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Projecte educatiu de l’alberg juvenil 

A) LA DENOMINACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

Dades generals 
Denominació:  Alberg Juvenil Hostel Sóller. Ca ses Madrines 

Adreça:   Carrer de Santa Teresa núm. 27, Sóller, IB  

Municipi:   Sóller, Mallorca, Illes Balears 

Promotor:   Hostel Sóller S.L. NIF: B57948200  

Contacte:   info@hostelsoller.com 

Telèfon:  +34 971 63 8736 

Web:   https://hostelsoller.com/ 

"  
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Informació prèvia  

Requisits normatius  

El projecte segueix les directrius de la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Sóller de 
l’any 1998, així com la Modificació puntual per incloure i regular els albergs juvenils en el PGOU de 
Sóller de 1998 de febrer de 2012. 

Norma que regula els albergs juvenils en el pla de Sóller. La modificació de la norma 
permet incloure els albergs juvenils dins les definicions d’ús sociocultural. Així mateix, es 
permet l'ús sociocultural en totes les plantes, inclosa la planta soterrània, dintre del nucli 
vell de nivell 1 i 2. On està situat el nostre projecte. 

Així com el Decret 58/2011, de 20 de maig, pel qual s'estableixen els principis generals en 
matèria d'instal·lacions juvenils radicades a l'àmbit territorial de les Illes Balears, i el Decret 
23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, 
integral de la joventut. 

En data de 8 de juliol de 2018 va entrar en vigor el Decret 23/2018. Segons la disposició 
transitòria quarta, apartat segon, les instal·lacions juvenils que en el moment d’entrada en 
vigor del nou Decret haguessin presentat la declaració responsable segons el que preveu 
el Decret 58/2011 –com és el nostre cas, ja que es va registrar l’entrada de la declaració 
responsable per a la posada en marxa i el funcionament de la instal·lació juvenil Alberg 
juvenil Hostel Sóller Ca ses Madrines– s’han de continuar regint per aquesta normativa. 
No obstant això és totalment aplicable el que es preveu en els capítols següents del Títol 
IV: 
- Capítol I, disposicions generals (art. 55-58) 
- Capítol II, sobre el règim de la declaració responsable i documentació necessària per a 
la posada en marxa i funcionament d’una instal·lació juvenil (art. 59-61) 
- Capítol III, de la Xarxa d’Instal·lacions de les Illes Balears i Cens de la Xarxa 
d’instal·lacions de les Illes Balears i censos insulars (art. 62-66) 
- Capítol VII, relatiu als drets i deures de les persones usuàries (art. 79-80) 

Com a normativa de caràcter general el projecte compleix els requisits bàsics establerts 
per la Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE Llei 38/1999) i pel Codi Tècnic de l’Edificació 
(CTE RD. 314/2006). 

Alberg juvenil és definit a la norma de la següent manera: establiment que, de manera 
permanent o temporal, es destina a donar allotjament de manera individual o col·lectiva, preferentment a 
joves alberguistes titulars dels carnets corresponents o a grups de joves en el marc d'una activitat de temps 
lliure o formativa.  

Aquestes instal·lacions s'han d'incloure a la Xarxa d'Albergs Juvenils de les Illes Balears, 
dins la d'Instal·lacions Juvenils de les Illes Balears. Les persones amb una edat superior a 
30 anys poden emprar les instal·lacions sempre que es garanteixi l’ús preferent als joves,  
disposin del carnet d’alberguista i/o siguin els tutors o pares dels menors. 
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Descripció de la instal·lació 

Descripció general 
Per a l’adequació de la casa existent a alberg juvenil Sóller s'ha considerat com a estratègia 
principal de projecte respectar al màxim possible les condicions originals de la casa i no 
perdre la seva atmosfera característica. L’ornamentació i acabats originals de la casa, amb 
un aire modernista tan únic i propi de Sóller, fan imprescindible la seva conservació i 
valoració. 

Les habitacions previstes a l'alberg es distribueixen seguint la distribució original de la 
casa, sense afegir-ne o eliminar-ne cap.  Això ens dóna un total de 7 dormitoris, molt 
d’ells comunicats.  La intervenció a les habitacions ha estat principalment de dotació de 
mobiliari i confort tèrmic (aire condicionat i calefacció, doble vidre a les fusteries 
originals). A la segona planta s’ha disposat d'una tarima flotant de fusta del mateix to i 
tipus que la fusta original utilitzada a la casa. Les parets d'aquestes estances s’han repicat 
per treure el caràcter de pedra vista dels seus murs i s’ha substituït el paper decoratiu de 
les parets. 

En el hall de la planta baixa, en la semisoterrània i el pati exterior s'han adequat per 
acollir els espais comuns. A la planta semisoterrània es disposa d’una cuina col·lectiva, un 
espai de menjador, descans i esbarjo. També inclou un magatzem, un espai per 
rentadores i assecadores i una farmaciola. El pati disposa d'una àrea de descans protegida 
del sol. L'antic garatge ha passat a ser el lloc per instal·lacions i en un garatge veí s’ha 
adequat per a pàrquing de bicicletes d’ús exclusiu de l’alberg. En el hall principal se situa 
la informació i recepció. 

S’ha dotat l’edifici d’una plataforma elevadora per garantir l’accessibilitat a les persones 
amb mobilitat reduïda. Les zones comuns, una habitació i un bany complet son 
accessibles. 

La intervenció arquitectònica més destacada es troba a l'àrea de serveis, fóra de la casa 
construïda l'any 1920, a l'extensió de l'any 1980. Existien en aquesta extensió la cuina en 
planta baixa i un bany amb vestidor a la planta primera. Aquests espais s’han transformat 
per acollir dos grans nuclis de banys comuns amb tots els seus serveis i adaptats per 
persones amb mobilitat reduïda. Dutxes individuals amb espai per vestir-se, miralls, 
rentamans, WC. Per optimització constructiva i per garantir el caràcter de la casa 
modernista aquest nucli de serveis es concentra en un sol indret. A la planta segona, en el 
mateix nucli s’ha construït un únic bany individual en suite. 

