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Dissabte 27 d’abril.

Són les 23 hores del dissabte i ja portem més d’un dia activats dins aquest nostre projecte del
Velobici.

Fa unes quantes hores que no sabem res dels vostres fills. Des del migdia ja s’espavilen sols i
amb poques ganes de veure’ns. De tant en tant aquesta tarda-vespre n’hem vist passar uns
quants, anaven per munt i avall en colla i les cares resumien el grau de felicitat que portaven.

Enrere queda un viatge molt plàcid en vaixell (només un mareig). Després d’una arribada a
Barcelona bastant còmode i una espera per treure les targetes d’embarcament, vam començar
a entrar al Martin Soler, així es diu el barco que ens ha de portar a Ciutadella. La maleta a la ma
esquerra, la bicicleta a la ma dreta , la motxilla a l’esquena i poc a poc deixar ordenades  les
bicicletes a la bodega. Acte seguit, pujar a buscar els nostre espai, la zona Neptuno, on hi ha les
butaques «còmodes»per dormir o simplement per passar la nit.

No cal dir que un cop arribat a la nostra zona, els altres passatgers  van fer cara d’espant quan
ens van veure entrar. Avui serà difícil dormir, devien pensar. Falsa alarma, comportament bo.
Al matí, no ens van felicitar però hi va faltar poc. Bé sempre hi  ha  algú que ha sortit empipat,
però no era la tònica general.

La nit va ser tranquil·la. Alguns van dormir, altres ho van intentar passades unes hores i d’altres
a coberta a passar l’estona. A les 6’30 ja hem atracat el vaixell al port.

Al mateix port ens esperaven els nostres companys menorquins i les seves famílies amb molta
alegria,  va  ser  un  retrobament  molt  esperat.  Un  cop  deixats  els  equipatges  vam anar  en
bicicleta  fins  a  l’institut,  res,  un  quilometret  i  ja  està.  Ens  tenien  preparat  un  esmorzar
reparador que ens va anar molt bé després d’una nit enmig del mar. Abans però, els han reunit
a la sala polivalent i després de donar-nos la benvinguda s’han donat quatre instruccions per
dilluns i  ens han explicat  quatre aspectes de la ciutat de Ciutadella  per part  de tres noies
menorquines.

A les 11’30 l'alcaldessa Joana Gomila ens ha donat la benvinguda al Saló Gòtic de l’Ajuntament
i ens ha convidat a gaudir del paisatge i costums de Ciutadella i de Menorca en general.  En
Pere Ferrer i  l’Ignasi  Català,  han fet  els  seus respectius parlaments,  agraint la tasca de les
famílies  i  el  cop  de mà també de  les  institucions   per  tirar  endavant  aquest  projecte  del
Velobici. Finalment el regidor d’esports, ha fet un  repàs als nou anys que portem de velobici i
la satisfacció que això suposa per a tots aquells que hi participen directa o indirectament.

L’acte institucional s’ha acabat  amb un obsequi per part de l’ajuntament (una samarreta i un
llibre) una foto de grup. 

El matí s’ha acabat amb una visita a la catedral de Menorca, on ens han fet una breu explicació
dels aspectes gòtics de l’edifici.

A partir d’aquí poca cosa més us podem dir.  Via lliure!!!!

Sabem que alguns volien anar a banyar-se a Sa Caleta . Per cert el dia espectacular i  sense fer
molta calor, ha estat una jornada molt agradable per passejar i estar-se a fora.

Demà tenen dia lliure amb famílies i dilluns ja serà un altre dia...

Edgar, Ignasi, Jordi i Quim



Dilluns, 29 d’abril de 2019

1a ruta velo-bici.

Avui dilluns hem pres contacte amb el pedreny menorquí. Uns s’ho han passat bomba i d’altres
han patit una mica.

Com és habitual ens hem trobat a les vuit del matí a l’institut. Des de dissabte que no sabem
res dels alumnes colomencs però per la cara que feien segur que s’ho han passat la mar de bé.

