Benvolgudes famílies,
El 
17 de maig de 2019, és el dia triat per l’IES Josep Miquel Guàrdia per celebrar la 3amarxa
solidària
, emmarcada dins la 3a Setmana de la Solidaritat. El nostre centre vol tenir en
compte a organitzacions del nostre entorn que treballen en projectes de cooperació i
solidaritat . Enguany l’organització escollida és una organització que treballa per les famílies
amb fills malalts de càncer, ASPANOB. A més a més, durant la setmana del 13 al 16, en el
vestíbul del centre hi haurà un lloc destinat a la recollida d’aliments no peribles.
Aquesta decisió va ser presa de forma consensuada pels alumnes del nostre centre.

L'Associació de Pares de Nens amb Càncer de Balears (ASPANOB) es va crear l’any 1987,
entorn a un grup de pares que es va unir amb la intenció de treballar per a millorar la
qualitat de vida de tots els nens i nenes de 0 a 18 anys malalts de càncer de Balears i les
seves famílies. Des de llavors, ASPANOB ha anat creixent, treballant dia a dia amb la
satisfacció de veure, any rere any, com les seves activitats augmenten i els seus programes
més importants s'amplien.
Encara així l’Associació després de vint-i-set anys, es manté fidel als principis i objectius que
van motivar la seva creació. Totes les activitats d’ASPANOB van destinades a ajudar i donar
suport al nen amb càncer i la seva família, a afavorir una millor acceptació i afrontament
de la malaltia per part de la família, sent la funció bàsica de la nostra Associació la detecció
de problemes i necessitats, arbitrant els mecanismes necessaris per a la seva resolució.
La marxa.
La marxa consisteix en una caminada pels voltants dels municipis d’Alaior i Es Mercadal amb sortida
i arribada Sant Pere Nou (Alaior), on es donarà per acabada la jornada i conseqüentment les sessions
lectives.
Com s’ha dit abans, es sortirà des de Sant Pere Nou, seguirem un tros pel camí d’En Kane, on
arribarem al desviament de Santa Eularieta (hi haurà un petit refrigeri per agafar forces). A partir
d’aquest punt es tornarà cap Sant Pere Nou pel camí de Biniguarda on els participants podran
caminar o córrer. La durada dependrà del ritme de cada participant, estimant-se entre els 60-70
minuts (corredors) i 90-100 minuts (marxa normal). Cal recordar que NO és cap competició, sinó un
esdeveniment saludable i esportiu en un entorn natural amb un objectiu cooperatiu i solidari. La
longitud del circuit és aproximadament de 8 km.

Seguretat.
Per qüestions prescriptives de seguretat de la Guàrdia Civil, el tros del camí d’En Kane s’ha de fer de
forma agrupada (caminant). Per això hi haurà professors responsables de l’encapçalament i del
tancament. Així mateix comptarem amb la col·laboració de les policies locals d’Alaior i d’Es
Mercadal, la presència in situ de personal sanitari (infermer) contractat expressament així com el
coneixement per part de gerència de l’Hospital Mateu Orfila el qual ha informat del procés a seguir
en cas d’urgència. En el camí de Biniguarda comptarem amb controls de seguiment formats per
personal propi (alumnes de cicle i professors).
Patrocini. Registre Solidari del Participant. (RSP). Aportacions
Els participants es comprometen a cercar patrocinadors (familiars, amics, etc que «finançaran» als
participants amb aportacions segons s’explica més avall). Els patrocinadors s’apuntaran en el registre
solidari del participant (RSP) on hi haurà indicades les seves aportacions.
Les aportacions a voluntat del patrocinador seran totes per quantitat fixa, independent del
temps invertit.
El registre solidari serà lliurat uns dies abans a l’alumne i serà retornat al centre amb les
quantitats indicades pels patrocinadors fins un dia abans. El registre consta de dos documents
idèntics un pel centre i un altre pel participant. Tots dos s’han de lliurar al centre com a màxim
dia 15 de maig. El dia de la marxa, a l’arribada es lliurarà a l’alumne el registre del participant
perquè pugui fer la recaptació.
El dia de la marxa.
El divendres dia 17 de maig es el dia de la marxa. La marxa començarà a les 11.00 i tindrà un
temps màxim fins les 14:00 hores. En finalitzar la marxa, els participants podran marxar cap a
casa, donant-se per finalitzada la jornada lectiva.
Després de la marxa.
Durant els 15 dies següents , cada alumne recollirà tots els donatius dels seus patrocinadors.
Els patrocinadors es comprometen a lliurarel donatiu.
Totes les donacions es faran en efectiu. El centre educatiu entregarà la suma final a un
representant d’aquesta organització en un acte institucional que es celebrarà el dia 20 de juny
de 2019
Per tal que aquesta activitat tingui èxit, 
us demanem que ens ajudeu:
- Animant els vostres fills a participar en aquest gran dia de mobilització a favor d’ASPANOB
- Donant suport i animant els vostres fills en la cerca de patrocinadors.
Comptant amb el vostre suport, volem donar-vos les gràcies per endavant !!

