Senderisme i
caminades
saludables. El
projecte
Senderisme i caminades saludables són
unes sortides periòdiques per la muntanya
de baixa/mitjana dificultat amb les que
potenciarem l’exercici físic a l'aire lliure, la
iniciació al senderisme i el coneixement de
l'entorn natural de la Serra de Na Burguesa
en el seu vessant de Palma, el que hem
denominat el Parc Natural de Ponent. Amb
elles donam a conèixer l'entorn natural de
Ciutat i els seus valors culturals,
patrimonials, mediambientals, etnològics i
paisatgístics.

l'aire que respira Palma

Organitzam Caminades Saludables amb
monitoratge, de mig dia (2-3 hores) o de dia
sencer (6 hores), per a grups escolars. Totes
les nostres rutes han estat prèviament
inspeccionades i enregistrades amb
aplicacions digitals, per tal de garantir la
seguretat dels participants i la geolocalització
de tots els punts d'interès, que poden ser
treballats abans, durant o després de les
caminades.

Informació i
contacte
Factoria de Somnis
971754860 - 630494964
factoriadesomnis.org/contacte
factoria@factoriadesomnis.org

SENDERISME i

Caminades Saludables
Coneix els camins de la Serra de Tramuntana
sense sortir de Palma.

Com treballam
Confeccionam i mantenim actualitzats
diversos mapes interactius de recursos,
entre els que destaca el mapa del PARC
NATURAL DE PONENT, que utilitzam com
a material de suport de les nostres
Caminades Saludables. el mapa és visible
mitjançant l'APP My Maps de Google Maps:

Que oferim
Contribuir a reforçar l’oferta d’activitats
formatives de qualitat, la cultura, la defensa
del medi ambient i la formació dels infants i
joves en el coneixement dels oficis del
passat que ens permet, en un món
globalitzat i en un procés de canvi
continuat, entendre la diversitat de cultures,
i costums a través de l'etnologia, que no
només ens mostra les diferents formes de
vida dels col·lectius sinó, especialment, les
similituds i els punts en comú que trobem
entre els diferents pobles.

Qui som

Factoria de Somnis és una entitat sense
afany de lucre que presta serveis
socioculturals i mediambientals. Fundada
l'any 1995 ha desenvolupat nombrosos
projectes i prestat serveis tant en l'àmbit
privat com públic.

Geolocalització
Exploram, revisam, fitam i enregistram
totes les caminades abans de la seva
realització amb l'aplicació Wikiloc. Això
permet poder treballar l'activitat de moltes
maneres. A continuació teniu un exemple
de ruta enregistrada en Wikiloc, passada a
Google Maps:

