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1. PELEGRINATGE DE LLIBERTAT I
D'AMOR
•

Anar de poble en poble, fent un itinerari, en carro i bístia de VERD, durant 14
dies amb l’objectiu de sensibilitzar la gent del poble, des del poble. Vull ser un
granet d’arena a l’acció. No em puc quedar quieta amb tot el que “plou”.

•

I deixar-nos dur per la acollida i allotjament de la bona gent per continuar
compartint la conscienciació, en definitiva créixer com a persones.

•

Fer una crida de CONCENTRACIÓ de carros per fer la cloenda del camí dia 6
de desembre a SINEU a les 12 h si hem pogut arribar-hi!!!

•

Partir de la Colònia de Sant Pere l’itinerari especificat al punt 2 de la proposta.

•

Serà les AMIPAS de cada poble les que dinamitzaran les activitats pertinents
segons la idiosincràsia de cada poble respectant els horaris d’arribada del carro
que més a baix detallam.

PER QUÈ?
Els mestres heu despert la consciència de la gent, i heu mobilitzat per demanar
diàleg i que vos escoltin perquè sou els que sabeu més d’educació. Heu cridat per
què respectin la vostra llibertat. La llibertat no es pot trepitjar, els mestres la
necessiteu per fer el que creïs millor pels infants.
Soc padrina i vull ser partícip de vostra crida i voldria que s’hi afegeixin
d’altres padrins, per això el carro, lent i símbol de la perseverança, de la paciència i
de l’esforç, de temps antics i de poble. Els de la nostra generació, que hem
aconseguit drets amb lluita, no ens podem permetre perdre el que ens ha costat tant i
que els nostres nets no ho puguin gaudir.

CLOENDA:
Citar a tots els padrins DIA 6 DE DESEMBRE a Sineu a les 12 h amb carro, si es
possible, acompanyats de fills/nets i dinar junts. No és necessari venir en carro,
emprau el mitja que disposeu.
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2. ES CAMI DE SES PADRINES.
ITINERARI: Començar el pelegrinatge dia 22 de novembre i acabar dia 6 de
desembre AMB UNA CONCENTRACIÓ de padrins amb carros a Sineu.
•

SORTIDA . 22N, divendres: Colònia de Sant Pere- Artà
- Sortida de la Colònia a les 11h.
-Arribada a Artà a les 13h.
-Dormir a Artà (ja tenim allotjament per les
padrines i carro).

•

Dia 23, dissabte:

Artà- Capdepera-Son Servera.
-Sortida de Artà a les 11h.
-Arribada a Capdepera a les 12 h.
-Sordia de Capdepera a les 14,30.
-arribada a Son Servera a les 16h.
-Dormir a Son Servera (tenim allotjament per les
padrines, falta pel carro).

•

Dia 24, diumenge.

•

Dia 25, dilluns

Son Servera- Sant Llorenç.
-Tot el mati a Son Servera.
-Sortida de Son Servera a les 14,30h.
-Arribada a Sant Llorenç a les 16,30h.
-Dormir a Sant Llorenç (no tenim allotjament ni
per padrines, ni per carro).
Sant Llorenç- Manacor.
-Tot el matí a Sant Llorenç.
-Sortida de Sant Llorenç a les 14,30h.
-Arribada a Manacor a les 16,30h.
-Dormir a Manacor (no tenim allotjament ni per
padrines, ni per carro).

•

Dia 26, dimarts..

Manacor-Felanitx.
-Tot el matí a Manacor.
-Sortida de Manacor a les 14h.
-Arribada a Felanitx a les 16,30h.
-Dormir a Felanitx (tenim allotjament per les
padrines i carro).

•

Dia 27, dimecres.

Felanitx-Porreres.
-Tot el matí a Felanitx.
-Sortida de Felanitx a les 15h.
-Arribada a Porreres a les 6,30h.
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-Dormir a Porreres (tenim allotjament per padrines
i carro).
•

Dia 28, dijous

Porreres- Montuiri.
-Tot el matí a Porreres.
-Sortida de Porreres a les 14,30h.
-Arribada a Montuiri a les 16,30h.
-Dormir a Montuiri.(Falta allotjament per padrines
i carro).

•

Dia 29, divendres.

Montuiri-Algaida.
-tot el matí a Montuiri.
-Sortida de Montuiri a les 14,30h.
-Arribada a Algaida a les 16,30h.
-Dormir a Algaida (tenim allotjament per les
padrines, falta pel carro).

•

Dia 30, dissabte

Algaida- Sencelles
-tot el matí a Algaida.
-Sortida d’Algaida a les 14h.
-Arribada a Sencelles a les 16,30h.
-Dormir a Sencelles (no tenim allotjament per les
padrines ni pel carro)

•

Dia 1, diumenge

Sencelles- Binissalem
-Tot el matí a Sencelles.
-Sortida de Sencelles a les 14h.
-Arribada a Binissalem a les 16,30h.
-Dormir a Binissalem (Tenim allotjament per les
padrines, falta pel carro).

•

Dia 2, dilluns

Binissalem- Sa Pobla.
-Tot el matí a Binissalem.
-Sortida de Binissalem a les 13h.
-Arribada a Sa poble a les 16,30h.
-Dormir a Sa Pobla. (no tenim allotjament per les
padrines ni pel carro).

•

Dia 3, dimarts

Sa Pobla- Santa Margalida.
-Tot el matí a Sa Pobla.
-Sortida de Sa pobla a les 14 h.
-Arribada a Santa Margalida a les 17h.
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-Dormir a Santa Margalida (no tenim allotjament
per les padrines ni pel carro).
•

Dia 4, dimecres

Santa Margalida- Petra.
-Tot el matí a Santa Margalida.
-Sortida de Santa Margalida a les 14 h.
-Arribada a Petra a les 17h.
-Dormir a Petra (no tenim allotjament ni per les
padrines ni pel carro).

•

Dia 5, dijous

Petra-Sant Joan
-

•

Tot el matí a Petra.
Sortida de Petra a les 14,30h.
Arribada a Sant Joan a les 16h.
Dormir a Sant Joan (no tenim allotjament ni per
les padrines ni pel carro).

DIA 6 DE DESEMBRE, DIJOUS, Sant Joan- Sineu
(Festa de la Constitució).
-Sortida de Sant Joan a les 10 h.
-Arribada a Sineu a les 12h.
-Concentració de carros a Sineu a les12 h.
Cloenda i dinar.

3. PROPOSTA D’ACTIVITATS
1. Les AMIPAS organitzaran les activitats pertinents.
Des de les padrines hi ha aquestes possibles propostes:
• A educació infantil, i 1r i 2n cicle: explicar el per què del camí,
anècdotes del pelegrinatge, contar contes relacionats en valors
universals, cantar
• A 3r cicle d’educació primària: Explicar el per què del camí,
contar-contes, lectura relacionada amb els drets dels infants
sobre article 12: dret a manifestar l’opinió, article 13,Dret a la
llibertat d’expressió i article 14 dret a la llibertat de pensament, de
consciència i de religió.
• Ensenyament secundari: Explicar el per què del camí, Lectura
dels articles abans esmentats, poemes...
*dia 20 és el Dia Mundial dels Drets dels Infants.
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2. Ser recepcionades pel poble (Ajuntament, biblioteca, plaça) i crear un
espai per expressar el seus sentiments, opinions...en forma de poemes: recital
de poemes. No només recitaran les padrines, es convida a tothome que ho
vulgui participar a recitar.

3. Parlar per la ràdio local.
4. Fer un vídeo del camí, anècdotes, trobades...
5. Fer una recull dels poemes i altres produccions literàries que s’hagin fet.

6. Ser rebuts pels JUBILATS PER MALLORCA.
7. Anar a la tercera edat per llegir el manifest(no em fa gaire il·lusió m'agrada
més la plaça o la ràdio).

