1.- PRESENTACIÓ.
L’escola ES LICEU es va obrir dia 15 de setembre de l’any 1980 al terme
municipal de Marratxí, al carrer cabana, 31.
Es Liceu és una escola cooperativa concertada i entre d'altres, té com a
principis fonamentals la solidaritat i la participació amb l'entorn.
Es Liceu com a escola cooperativa assumeix els valors cooperatius de l’ajuda
mútua, la corresponsabilitat, la democràcia, la igualtat, l’equitat i la solidaritat
com a principi rector del seu projecte educatiu i eix vertebrador a partir del
qual s’articulen els altres trets d’identitat.
El nostre projecte educatiu es construeix sobre la base de les relacions
cooperatives, del treball cooperatiu i en xarxa entre tots els agents educatius
amb total respecte a l’autonomia individual, en contraposició als sistemes que
afavoreixen l’individualisme i la competitivitat.
La nostra escola cooperativa veu en la comunitat una font de recursos
educatius per a l’aprenentatge; participa en projectes d’interès per la
comunitat i interacciona amb altres agents educatius del territori.
Es Liceu promou la participació, el debat i el consens de tota la comunitat
educativa afavorint les relacions que ajudin a les mares i als pares a adquirir un
major compromís en l’educació dels seus fills i les seves filles i facilitant la seva
participació i el seu interès en la vida escolar.
Engunay Es Liceu organitza la primera cursa solidària amb la finalitat de
fomentar la pràctica esportiva de tota la comunitat educativa i el seu municipi
com a hàbit saludable mitjançant un esperit solidari i participatiu, mai des de la
competitivitat,

2.- OBJECTIU GENERAL
L'objectiu de la cursa és promoure la pràctica esportiva i recreativa de la
ciutadania en general, a través de l'organització i realització d'un
esdeveniment que generi compromís, benestar i sentit solidari entre la
comunitat educativa.
La nostra intenció és dinamitzar esdeveniments socials que impliquin el nostre
municipi i facilitin un espai de trobada lúdic amb les famílies del centre al
temps que defineix la nostra línia de feina i els valors per a què treballam.

3.- OBJECTIUS ESPECÍFICS
•

Motivar i incrementar la pràctica esportiva i les relacions personals.

•

Promoure la solidaritat i el sentiment d'empatia, cooperació i
col·laboració.

•

Fomentar la participació ciutadana

•

Crear un espai d'intercanvi d'informació i debat entre alumnes, famílies,
mestres i altres membres de la comunitat.

•

Donar a conèixer organitzacions sense ànim de lucre

•

Ajudar a aquestes organitzacions de manera lucrativa

4.- DESCRIPCIÓ I CRONOLOGIA
La I carrera solidària es durà a terme el dissabte dia 4 de març, primer cap de
setmana després de la celebració, el dia 28 de febrer, del dia mundial de les
malalties minoritàries.
El punt de partida i d'es d'on es duran a terme les diferents activitats serà al
carrer Balanguera, a l'entrada de l'escola Es Liceu.
Prèviament a l'inici de la cursa, autoritats de l'Ajuntament, Director de l'escola
Es Liceu i un representant de l'associació DEBRA dedicaran unes paraules a
totes i tots els participants.
Els dies anteriors a la trobada, es duran a terme les inscripcions a la recepció
de l'escola Es Liceu, entrada pel carrer cabana, 31.

La prova esportiva només es podrà realitzar a peu, bé corrents i/o caminant.
Proves infantils:
•

10'00h prova infantil, 3-7 anys. Una volta a l'aparcament carrer
Balanguera

•

10'20h prova infantil, 8-12 anys. Dues voltes a l'aparcament carrer
Balanguera

Prova Absoluta
•

11'00 h prova absoluta (corredors), 6 Km recorregut senyalitzat al
voltant del torrent Coanegra.

