquest
espai natural. Així com a na Marta i n’Edu (caps responsables) por donar-nos la possibilitat de
gaudir d’aquesta gran experiència com a final de curs de Trucs 2018-2019.
3 Pressupost detallat i desglossat preveient tant els ingressos com les despeses.
ENTRADES SORTIDES
Nº
CONCEPTES
Data
1
Viatges Magon (8 bitllets)
23/05/2019
-279,60
2
Viatges Magon (1 bitllet)
29/05/2019
-31,45
3
1Bitllet EMT(Aeroport-Palma)
14/06/2019
-5,00
3
8 Bonobus EMT-Palma
14/06/2019
-40,00
3
1Bitllet EMT(Aeroport-Palma)
14/06/2019
-5,00
3
CITY Intermodal (Aigua)
14/06/2019
-3,12
4i5
9Bitllets Bus(Palma-Sant Elm)
14/06/2019
-54,00
6
Mercadona S.A.
14/06/2019
-63,00
6i7
9Bitllets Bus(St. Elm-Andratx)
14/06/2019
-19,35
--Compra Super Sant Elm
15/06/2019
-11,20
8i9
9Bitllets Bus(Andratx-Palma)
16/06/2019
-42,30
9
1Bitllet EMT(Palma-Aeroport)
16/06/2019
-5,00
--Donatiu La TRAPA (Estada)
16/06/2019
-40,00
--Subvenció Consell Escolar Menorca
485,00
--Participants
17/06/2019 114,02
TOTALS
599,02
-599,02

SALDO
-279,60
-311,05
-316,05
-356,05
-361,05
-364,17
-418,17
-481,17
-500,52
-511,72
-554,02
-559,02
-599,02
-114,02
0
0,00

