
1 de maig. Quarta ruta.  Son Putxet - Fornells. 

Són les set del matí i és hora de llevar-se. Durant la nit ha plogut i el terreny estarà moll, ja 

anirà bé perquè hi haurà menys punxades. 

Després de les corredisses de la nit els nois i noies s’han aixecat amb relativa rapidesa. S’ha fet 

revisió de bicicletes i hem descobert unes quantes punxades del dia anterior que hem hagut de 

reparar abans de marxar. Els guies d’avui han fet la seva presentació al menjador de la casa de 

colònies i ho han fet molt bé. Els temes del dia són: Geologia de Menorca, Menorca reserva de 

la biosfera i Basílica Paleocristiana de Fornells. Han explicat molt bé el que són les àrees de 

protegides i els que s’hi pot fer i el que no. Tot plegat ha estat molt interessant. 

La sortida de la ruta s’ha fet a quarts de deu. El recorregut d’avui no és gaire llarg (uns 22 km) i 

ens portarà per boscos de l’interior de l’illa fins a Fornells. 

 La primera parada l’hem fet a Son Gall. És una finca on des de fa uns trenta anys s’ha estat 

treballant en la recuperació de la vaca menorquina i ens han ensenyat com es fa el formatge. A 

fora ens han ensenyat les vaques, el brau i un bou de mil cinquanta quilos. En Cristian s’hi ha 

posat a sobre i la intenció era que caminés una mica però per sort per ell el bou no s’ha mogut 

gaire. Quan aconseguien que el bou fes una passa en Cristian feia cara d’espant. Jo crec que el 

bou no es volia moure per no espantar-lo més. 

La segona i última parada l’hem feta a la basílica paleocristiana des Cap des Port de Fornells. 

Per arribar-hi hem passat per boscos d’interior fins a enganxar amb el Camí de  Cavalls i aquest 

passa pel costat de la basílica. El camp i els boscos per on hem passat estan immensos de 

verdor i humitat. És un privilegi poder recórrer Menorca en aquesta època de l’any després 

d’un hivern molt plujós. D’aquí a un mes i mig ja tot estarà groc. 

Arribats a Fornells hem dinat i ens hem repartit per activitats: o veler o kayak. Els que han triat 

o els ha tocat kayak s’han passat gairebé tres hores remant, segur que ho notaran a la nit i 

l’endemà.  

L’activitat de vela és més tranquil·la, bé, tranquil·la és un dir. De les cinc embarcacions que hi 

havia, una s’ha emplenat d’aigua i en una maniobra de viratge ha bolcat la qual cosa ha fet les 

delícies dels quatre tripulants que han hagut de saltar a l’aigua i ser rescatats per les altres 

quatre embarcacions. A l’arribada els nois estaven la mar de contents i ho explicaven als 

kayakistes. En cap moment ningú ha corregut cap perill.  

La tornada en bus ha estat la més silenciosa que recordo en molts anys. Estaven morts. 

Salut i velo 

 