S'ha realitzat un nou sistema de calefacció/refrigeració per al conjunt de l’alberg, així 
com la modernització del sistema elèctric. Preocupats per l'impacte energètic del projecte 
i seguint la raó del projecte tenir respecte i cura pel medi-ambient, s'inclouen en el 
projecte diferents mesures de reducció de consum energètic i optimització dels recursos. 
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Descripció geomètrica 

L’edifici existent es compon de tres parts geomètriques diferenciades: el casal existent 
d’estil modernista de 1920, l’extensió registrada l’any 1980 que conté els nuclis d’aigües 
dels bany i serveis, i el pati exterior. El casal té unes proporcions quadrades en planta i fa 
cantonada amb dos carrers on la tercera façana dóna al pati i al nucli de serveis i l’últim 
costat fa de paret mitgera amb el veí. Per tant, tres de les quatre façanes disposen 
d’il·luminació i ventilació naturals on la seva orientació és nord-oest.  
L’extensió es diferencia del casal per la seva geometria i material: marès referit a l’extensió 
i pedra vista en el casal. De geometria rectangular, l’extensió ocupa longitudinalment una 
part del pati. La seva façana dóna al pati, té dues parets que fan mitgera amb el veí i la 
quarta és la que connecta directament amb la casa. L’acabat és referit i pintat. El tercer 
element, el pati, té una proporció aproximadament quadrada, connecta amb el carrer 
directament i la planta baixa i la planta soterrània del casal. 

Descripció del programa funcional i usos 

Com descriu el Decret descrit abans les dependències i serveis del projecte d’alberg 
juvenil són:  

- Cuina i menjador degudament equipats  
- Dormitoris  
- Serveis sanitaris  
- Sala polivalent (pot ser el menjador)  
- Zones exteriors  
- Farmaciola 

Amb les següents condicions: 

No hi pot haver cap dormitori amb una superfície útil inferior a 5m2. La superfície per 
persona no pot ser inferior a 5m3 i el mínim d'espai de sòl per llit o llitera és de 4m2 de 
superfície útil.  

Blocs sanitaris:  
-un inodor per cada dotze persones o fracció.  
-un rentamans per cada deu persones o fracció.  
-una dutxa per cada dotze persones o fracció. 
  
La construcció i el projecte han donat resposta a tota la normativa, com així avala 
l’obtenció del permís d’obra inicial i el certificat final d’obra. 

S’ha establert l’aforament màxim de pernoctació de l’alberg juvenil en 49 places, 
distribuïdes en 7 habitacions, amb una sala polivalent de descans i un menjador, cuina 
equipada, pati, serveis sanitaris equipats amb: 8 WC, 15 rentamans, 8 dutxes i 2 
farmacioles. Els espais comuns, una habitació amb quatre places i un nucli sanitari 
complet són accessibles per a persones amb mobilitat reduïda. 
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Distribuïts de la següent manera: 

Planta semi-soterrània: 
- Cuina 
- Menjador [txoco] 
- Sala comú 1 [chill-out] 
- Magatzem 
- Bugaderia 
- Farmaciola 
- Lavabo (WC 1, rentamans 1) 
- Escala 

Planta Baixa: 
- Entrada 
- Farmaciola 
- Espai comú 2 [sabater de sabates de muntanya] 
- Recepció 
- Habitació 1 [Matilde] (4pax màx) 
- Habitació 2 [Palawan] (4pax màx) 
- Habitació 3 adaptada [Bibiloni] (4pax màx) (rentamans 2) 
- Bany i dutxa adaptat (WC 2, Dutxa 1, rentamans 3) 
- Bany (WC 3, Dutxa 2, rentamans 4) 
- Pati 
- Escala 

Planta Primera: 
- Habitació 4 [Salón Pepito] (9 places + 2 supletòries, total 11 places)  
   Distribuïdes en: 
- Racó Emma (2 places) 
- Racó Claudia (3 Places) 
- Racó Pepito (4 places)  
- 2 places supletòries. 
- Habitació 5 [Hugo] (5pax) 
- Espai rentamans 5,6,7,8 
- Espai dutxes 3,4,5,6,7 i rentamans 9,10,11,12,13,14 
- Espais WC 4,5,6,7 
- Escala 

Planta Segona: 
- Habitació 6 [Ecofinders] (12pax) 
- Habitació 7 [Reutlinger] (6pax) 
- Habitació 8 [Don Bosco] (2pax més 1 supletòria) 
- Bany (WC 8, dutxa-banyera 8, rentamans 15) 
- Escala 

Relació de superfícies 

Planta semi-soterrània: 
- Cuina        14.00 m2 
- Menjador       16.70 m2 
- Sala comú 1       18.50 m2 
- Magatzem         2.10 m2 
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- Bugaderia         4.50 m2 
- Dutxa 1         3.50 m2 
- Lavabo (WC, rentamans)       4.30 m2 
- Instal·lacions         9.30 m2 
- Escala         3.10 m2 

Total sup. útil       76.00 m2 
Total sup. construïda                130.61m2 

Planta Baixa: 
- Entrada       15.00 m2 
- Espai comú 2       19.20 m2 
- Recepció         8.20 m2 
- Habitació 1         8.00 m2 (22,35m3) 
- Habitació 2       14.00 m2 (45,36m3) 
- Habitació 3       15.70 m2 (53,13m3) 
- Bany i dutxa adaptat (WC, Dutxa, rentamans)    4.90 m2 
- Corredor         3.80 m2 
- Bany (WC, Dutxa, rentamans)      6.40 m2 
- Escala         3.10 m2 

Pati        53.00 m2 
Total sup. útil (sense pati)     98.30 m2 
Total sup. construïda (sense pati)             126.50 m2 

