VOLTA PER LA MENORCA QUE ESTIMAM
Informacions importants.

− La idea és fer la volta a l'illa, pel Camí de Cavalls, com una caminada per relleus i portant
un manifest.
− Ho anomenam “Volta per la Menorca que estimam”.
− Es farà en dos caps de setmana, de divendres a diumenge. Del 29 de juny a l'1 de juliol, i del
6 al 8 de juliol.
− El primer cap de setmana (del 29/06 al 01/07) sortirem de Sa Mesquida. Convocam la gent a
trobar-se a les 18 hores. Llegirem el manifest, ens coneixerem i començarem a caminar a les
19 h. Hi haurà estacions de connexió, per fer el relleu de les persones que caminen, als
següents llocs: Es Grau, Favàritx, Addaia, Son Saura, Tirant, Binimel·là, Ets Alocs,
Algaiarens, Cala Morell, Punta Nati, Cales Piques i Es Born. Per saber els horaris previstos
a cada lloc, cal consultar el mapa adjunt.
− La gent es pot apuntar per caminar un tram, dos, o els que vulgui. També es poden fer trams
alterns (caminar, descansar, desplaçar-se en vehicle i reenganxar-se en un altre tram).
− A l'estació de connexió on s'arribi la matinada o el matí de dissabte (Son Saura al nord, i
Macarella al sud), es convocaria la gent per fer una Abraçada a Menorca a les 18 hores.
− Es convocarà el màxim de gent a l'arribada de Cales Piques (a les 10 h de diumenge de dia
1), per anar fins al Born. Hauríem de gestionar que s'hi afegeixin músics (tambors o
xarangues) en arribar al casc antic. Al Born faríem una explicació informativa de l'activitat i
s'acaba la caminada del primer cap de setmana.
− El segon cap de setmana (del 6 al 8/07) sortirem des Born. Hi haurà estacions de connexió a:
Cala Blanca, Cap d'Artruxt, Son Saura, Macarella, Cala Galdana, Sant Tomàs, Son Bou
(vora les coves), Cala en Porter, Canutells, Binisafúller, Alcalfar, Es Castell i Plaça Biosfera.
− El matí o la matinada del dissabte s'arribarà a Macarella. El capvespre de dissabte, a les 18
hores, es convocarà una Abraçada a Menorca i a les 19 hores, es tornarà a caminar.
− El diumenge dia 8, es convocaria el màxim de gent a les 10 h a l'aparcament del poliesportiu
des Castell. A partir d'aquí agafaríem el camí de Trepucó, el camí Llarg i el de Santa Maria.
A l'arribada a Malbúger s'hi haurien d'afegir músics. Acabaríem a la Plaça Biosfera, per
entregar el manifest al President del Consell Insular. En arribar al casc urbà, s'hi afegirien
músics.
− Les entitats o col·lectius organitzats han d'adoptar un (o varis) tram(s). S'han d'encarregar
d'assegurar que hi haurà algú davant (dirigint l'excursió i portant el manifest) i algú darrera
(tancant l'excursió i assegurant-se que tothom arribi bé.). El que va darrera portarà una petita
farmaciola de primers auxilis (que aportarà l'organització) i un mòbil (cadascú el seu). No es
pot arrancar a caminar des d'una estació fins que els anteriors caminadors hagin arribat tots.
O sigui, que cal intercanviar tant el manifest com la farmaciola a cada estació.
− Si algú acaba el seu tram abans de l'hora prevista, ha d'esperar a que arribin els relleus.
− Cada entitat s'ha d'encarregar d'organitzar la tornada dels seus caminadors. A totes les
estacions de connexió hi ha accés rodat. Per tant, es poden deixar prèviament alguns
vehicles per després poder fer el retorn. T
− En els trams de vespre, tot i que es preveu que hi haurà prou lluna, convé recomanar a la
gent que porti llanterna, per si els nuvolats tapen la lluna. En els trams de dia, tot i que
s'evitaran les hores de més sol, és important dur capell i aigua.

− Es promocionaran les camisetes de la campanya “Per la Menorca que estimam”, tant per
donar vistositat a l'activitat com per aconseguir fons per a la campanya en defensa del
territori.
− Elaborarem un “Llibre de missatges per al territori”, perquè tothom que participa a la volta,
o assisteix a les concentracions, pugui apuntar algun missatge per a Menorca. El llibre es
durà a les Abraçades i a algunes sortides.

