
O transporte  
dos desexos

Alejandra Plaza



As Revoltas de Cabana - Cañada Blanch de Londres
Contan os veciños do lugar que nun bonito curruncho da Costa da Morte, resguardado pola ría de Cabana, se atopaba o 
espazo cultural e recreativo máis importante do concello, o colexio As Revoltas. Alí, chegou un día unha antiga estudiante, 
Alejandra Plaza, preocupada polo rumbo que estaba a tomar este mundo e guiando a maquinaria do Transporte dos 
Desexos coa que pretendía percorrer Europa para poder así, recoller e intercambiar as boas intencións dos nenos.  Tiña 
claro que xuntos e, utilizando os ingredentes básicos como o amor, a unión, os valores e os principios humanos, podría 
xerminarse un mundo millor...

E foi así, como eses primeiros desexos en formas diversas como corazóns, peixiños comezaron esta viaxe arrancando 
sonrisas,
 implicando a xente, a asociacións, a fundacións, a escolas, a hospitais, a concellos, a medios de comunicacións, a 
artistas...

Grazas a vós e aos rapaces do Instituto Cañada Blanch de Londres, por ser os pioneiros desta gratificante aventura.

Bicos para todos e non esquezades que unha pequena cousa, por pequena que sexa para ti, sempre se pode convertir en 
algo 
moi grande e moi importante para outro.







E os desexos comezaron esta marabillosa viaxe...





Londres, España, Alemaña, Suiza...
O transporte dos desexos parou en Londres, en diferentes lugares de Alemaña, 
de Suiza e de España. As portas dos hospitais, das escolas, dos concellos, das 
bibliotecas públicas, etc. sempre se abriron de par en par para recibir estos 
desexos con gran ilusión. 

Está sendo un proxecto moi ben acollido, cunha gran participación por parte de 
pais, de cuidadores, de profesores, de médicos, enfermeiros, etc, etc, etc.

Os nenos reciben con entusiasmo e ledicia as boas intencións do seu amigo 
invisible e preparan os seus desexos para outro neno que non coñecen 
esperando aportar algo positivo...











Realizamos traballos de todo tipo: felicitacións de nadal, manualidades con 
materiais reciclables, bonecos, abalorios, centros, árbores de nadal, beléns e, 
principalmente murais. 

Os murais reflexan moitas temáticas pero o máis acollido foi a árbore dos 
desexos aínda que, tamén temos feito océanos, reservas naturais, bosques, 
pobos, praias… Todos eles cheos de desexos que axuden a construir e preservar 
o entorno no que vivimos.

A árbore dos desexos consiste no seguinte:

-cada neno debuxa a súa man cun anaquiño do brazo. Recórtao e con eles 
daremos forma ao tallo e as ramas da árbore. Representa a forza e a unión. 



- Con cada desexo en forma de corazón construimos a copa. 
- Por último, acabamos de montar a paisaxe con paxariños, flores, frutas, 

animais…

     

      “Todos xuntos e con bo corazón, podemos construir un mundo millor”

    Ésta é a mensaxe que se intenta transmitir aos participantes.





                Cando se trata de traballar xuntos e con bo corazón...



Serrejón, un puebliño de Cáceres

Serrejón é un puebliño moi bonito na provincia de Cáceres. Como moito, viven 
uns trescentos veciños durante o ano. Unha igrexa, unha biblioteca multiusos, 
dous bares, unha piscina, unha pequena tenda, a central nuclear de Almaraz  e o 
parque nacional de Monfragüe como veciños e  unha pequena escola que acolle 
aos poucos nenos que hai é unha parte do que te podes atopar neste pedaciño 
da serra cacereña. Por outro lado, atoparás a un pobo apegado as tradicións e un 
exemplo de unión. Cando chegou o transporte dos desexos, a alcaldesa movilizou 
a todo o vecindario e a actividade realizouse para todos como se de unha festa se 
tratase. Foi sorprendente...







Os hospitais sempre son unha caixa de sorpresas...



A aula hospitalaria do Hospital Clínico

Universitario de Santiago de 

Compostela ten a súa propia árbore

dos desexos na que os nenos escriben 

todo aquelo que lles preocupa. 

Unha canle que axuda moito aos 

médicos que os están tratando.



O transporte dos desexos non só, conseguiu chegar a moitos lugares de 
Europa, nin a sacar sorrisos, nin abrir mentes e corazóns, nin a unir, nin abrir 
portas a novas ideas senón que conseguiu implicar aos medios de 
comunicación, a artesanos, a cantantes, artistas, etc.

Algunhas desas persoas seguro que son ben coñecidas por todos vós como é 
o caso da zoqueira Elena Ferro coñecida polos seus modernos zocos E-ferro, e 
a cantante galega Sés.

Asociacións e fundacións de todo tipo como ASANOG, Prodean ou a Cruz 
Vermella, entre outras, son outro gran puntal neste proxecto que tan ben lle 
está facendo a todos.









Mentres siga baixando e subindo

ledica, maxia e ilusión ao transporte

dos deseos, éste non deixará de 

circular...



Do 14 ao 28 de febreiro, o transporte 

dos desexos andará por España vestido 

de carnaval e enchendo de cor as 

estacións nas que pare...



Pero antes de proseguir co camiño

tiña a obriga de pararme convosco para 

darvos as grazas porque sen o voso 

graíño de area, todas estas cousas non 

houbesen sido posibles. 

Aquí vos queda un pequeno recordo do

que os vosos desexos alcanzaron.

GRAZAS a todos e cada un de vós.