Planta Primera: 
- Habitació 4a       10.02 m2 (34,65m3) 
- Habitació 4b       15.60 m2 (50,4m3) 
- Habitació 4c       10.20 m2 (32,13m3) 
- Habitació 5       16.40 m2 (51,66m3) 
- Espai rentamans      15.70 m2  
- Espai dutxes       12.00 m2 
- Espais WC       11.00 m2 
- Escala       10.60 m2 

Total sup. útil                101.52 m2 
Total sup. construïda               126.50 m2 

Planta Segona: 
- Habitació 6       39.00 m2 (126m3) 
- Habitació 7       16.20 m2 (51,03m3) 
- Escala       10.60 m2 
- Habitació 8       13.90 m2 (51,03m3) 
- Bany (WC, dutxa-banyera, rentamans)   6.10 m2 
- Espai exterior       5.70 m2  
- Espai exterior instal·lacions     9.70 m2  

Total sup. útil               101.20 m2 
Total sup. construïda              126.50 m2 
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Total sup. útil:              377.00 m2 
Total sup. construïda:              510.11 m2 
Total pati:                 53.00 m2 
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B) ELS OBJECTIUS EDUCATIUS 

Requisits normatius 

El present projecte educatiu de la instal·lació juvenil ha sigut redactat d’acord amb els 
requisits prevists en l’art. 55.2 del Decret 23/2018. 

Títol del projecte educatiu 

Descobreix la serra de tramuntana. Excursionisme, Natura i Convivència. 

Objectiu 

L'edifici de l’alberg juvenil reflecteix l'atmosfera i la història de Sóller i de la Serra de 
Tramuntana. Les dimensions i el nombre d'habitacions (7), els seus espais d’ús col·lectiu 
(sala, menjador, pati, banys i cuina), la seva ubicació com a porta de la serra i la 
proximitat a camins tan coneguts com el GR-221 fan d'aquest edifici un lloc privilegiat 
pel descans, la trobada de joves senderistes i la divulgació de valors socials, 
mediambientals i històrics de la vall de Sóller i la Serra de Tramuntana. 

L'objectiu fonamental de l’alberg juvenil és promoure la realització d'activitats físiques, 
culturals i patrimonials, lúdic-recreatives pels joves que pernocten a l’alberg juvenil. Així 
com promoure valors de convivència i humans durant la seva estada. D'aquesta manera 
s'aconsegueix, d'una banda, generar un hàbit físic que propicia la pràctica continuada en 
edats posteriors; i, de l'altra, fomentar el desenvolupament d'una forma de vida saludable. 

És per això que el projecte educatiu es basa en tres pilars fonamentals: 

-Mediambientals: Respecte i coneixement de la natura que ens envolta, en concret la 
Serra de Tramuntana 

-Històrics: Divulgació de la història i costums de la vall de Sóller 

-Valors socials: convivència, humans i germanor 

Per a desenvolupar cada un d’ells s’han establert dues línies d’actuació: una directa a les 
nostres instal·lacions i una altra a través de convenis de participació amb altres entitats i 
professionals de Sóller. El personal de l’alberg també adquireix aquest rol amb la 
contractació permanent i a temps complet de personal qualificat i amb coneixements de 
muntanya. 

Amb l’eslògan: Des de Sóller amb Amor, o el seu equivalent en anglès: From Sóller with Love, 
es fomenta l’exploració de la vall de la Tramuntana, compartir experiències i conèixer 
persones de tot el món. La nostra intenció sempre ha estat crear més que un lloc per 
dormir. Hem transformat un dels edificis modernistes de Sóller en un retir inspirador i 
còmode, d’alta qualitat i de baix cost per a excursionistes, exploradors de la natura de la 
Tramuntana, individualment o en grups, i a tots els viatgers amb idees afins. 

Disposem d’informació sobre caminades properes i excursions de gran recorregut. Pels ja 
iniciats facilitem informació en altres activitats de muntanya com barranquisme, ciclisme, 
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escalada o activitats socials i educatives, com a visites guiades a la producció d'oli d'oliva, 
etc.  

En acabar la jornada, o per preparar l’excursió del dia següent, també es poden relaxar a 
l’àrea de lectura o al pati a l'aire lliure de l’alberg. El servei de bugaderia, cuina i menjador 
comunitari, xemeneia, WiFi gratis, ofert a l’alberg permeten el descans i la preparació per 
a l’excursió següent. 

S’ofereixen una àmplia varietat de tipus d'habitacions, privades o compartides, en cas de 
ser un excursionista individual, en parella, amb la seva família, amics o com a grup. Les 
nostres habitacions estan completament equipades amb aire condicionat, sistema de 
calefacció, matalassos d'escuma viscoelàstica PIKOLIN  i inclouen un joc de tovalloles i 
roba de llit. L'habitació doble deluxe té bany privat. Totes les altres habitacions gaudeixen 
de WC i dutxes individuals a l'edifici annex. 

Projecte educatiu mediambiental 

Descobrir, iniciar-se o aprofundir amb el jovent del paratge natural de la Serra de 
Tramuntana és una de les tasques primordials del nostre projecte i del nostre alberg 
juvenil. Ca ses Madrines, vol ser un punt de trobada d’amants de la natura i dels valors de 
l’excursionisme i la muntanya. Som grans coneixedors de sa serra i la intenció del nostre 
projecte és promoure trobades d’excursionistes (tant d’àmbit local, com nacional o 
internacional) per recorre els camins de la Serra de Tramuntana. Com ja hem fet amb la 
Federació Balear de Muntanya i Escalada. 