4. DEMANDA DE COL.LABORACIÓ
1. Feim una crida de col.laboració a les diferents plataformes: ASSEMBLEA DE
DOCENTS, PLATAFORMA CRIDA, FAPA, JUBILATS PER MALLORCA,
OBRA CULTURAL i altres entitats que vulguin col.laborar
per LA
PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIO de les activitats que considerin adients a
cada poble.
2. Feim una crida d’Hospitalitat per les padrines i el carreter per cobrir les seves
necessitats vitals (menjar i dormir....tota una aventura).
3. Feim una crida de SUPORT ECONÒMIC per les despesses essencials per fer el
pelegrinatge: pagar el carreter 100 euros diaris x14 dies( 1400 euros).
4. Feim una crida de SUPORT ECONÒMIC per fer una pel.licula o vídeo del
pelegrinatge.
5. Feim una crida per què es demani el permís de CONCENTRACIÓ DE
CARROS a Sineu pel dia 6 de desembre a les autoritats pertinents.
6. Feim una crida per convocar a la premsa des del primer dia, per fer un
seguiment del camí de la padrina.
7. Creació un enllaç virtual en alguna de les plataformes: Assemblea Docents,
Fapa, plataforma crida... per recollir PRODUCCIONS LITERARIES en vers
tema d’educació (poemes, gloses, contes, cançons...).
8. Camisetes verdes per decorar el carruatge i per vestir el cavall.
9. Aixopluc pel cavall per passar la nit i menjar pel cavall.
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5. QUI HA RESPOST A LA NOSTRA DEMANDA
DE COL.LABORACIÓ?
1. ARTA-SOLIDARI. Ha cregut des del primer moment en el projecte i a més
de participar d’algunes de les activitats d’organització del municipi,
contribueixen en 700 Euros (la meitat de la despesa del carreter). Ho agraïm
moltíssim però consideram que la despesa ha de ser compartida per totes les
plataformes (FAPA, Assemblea Docents i Plataforma Crida) i oberta a altres
contribucions.
2. La FAPA, federació d’AMIPAS, s’ha compromès a cercar persones
responsables de les activitats de cada poble i coordinar-se via telèfon amb na
Xisca, per saber on ha d’anar i què ha de fer.
També s’han compromès a cercar part de la financiació via les AMIPAS.
3. PLATAFORMA CRIDA, que tot d’una ha cregut amb la viabilitat del
projecte i ha mostrat la seva disponibilitat en la difusió i organització de les
activitats, en fer els cartells i aportar les camisetes.
4. ASSEMBLEA DOCENTS. Que ens ha donat donat el seu recolzament i
participarà en la difusió i organització de diferents activitats. I ho
promocionaran a la Agenda Verda del Blog de A.D.
5. JUBILATS PER MALLORCA. Han recolzat la iniciativa i compartit
experiències i participaran en els pobles de l’itinerari que puguin.
6. OBRA CULTURAL BALEAR. Tenim tot el seu suport.
7. Moltes padrines que volen pujar-se al carro...Però en necessitam més.
8.

La COL.LABORACIÓ d’una padrina fotògrafa, Catalina Loshuertos, que
pujarà al carro i farà un reportatge fotogràfic.

9. La col·laboració de Vicens Mates, que filmarà la sortida i l’estada al
municipi.
10. Xeremiers d’Artà.
11. Joan Peix que ha fet el cartell.
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6. TEMES PENDENTS .
1. Acordar la financiació de 1400 euros pel carro.
2. Sol·licitud del permís de concentració de carros dia 6 de desembre a Sineu.
3. Convocar als mitjans de comunicació ( la premsa, TV...) als moments més
oportuns.
4. Allotjament als pobles que no estan coberts
5. Menjar per les padrines, i el cavall.

TELÈFONS DE CONTACTE:
-Xisca Tous: 677195491.
-Paco, el carreter: 670769192.
-Doly Ribas: 645576072.

7