•

11'05 h prova absoluta (caminada), 6 Km recorregut senyalitzat al
voltant del torrent Coanegra
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Indicar que en els punts conflictius i/o amb possibilitat de pèrdua, hi haurà
voluntaris o persones de l'organització indicant la ruta correcta.
Durant i després de la cursa per Adults, associacions, ONG's, patrocinadors...
exposaran al pati de l'escola estants amb informació i activitats per als més
petits.
Donat el caire participatiu i solidari de la prova, no es durà a terme de manera
oficial el cronometratge de la prova ni es donaran premis als guanyadors

d'aquesta.
A continuació es celebrarà un aperitiu, on l'objectiu, no es altre que el de
tancar la jornada de manera agradable, intercanviant opinions entre totes i
tots.
5.- CRONOLOGIA

9'00h

Trobada organitzadors i

C/ Balanguera

voluntaris
9.30h

Lliurament de dorsals i

C/ Balanguera

obsequi als participants
10'00h

Curses infantils

C/ Balanguera

11'00h

Cursa Absoluta (corredors)

C/ Balanguera

11'05h

Cursa Absoluta (caminada)

C/ Balanguera

12'30h

Aperitiu

Pati escola Es Liceu

De 10'00h a 13'00

Activitats infantils al pati de

Pati escola Es Liceu

l'escola
13'30

Final de la diada

6.- DONACIONS I PATROCINI
La carrera ens ofereix aquesta dualitat, esport i solidaritat, a través de:
1.- una petita aportació de 3€ per participant a la Cursa Infantil i de 5€ a la
Cursa d'Adults, tant d'aquelles persones que participen de manera activa com
d'aquelles que decideixen fer un acte de generositat, per això hem creat la
figura del dorsal cero.
2.- donacions i patrocinis d'entitats del municipi i d'altres vinculades amb el
nostre projecte d'escola
Les donacions i patrocinis seran de 50€, 100€, 200€, 300€...
Les entitats que col·laborin amb donacions i patrocinis figuraran al cartell de
difusió de la cursa
Tot el benefici anirà destinat a l'associació DEBRA, (associació pell de
papallona)

7.- PROMOCIÓ I DIFUSIÓ
Tota la informació de la carrera, la podreu trobar a la pàgina web de les dues
entitats organitzadores de la jornada.
Ajuntament de Marratxí, àrea d'esports:
Es Liceu
Ens han ajudat a la difusió altres entitats col·laboradores com:
Unió de Cooperatives:
DEBRA:

http://www.pieldemariposa.es/

També es distribuiran cartells a diversos punts estratègics del municipi per tal
d'ajudar a fer una major difusió i aconseguir una bona participació.

8.- INSCRIPCIONS
Les inscripcions es duran a terme a:
Online: http://www.esliceu.com/ (Adjuntant resguard de pagament)
Presencials: Es Liceu. C/cabana 31. Es Pont d'Inca 07141. Tlf. 971600986
Data: Fins al 28 de Febrer.

Tots els participants rebran un obsequi finançat per l'Ajuntament de Marratxí.

9.- RECURSOS
FINANCERS:
Aquest esdeveniment està finançat principalment per l'Ajuntament de Marratxí
i per altres empreses, que de manera altruista i desinteressada han volgut
col·laborar.
HUMANS:
És una de les parts principals de la prova, gràcies a la solidaritat i col·laboració
de la gent, l'organització i gestió de la prova es fa possible.
•

Serveis de l'Ajuntament de Marratxí

•

AMIPA Es Liceu

•

Voluntaris associació DEBRA

•

Altres col·laboradors desinteressats

MATERIALS:
•

Cartells

•

Arc de sortida

•

Balles

•

Castells inflables

•

Material esportiu divers

•

Instal·lacions d'Es Liceu

•

Altres

10.- POBLACIÓ DESTINATÀRIA
La cursa solidària cerca la participació de la ciutadania en general, amb la
finalitat de fomentar i conciliar activitat esportiva i sentiment de comunitat, per
tal de cercar noves formes de cohesió social i punts de encontre entre la
ciutadania (infants, famílies, veïnats...) on primin els sentiments i sensacions
positives i d'ajuda real a aquelles persones que més ho necessiten.
Els més menuts tenen el seu moment de protagonisme amb les dues curses

infantils programades, adaptades a l'edat corresponent.
11.- SEGURETAT I EMERGÈNCIA
Es Liceu, juntament amb el departament de seguretat ciutadana de
l'Ajuntament de Marratxí, hem elaborat un recorregut on, les zones verdes
siguin un unt important de la cursa.
La Policia Local prohibirà la circulació i aparcament a la zona del carrer
Balanguera.
Durant la Carrera Absoluta, mitjans de la Policia Local de Marratxí vetllaran per
la seguretat dels participants i es col·locaran de manera estratègica a les zones
conflictives.
L'AMIPA tendrà instal·lat un punt d'avituallament a mitat de la prova.
Assegurança
Protecció Civil
Ambulància

Es Liceu, 26 de gener de 2017