És per aquest motiu que hem establert una xarxa de guies locals que puguin iniciar al 
jovent a l’excursionisme sempre sent molt respectuós amb la muntanya i per tal de no 
posar-los en situació de risc. L’alberg disposa, com hem dit abans, de personal qualificat i 
coneixedor de la muntanya que assessora i informa a tot el jovent de l’alberg i una àmplia 
selecció de guies i publicacions de muntanya de Mallorca de consulta gratuïta a dins de 
l’alberg i de compra pels que se’l volen dur d’excursió o a casa. Dos grans mapes de 
muntanya, amb els seus camins, decoren i informen als visitants sobre les possibilitats 
que la Serra de Tramuntana i la vall de Sóller ofereixen per als excursionistes. 

Per excursionistes més avançats també disposem d’activitats i guies locals per aprofundir 
en el coneixement del nostre patrimoni natural. Per exemple, en aquest sentit tenim 
converses obertes amb la federació de muntanya de Mallorca. 

Complementariàment, promocionem el Jardí botànic de Sóller per fer visites i donar a 
conèixer la flora autòctona de Mallorca. 

Projecte educatiu històric 

Sóller és una vall amb una llarga i rica història. La seva divulgació forma part del nostre 
projecte. És per això que hem establert vincles de col·laboració amb Més cultura (turisme 
i patrimoni) per donar a conèixer la vall, la seva història i la seva gent. 

Ca Ses Madrines es un tros d’història per si mateix, amb trets modernistes on hem volgut 
mantenir els antics valors i hem restaurat tots els elements ornamentals. Així com 
mantenir i donar homenatge als nostres avantpassats amb la recuperació del antic mal 
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nom de la casa i fent servir es logo del hotel del padrí. Volem que el joves aprenguin i 
valorin el nostre esforç. 

Projecte educatiu valors socials 

Per a nosaltres el coneixement de la muntanya i de l’excursionisme ve fortament lligat als 
valors de compartir, respecte i no competitivitat. És per això que l’alberg juvenil disposa 
d’espais compartits, on la trobada i la convivència és una part fonamental dels valors que 
volem fomentar amb aquest projecte educatiu. 

Les instal·lacions de l'alberg juvenil s'han dissenyat per a la integració, convivència, 
respecte i participació dels joves entre si, i si dóna a lloc, amb els seus tutors i /o 
monitors. A través dels diferents espais comuns i activitats que a continuació detallem. 

Saló Pepito: sala de lectura, dins d'una atmosfera relaxada on es pugui practicar la lectura 
sense distraccions i amb una acurada il·luminació, allunyada de les altres zones comunes. 
Disposem d'una biblioteca i possibilitat d'escollir un llibre i endur-te'l, deixant un altre a 
canvi. 

Sala de Jocs i chill out: Sense mobiliari alt, la sala consisteix en catifes i puffs, on els més 
petits poden distreure sense perill. I on una font els ensenya l'antic funcionament 
d'ompliment i filtrat natural de l'aljub que hi ha sota els seus peus i que també poden 
veure mitjançant una pantalla de seguretat. Disposem de joguines de fusta sostenibles i 
literatura per a nens en diversos idiomes. 

Menjador i cuina: És el centre de reunió, una sola taula llarga obliga a la comunicació i 
integració, ja que els joves clients tenen l'oportunitat de cuinar, han de posar i retirar la 
taula, així com rentar els estris utilitzats. Gràcies a això s'aconsegueix cohesió entre grups 
i de noves amistats. Així com la instauració de deures i responsabilitats, i ús del reciclatge. 

Hall d'entrada: La benvinguda la donen unes Crocks, d'ús gratuït, i on es dóna un vot de 
confiança als joves, ja que estan totes a la seva disposició i demanem siguin retornades 
després del seu ús. També disposen d'una àmplia bibliografia de mapes de la Serra i ciclo-
rutes. Així com tota la informació dels nostres col·laboradors, guies de muntanya i 
senderisme, federacions i lloguer de material esportiu. 

Pati: Zona comú amb taules a l'ombra del nostre llimoner i parral, ideal per a la xerrada i 
la relaxació després d'un dia d'esport i aventura mentre realitzen una barbacoa. També hi 
ha un garatge amb un servei públic de bicicletes, així com per guardar material propi si 
perill al furt. 

Eliminació de barreres arquitectòniques: El compliment escrupolós de la normativa, fa 
del nostre alberg juvenil un lloc sense obstacles per a ningú, donant un cop més gran 
importància a la convivència entre diferents joves amb un tracte igual. 

Els banys són compartits, i les habitacions són totes de més de dues persones, per tal de 
fomentar relacions d’amistat. La trobada i la convivència és fomentada des del disseny 
mateix de l’espai. 

La trobada, en un mateix lloc, en un mateix espai de jovent de diverses nacionalitats és 
fonamental per enriquir coneixements i eliminar prejudicis i idees preestablertes. Volem 
que la muntanya doni un altre mirada al jovent.  
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Convenis 

Més Cultura:  
Tenim signat un important conveni amb "Més cultura" a través del centre "Capvespre" 
de la Cooperativa Agrícola Sant Bartomeu, on oferim diferents activitats i excursions 
dissenyades per professionals per a estudiants i joves i amb fons de la comissió Europea. 

Sóller Divers:  
En aquest centre de busseig ubicat a la Marina de Sóller i gran defensor i promotor de la 
creació de la reserva natural de "s'Illeta", ofereix la possibilitat de cursos de busseig, 
fotografia marina i preservació de les nostres costes. 

Mallorca Muntanya:  
A través del més reconegut guia de la nostra serra, Salvador Suau i la seva dona ofereixen 
una sèrie d'excursions guiades per a tots els nivells, així com cursos i activitats d'escalada, 
piscoloc i barranquisme amb 23 anys d’experiència. Donant la possibilitat d'accedir a 
llocs, que pel seu caràcter privat, no està permès l'accés. Gran coneixedor de la geografia, 
fauna i flora Mallorquina, és un autèntic llibre viu. 