Després de les primeres indicacions sobre com anirà la  setmana els alumnes guia ens han
presentat els continguts de la ruta:

 Fitxa de la ruta.
 Importància dels sistemes dunars com a ecosistema.
 Explotacions ramaderes a Menorca
 Elaboració de formatge de Menorca.
 Festes de Sant Joan a Ciutadella de Menorca

Els alumnes guia ho han fet molt bé i  ens han il·lustrat a la perfecció sobre cadascun dels
temes. El més sensible i difícil ha estat el tema de les festes de Sant Joan. L’han explicat dos
companys menorquins  que ho viuen cada any en primera persona a sobre del  cavall  i  ha
quedat molt clar que és part molt important de les seves vides.

Passades les nou del matí ha arribat la policia i ens ha tret de Ciutadella. La policia local ens ha
acompanyat,  aturant  el  transit,  per  poder  circular  sense  problemes  per  la  ronda  sud  de
Ciutadella. Hem enfilat el camí de s’Hort de ses Taronges i hem sortit prop del Cap d’Artruix i
passat el far i l’urbanització de cala’n Bosch hem trobat el Camí de Cavalls. Fins aquí el camí ha
estat plàcid, camins rurals, urbanització, asfalt,...fàcil. Amb el Camí de Cavalls han començat els
problemes; pedres i més pedres que dificultaven la conducció de les bicicletes que fins aquell
moment havia anat la mar de bé. Sort que anàvem a tocar de mar i això sempre anima.

Entre sotrac i sotrac hem arribat a la Cova dels Pardals que és una raconada de mar, refugi
d’una barca amb una caseta a sobre. És un lloc molt polit que ha fet les delícies dels nostres
velobicis. -Ens podem banyar? Per què no ens banyem?
- No, encara no, més endavant.
Hi hem esmorzat i hem fet camí cap a Son Saura, platja de la costa sud de Ciutadella. Aquí si.
Ens hem banyat tant com hem volgut, ens hem empastifat de sorra, de posidònia, els més
joves han jugat a voley, pales, frisby, els més grans a petanca. Cadascú al seu lloc.

Un cop dinats i sense donar massa temps a fer el ronso hem partit cap es Talaier, la platja del
costat, aquesta gairebé no l’han vista, estàvem a mig recorregut de la ruta d’avui i els velobicis
ja estaven pensant en què farien un cop arribats a l’institut.
Després  des  Talaier  i  sense  parar,  en vint  minuts  hem arribat  a  Cala’n  Turqueta.  Aquí  si,
parada, foto, alguna cura, alguna reparació mecànica menor i cap a Ciutadella. Ningú no ha
demanat per banyar-se. Això que Turqueta és una de les platges més concorregudes a l’estiu.
Es veu que ja havien decidit de banyar-se després de la ruta i ara calia anar per feina. Ara la
pregunta era: a quina hora arribarem a Ciutadella? Els plans ja estaven fets.



De camí cap a Ciutadella hem fet parada a es Lloc Nou, finca on fa de pagès el pare d’en Pau
Bosch, en Pau ens ha explicat com funciona la seva explotació ramadera i el seu pare mos ha
explicat  com fan el  formatge amb la  llet  de  les  seves  vaques.  Cada any tenim un o varis
pagesos dins el grup velobici i sempre és un gust que ens obrin casa seva i ens expliquin una
part de les seves ocupacions. 

Feta la visita, donades les gràcies i feta la foto de grup només quedava tornar cap a casa, a
l’entrada  de  Ciutadella  ens  esperava  la  policia  que  aquest  cop  ens  ha  acompanyat  fins  a
l’institut. 
Un cop donades les instruccions per l’endemà (anem a dormir fora), arreglades un parell de
punxades i algún fre que no anava bé, uns quants velobicis han marxat a Els hippies. Avui hem
descobert que els hippies és un lloc on banyar-se que està a dos minuts de l’institut, gairebé
dins el poble mateix.

En resum ha estat una ruta molt maca, no molt difícil i que serveix de preàmbul a la ruta de
demà que serà molt més llarga i acabarà, després de recórrer bona part de la costa sud de
Menorca, al càmping de Son Bou. Allà ens espera una nit molt animada que ens servirà per
afrontar la ruta de dimecres en plenes facultats físiques i mentals.

Jordi, Quim, Edgar i Ignasi