Diferents agències de muntanya: 
Tenim conveni amb diverses agències de muntanya com Mallorca Activities, Mapotapo, 
Altai Aventura, Mallorca Authentic, CMES (Club d'escalada i muntanya de Sóller),etc. a 
través de les quals oferim el nostre allotjament als excursionistes que estan de pas per 
Sóller. 
  
Ell és tècnic esportiu de mitja muntanya, amb número 731. DRIAT (Declaració 
reglamentada d’inici d’activitats turístiques) amb número 44, complint amb la llei, amb 
assegurança de Responsabilitat Civil i d’accidents. Es dediquen a portar grups a 
interpretar la natura mallorquina ensenyant tots els seus valors i fomentant un turisme 
respectuós i sostenible en diferents idiomes: anglès, alemany, francès, castellà i català. 

Proveïdors 

Estel Nou, Cooperativa agrícola Sant Bartomeu, Forn de l’horta i Sa LLuna Dolça. 
Pretenem conscienciar de l'ús dels nostres productes realitzats d'una manera sostenible: 
melmelades, fruites, verdures, oli, pa i ensaïmades pels berenars. Així com Amadip 
Esment impremta, en la nostra papereria. 
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Excursionisme a la Serra de Tramuntana: 

 

"  
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"  

Imatges de l’alberg juvenil: 

"  
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"  

"  
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"  
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"  

C) EL CALENDARI D’ACTIVITATS QUE DESENVOLUPEN EL PROJECTE 
EDUCATIU (ITINERARIS, EXCURSIONS, ELEMENTS INFORMATIUS I 
FORMATIUS, ETC.) 

Les activitats pretenen descobrir la muntanya des la perspectiva de l’excursionisme 
clàssic, una activitat de tradició centenària a casa nostra, i en un indret emblemàtic per als 
esports de muntanya com la vall de Sóller i la serra de Tramuntana. Activitats de 
descoberta, d’orientació, de preparació d’un itinerari, ascensió a un cim, etc., però també 
sobre el funcionament d’un refugi poden ser desenvolupades en el decurs de l’activitat. 

 
Inclou tres línies principals: 

- Sortides organitzades per l’alberg juvenil a través de la nostra pàgina web i l’app 
Wikiloc. 

- La nostra selecció de rutes, per a tots els nivells i des de la porta de l’alberg 
juvenil. Des de passejades fàcils a grans excursions, per a diferents groups d’edat i 
nivells. Es poden seguir fàcilment i gratuïtament des de l’aplicació WIKILOC 
amb #hostelsoller 

El nostre personal assessora en matèria d’equipament i vestimenta, així com de tot el 
necessari per a l’excursió. El nostre personal posarà tots els seus recursos i coneixement 
per assegurar l’èxit de l’activitat. 
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Excursions: 

Etapa GR221 de Sóller a Lluc. 

Etapa del GR221.Sortida des de la porta del Hostel Sóller en direcció a Biniaraix. Pujada 
del Barranc, passem pel Coll de L’Ofre, embassament de Cúber. Continuem cap a Sa 
Font des Prat camí al Puig de Massanella i baixada a Lluc per les voltes del Galileu. 
Passem pel monestir per a finalitzar en el Refugi de Son Amer. 

Cúber - Refugi Tossals Verds - Cúber 

Sortim des del pàrquing de Cúber. Anem cap a la presa per a agafar el camí cap a la finca 
Solleric, seguint els tubs que porten l'aigua a Palma. Passem per diferents túnels pel que 
un frontal és d'utilitat. Pugem durant uns 20 minutos cap al refugi de Tossals Verds (es 
recomana cridar per a reservar menjar). Pugem cap a les antigues cases de Tossals, 
continuem cap a Sa Font des Prat, per a tornar al punt d'inici. 

Etapa GR221 de Sóller al Refugi de Tossals Verds. 

Etapa del GR221. Sortida des Hostel Sóller -Ca Ses Madrines cap a Biniraix, pujada per 
es Barranc cap a es Pla de Cúber. En arribar a l'embassament disposem d'un bany. Ens 
anem pel marge dret de l'embassament i després de passar la presa deixem el GR221. 
Seguim la canal que porta l'aigua a Palma, per la finca És Solleric. Aquesta zona és 
preciosa, alternant túnels i unes vistes precioses a l'interior de l'illa. Tornem a enganxar el 
GR221 en la pujada al refugi dels Tossals Verds. 

Deià per la costa i volta per GR221a Sóller. 

Excursió llarga però sense dificultat tècnica, possibilitat d'anar o tornar des de Deià amb 
l'autobús, per la qual cosa escurça l'excursió a la meitat. Sortida del Hostel Sóller cap al 
Camí vell de Deià, continuació pel Camí Rost. Descens a Bens d'Avall, Camí des Pintors 
(un dels camins més bonics de Mallorca, per la costa), Cala de Deià, Deià i volta por el 
GR221 cap a Sóller, (diferents variants de baixada a Sóller). 

Passeig per Sóller 

Sortida del Hostel Sóller - Ca Ses Madrines. Bonic passeig per a tota la família per la 
carrers de Sóller cap a Binibassí, possessió d'origen àrab pel qual travessa el camí vell de 
Fornalutx. Creuem els horts de tarongers per a aconseguir Biniaraix, on podem prendre 
un suc de taronja en la plaça del "Llogaret" (llogaret) i tornem al Hostel Sóller, en un 
agradable camí, on us esperem! 

Passeig a Fornalutx i volta per Biniaraix 

Passeig perfecte per a tota la família, sortint del Hostel Sóller, creuem Sóller via es Camí 
de ses Moncades. 
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Continuem cap a Binibassí, possessió d'origen àrab pel qual travessa el camí vell de 
Fornalutx, reconegut com un dels pobles més bonics d'Espanya. 

Entrem a Fornalutx pel cementiri, després de passar s'olivar major i fem un petit 
recorregut pel seu carrers empedrats per a acabar en la plaça, lloc perfecte per a un 
zumito de taronja. 

Descendim cap a Biniaraix, (precaució ja que hi ha un tram de carretera), petit llogaret, 
on recomanem reposar forces en algun dels dos bars de la plaça. 

Ja només ens queda continuar descendint cap a Ca ses Madrines , on us esperem de 
tornada. 

Es Barranc - Puig de L'Ofre - Portell de sa costa - Fornalutx -Sóller 

Sortida del Hostel Sóller cap a Biniaraix, pujada donis Barranc fins al Coll de L'Ofre, 
possibilitat de fer cim de L'Ofre i baixada pel Portell de Sa Costa cap a Fornalutx 
(Possibilitat d'escurçar camí i anar de tornada al Hostel sense arribar a Fornalutx). 
Baixada per Binibassí cap a Sóller i caminet de tornada al Hostel Sóller. 

De Sóller al Port de Sóller 

Caminada circular al Port de Sóller, versió estesa. Bonica caminada al port de Sóller sense 
cotxes ni persones. Té diferents punts on es pot escurçar la caminada. 

Comença i acaba en l'Hostel Sóller, es dirigeix a "L'Horta" on gaudim dels horts de 
tarongers, continuant per l'antic camí al Port de Sóller i Sa Figuera. Creuem tota la badia i 
pugem fins al Faro i el Refugi de Crossa, on es pren el GR221 de tornada a Sóller. 

És molt fàcil, si és massa llarg, es pot tornar a Sóller amb el tramvia des del port. 

Volta al camí Vell des Barranc 

Circular. Sortida des del Hostel Sóller cap al “Llogaret” (Aldea) de Biniaraix per a agafar 
el camí des Barranc, pujada per les escales de pedra entre oliveres i al costat de la 
torrentera que en mesos de pluja és paradisíac. La volta la realitzem pel camí vell (Camí 
vell des Barranc), per a tornar a Biniaraix de forma circular. Camí perfectament 
senyalitzat i amb aigua en les seves múltiples fonts. Si se'ns acaben les energies, en 
qualsevol moment podem fes-nos mitja volta i iniciar el descens pel mateix camí. 

Bàlitx - Sa Costera - Cala Tuent (Volta amb barco) 

Sortida del Hostel Sóller - Ca ses Madrines, pel camí de Sa Capelleta i pujada al mirador 
de Ses Barques. Baixada a la vall de Bàlitx pels fantàstics olivars. Des de Bàlitx d'avall, on 
podem prendre alguna cosa i reposar forces, continuem per sa Costa des Bosc, per a 
seguir per l'espectacular camí de Sa Costera, (podem visitar l'antiga fàbrica d'electricitat 
de Sóller i ficar-nos un bany). Continuem fins a Cala Tuent, on podem menjar i relaxar-
nos a la platja de *piedrecitas. La volta es realitza amb barco fins al Port de Sóller. 
IMPORTANT: Comprovar horaris i reservar el barco de tornada. 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Visites Culturals i Patrimonials: 

Centre Capvespre i tafona: 

Contingut: Aquesta activitat consta de dues parts:  

-Visita al Centre Capvespre i passi d’un documental que ens introdueix al món de les 
tafones tradicionals fins a les actuals, d’extracció contínua centrífuga. 

-Visita a la tafona de la Cooperativa, el magatzem i l’envasadora. 

Ambdues visites suposen la teoria i la pràctica d’uns oficis, el de gallufa o collidora 
d’oliva, el de mestre tafoner, etc, una tradició i cultura encara avui en voga.  

A qui va dirigit: Educació primària, ESO, Batxillerat i FP’s.  

Objectius:  

-Conèixer de primera mà què és el cultiu de l’oliva 

-Conèixer quines classes d’oliva hi ha 

-Saber quin patrimoni cultural i etnogràfic tenim a l’illa 

-Veure com es produïa l’oli i quina és la realitat actual de la seva producció. 

Programació: Tots els dies lectius, tot i que es recomana la temporada que va d’octubre a 
març.  

Durada de la visita: Una hora i mitja aprox.  

Oleoruta: visita a un olivar u Centre Capvespre: 

Contingut: Visita a un olivar i a partir de l’observació, anem explicant com és l’estructura 
del conreu a la vall de Sóller i com canvia el paisatge. Si és època de recollir oliva o d’una 
altra tasca es pot col·laborar amb els pagesos. Després, berenem de pa amb oli.  

A qui va dirigit: 5è i 6è d’Educació Primària, ESO, Batxillerat i FP’s.  

Objectius:  

- Gaudir del paisatge i veure com aquest canvia.  

- Conèixer el conreu de l’olivar a la Vall de Sóller.  

- Reconèixer les diferents parts d’una olivera i la temporització dels treballs a l’olivar.  

Programació: Tots els dies lectius, tot i que es recomana la temporada que va d’octubre a 
març. 

Ruta dels Cítrics: 

Contingut: Aquesta activitat consta de dues parts:  
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- Visita al Centre Capvespre i passi d’un documental que parla de la realitat actual del 
conreu dels cítrics a la Vall de Sóller.  

- Visita a un hort de tarongers. Explicació de les diferents classes de tarongers que 
trobem, la seva cura i la seva producció.  

A qui va dirigit: 5è i 6è d’Educació Primària, ESO, Batxillerat i FP’s.  

Objectius:  

- Gaudir del paisatge i veure com aquest canvia.  

- Aprendre quins són els diferents tipus de cítrics, quines són les races solleriques i 
d’altres i quina temporització tenen.  

- Conèixer el conreu de la vall de Sóller.  

Programació: Tots els dies lectius, tot i que es recomana la temporada que va de gener a 
juny  

Sóller: Ruta Cultural: 

Contingut: Sóller, descrita pels primers viatgers del segle XIX com una illa dins una illa, 
és una de les joies de Mallorca. A aquesta ruta coneixerem els edificis més emblemàtics 
que es conserven de l’època medieval fins a principis del segle XX, els quals amaguen 
detalls i històries que ens ajudaran a entendre com ha canviat l’urbanisme al llarg de la 
història.  

A qui va dirigit: 5è i 6è d’Educació Primària, ESO i Batxillerat.  

Objectius:  

- Explicar les diferents èpoques històriques a través dels edificis.  

- Entendre com ha canviat l’entorn urbà.  

- Mostrar alguns edificis emblemàtics, els racons més antics i la riquesa patrimonial de 
Sóller.  

- Valorar el patrimoni històrico-artístic i la importància que té la conservació i protecció 
d’aquest.  

Programació: Tots els dies lectius.  

Visita a la Torre Picada: “La defensa de Sóller i Mallorca”: 

Contingut: En una ruta d’aproximadament 4 hores pujam fins la darrera torre construïda 
a Mallorca, La Torre Picada. En aquesta excursió parlem de la defensa de Mallorca al 
segle XVI i de les incursions pirates que va patir la vall de Sóller en aquest època.  

A qui va dirigit: 5è i 6è d’Educació Primària, ESO i Batxillerat.  

Objectius:  

- Explicar com estava estructurada la defensa de Mallorca i, en concret, de Sóller.  
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- Quins són els perills que assejaven a l’època i la seva relació amb la mar.  

- Valorar el patrimoni històrico-artístic i la importància que té la conservació i protecció 
d’aquest.  

Programació: Tots els dies lectius.  

Visita el camí de sa figuera i la possessió de Can Bardí: 

Contingut: Aquesta ruta va per un dels camins que portava la gent de l’horta cap al Port 
de Sóller i, en una de les aturades, visitarem la possessió de Can Bardí, amb la seva tafona 
antiga i el seu hort de tarongers i veurem com funcionava el que en el seu moment era la 
unitat de producció per excel·lència a tota Mallorca.  

A qui va dirigit: 5è i 6è d’Educació Primària, ESO, Batxillerat i FP´s.  

Objectius:  

- Explicar el funcionament d’una possessió  

- Explicar l’economia basada en aquestes unitats de producció.  

- Valorar el patrimoni històrico-artístic i la importància que té la conservació i protecció 
d’aquest.  

Programació: Tots els dies lectius.  

La Ruta de l’Arxiduc: 

Contingut: Aquesta ruta recorre els carrers de Sóller que descriu l’Arxiduc Lluís Salvador 
amb molt detall a la seva obra “Die Balearen in Wort und Bild geschildert” (Les Balears 
descrites en paraules i imatges) des del punt de vista d’un visitant. A través de les seves 
paraules descobrim com era Sóller al segles XIX.  

A qui va dirigit: 5è i 6è d’Educació Primària, ESO, Batxillerat i FP´s.  

Objectius:  

- Visitar el poble de Sóller al segle XIX.  

- Quina és l’activitat econòmica de la vila al segles XIX.  

- Mostrar els interessos del viatgers hereus del “gran Tour”.  

Programació: Tots els dies lectius.  

La Indústria Tèxtil a Sóller: 

Contingut: Aquesta vila, a banda del cultiu de l'olivera i la taronja, l'emigració i el 
modernisme, fou fins als setanta del segle XX un dels principals centres industrials de 
Mallorca, arribant a tenir fins a 14 fàbriques en funcionament. En aquesta visita farem un 

  24



Projecte educatiu de l’alberg juvenil 

recorregut per les principals fàbriques de la vila de Sóller, algunes de les quals encara són 
visibles.  

A qui va dirigit: 5è i 6è de Primària, ESO, Batxillerat i FP´s.  

Objectius:  

- Conèixer una de les indústries capdavanteres de les Illes i el seu patrimoni industrial.  

- Valorar el patrimoni de la història més recent: el de la revolució industrial que abarca del 
taller manual a la maquinària.  

- Valorar el patrimoni històrico-artístic i la importància que té la conservació i protecció 
d’aquest.  

Programació: Tots els dies lectius.  

Sóller i els seus escriptors: 

Contingut: Farem un recorregut pel Sóller literari, descobrint el pas d’aquells escriptors i 
autors que han nascut o han passat per la vall i que han enriquit amb les seves paraules la 
bibliografia mallorquina.  

A qui va dirigit: 3r i 4rt ESO i Batxillerat.  

Objectius:  

- Conèixer, valorar i respectar la cultura de la qual formen part les Illes Balears, així com 
la seva història i el seu patrimoni artístic i cultural.  

- Fomentar l’interès creixent per la composició escrita com a font d’informació i 
aprenentatge i com a forma de comunicar sentiments, experiències, coneixements i 
emocions.  

- Conèixer els escriptors locals  

Programació: Tots els dies lectius.  

Una aventura marinera única: 

Contingut: Sortida a pescar amb un pescador professional del port de Sóller. Visita de 
dofins, tortugues, bancs de peixos i molt més... 

A qui va dirigit: 3er i 4rt ESO i Batxillerat. 

Objectius: 

- Aprendre a pescar 

- Viure una experiència única a alta mar amb un pescador professional 

- Descobrir l’art de la pesca artesanal a la costa nord de Mallorca 

Programació: Tots els dies lectius.  
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!  

"  

  26



Projecte educatiu de l’alberg juvenil 

"  

"  

- Informació permanent i guia a temps complet per assessorament: 

L’alberg disposa de publicacions i mapes de muntanya de consulta gratuïta per a tot 
l’alberg. Per tal de estar sempre a disposició no es permet que siguin utilitzats fóra de 
l’alberg. Si algú les necessita o se’ls vol emportar a casa és possible la seva compra. 

Mapes de gran format amb tots els camins disponibles presideixen la recepció. Dos 
mapes on un d’ells detalla la ruta de Sóller fins a Deià i l’altra de Sóller fins a Lluc. A més, 
a través de Wikiloc, oferim de manera totalment gratuïta per als nostres clients, un llistat 
de 15 rutes de menys a més dificultat que poden fer des de l'alberg. 

A recepció disposem de personal qualificat per a l’assessorament en matèria de 
excursionisme, equipament i coneixements previs. 

Disposem de bicicletes amb lloguer 24h a disposició dels clients de l’alberg per a facilitar 
la mobilitat sostenible per la vall i les excursions cicloturístiques als pobles veïns com 
Biniariaix i Fornalutx. 
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Prèvia reserva és possible personalitzar excursions per a grups, així com la formació 
necessària per fer-ho. S’organitzen sortides per a novells i per grups especialitzats. 

També oferim sopars casolans, a través d'una empresa de càtering, per compartir al 
nostre menjador després d'un dia de ruta per la Serra de Tramuntana. 

Art i música 

Durant les festes patronals de la vall i festes ocasionals l’alberg juvenil col·labora amb el 
patrocini, promoció i difusió de diferents artistes i músics tant a les nostres instal·lacions 
com a altres locals i espais públic de Sóller. La nostra tasca ha sigut reconeguda amb la 
felicitació personal i escrita de la regidora de joventut i cultura i del batle de Sóller, Maria 
Cruz Ensenyat i Jaume Servera. 

"  
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D) EL PÚBLIC DESTINATARI 

Per a la sortida setmanal d’iniciació a la muntanya i a l’excursionisme el públic destinatari 
és el jovent a partir de 14 anys. Per a les excursions amb reserva prèvia s’aconsella una 
edat mínima de 5 anys acompanyats dels seus pares o tutors per a la iniciació dels més 
petits i per a activitats més avançades l’edat mínima és de 16 anys.  

  30



Projecte educatiu de l’alberg juvenil 

E) L’ORGANIGRAMA DEL PERSONAL DE LA INSTAL·LACIÓ 

L’alberg disposa del següent organigrama de personal: 

-Propietat i direcció: Hostel Sóller SL (NIF B57948200) representat per Álvaro Vicens 
Fernández  
-Recepció i atenció al client: Selena de Rocio Komorowski Lleo 
-Neteja: Ana Maria Arbona Buendía i Ana Maria Buendía Martínez 
-Administració: Nina Isabel Deckers i Zuria Gento Manzano 

F) LA DESCRIPCIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES DELS RISCS QUE ES PUGUIN 
ORIGINAR DURANT LES ACTIVITATS I ACTUACIONS O NORMES BÀSIQUES 
QUE S’HAN DE SEGUIR EN CAS D’EMERGÈNCIA 

 L’alberg juvenil disposa d’unes normes d’obligat compliment per a tots els usuaris que 
garanteixen l’ús respectuós de les instal·lacions i la seguretat dels seus usuaris. Així com 
un pla d’emergència i autoprotecció contra incendis de l’alberg juvenil que engloba totes 
les activitats que es realitzen a l’interior de la instal·lació. 

Per les activitats a l’exterior i en concret a la muntanya és d’obligat compliment seguir les 
instruccions del guia acompanyant i a més cal seguir de forma estricta els següents 
consells pràctics per gaudir de la muntanya amb seguretat: 

Per tal d'evitar possibles accidents, és molt important que els practicants tinguin 
consciència, en el moment de planificar les sortides i al llarg de l'activitat, de certes 
mesures preventives. Així mateix, també és de vital importància tenir consciència de la 
necessitat d'un bon equipament i d'una condició física i psíquica adequada al nivell de 
l'activitat. 

Abans de sortir: 
• El muntanyisme exigeix preparació: entreneu-vos i informeu-vos. 
• Abans de sortir, informeu-vos de les condicions meteorològiques i de la seva 

possible evolució. Renuncieu a l'activitat si les previsions són dolentes. 
• Planifiqueu l'activitat i la seva durada, consulteu les guies i el mapa del recorregut. 
• Aneu-hi sempre amb companyia o, en tot cas, comuniqueu a algú l'activitat 

prevista i llocs pels que preveieu passar. 
• Utilitzeu material i equip adequats per a l'activitat. Sobretot porteu el calçat adient 

i la motxilla per dur les coses imprescindibles: brúixola, GPS, telèfon mòbil, 
aigua, menjar, etc. 

Durant la marxa: 
• Respecteu les senyalitzacions de perill. 
• Si aneu en grup, manteniu sempre el contacte amb les altres persones. 
• Fixeu punts de referència en el recorregut, de manera que pugueu orientar-vos. 
• Hidrateu-vos sovint i mengeu aliments energètics. 
• Si teniu fred, no deixeu de caminar. 
• En cas d'accident, aviseu els serveis d'emergències a través del 112. Tingueu 

serenitat. 

En cas d'accident: truqueu al 112 
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Què heu de dir? 
• Nombre de persones accidentades i edat. 
• Lloc de l'accident. 
• Situació de l'accidentat: està ferit?, està conscient?, sagna?, respira? 
• Condicions meteorològiques al lloc de l'accident. 

Així mateix, cal recordar que l’112 compta amb una aplicació gratuïta que en situació 
d’emergència permet comunicar-se directament amb el Centre d’Emergències 112 i 
enviar les coordenades GPS del lloc exacte on es troba. És una aplicació molt útil per a 
senderistes, especialment en zones amb referències geogràfiques escasses o de difícil 
accés. En cas d'accident o d’extraviament només cal prémer l'aplicació i el botó 
d'emergència.  Si el telèfon té activat el GPS, aquest envia automàticament les 
coordenades a l’112. Quan l'operador de l’112 rep la telefonada ja en coneix la 
localització exacta. L'aplicació ofereix la possibilitat d'enviar una fotografia de l'incident si 
així ho demana l’112. L'aplicació està disponible per Android i iOS. 
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