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Diumenge, 3 de juny de 2018
Francesc Torras i Raichs (President Oberts al Món)
L’associació (ONG) OBERTS AL MÓN ve oferint, des de fa 12 anys, suport econòmic i
col·laboració solidària a cinc escoles que les germanes Dominiques tenen distribuïdes per
les zones rurals del Quiché i Alta Verapaz. Col·laboració en forma de beques per escolaritzar
infants dels cicles de primària i bàsica i per a estudis superiors i universitaris. Millora de les
instal·lacions de les escoles: equipament d’aules d’informàtica, tallers de fusteria, tallers de
cuina i de teixits artesanals i diversos programes de formació en música, art, reforç escolar,
infermeria, mecànica, informàtica, entre d’altres. També s’han construït quinze noves
escoles a diferents aldees rurals del departament del Quiche. L’educació en aquestes zones
rurals es quelcom molt important per transformar la realitat social i canviar la vida
d’aquestes persones.
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Rosa Pereira Fernández (Presidenta d’Abarta)
L’ONG ABARTA va néixer el 2008 amb l’objectiu d’enfortir l’autonomia de la dona
mitjançant un programa de microcrédits, alfabetització, formació en gestió i suport a
activitats generadores de beneficis. Convençuts que l’educació és una eina imprescindible
per canviar el futur i a causa de la gran precarietat en el sector educatiu, obrim un segon
programa enfocat al suport a les escoles del Departament de Bouza, al Níger. Durant els
últims anys, hem construït i equipat tres escoles de primària, una de secundària i dues de
preescolar. Les millores en aquest sector i la sensibilització a pares, mares i educadors
sobre l’educació de tots els infants, sense diferència de gènere, a produït un canvi
significatiu en l’assistència de les nenes a l’ escola. Entre tots es pot construir un món
millor, gràcies als organitzadors i a totes les persones que participeu en aquesta caminada
solidària.
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Eva Cervelló Valverde (Presidenta Centre Excursionista de Terrassa)
Com cada any, el Centre Excursionista de Terrassa organitza una Caminada Solidària
col·laborant amb alguna ONG. En aquesta ocasió destinarem l’esforç a l’ONG Oberts al Món
i a l’ONG ABARTA, que lluiten en defensa de l’educació. Ens agrada que les causes estiguin
vinculades a la nostra manera de fer i pensar i en aquest cas el motiu és l’educació. Una
bona manera que els bons excursionistes tenim d’entendre la muntanya: educant, sobretot
als més joves, a viure-la i conèixer-la d’una manera sincera, neta, emocionant, segura, lliure
i sobretot amb respecte.
El mateix respecte amb el que Oberts al Món i Abarta plantegen els seus projectes als
diferents països més desafavorits, per obrir-los d’un món petit a un món una mica més obert
a les oportunitats. Moltes gràcies per confiar amb nosaltres, molta sort amb els vostres
projectes i a gaudir d’una camina organitzada des del cor per gent voluntària que ofereix el
seu temps i disponibilitat per una justa i bonica causa.
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Informació pràctica
SORTIDA/ARRIBADA: A VILADECAVALLS, des de l’Associació veïns Can Corbera (41°
33′ 50.4″ N · 1° 57′ 32.0″ E).
COM ARRIBAR-HI:
Amb cotxe: C/ Joan XXIII, 4-8. Can Corbera 08232. Viladecavalls
Amb RENFE:
Terrassa – Viladecavalls = 8.29 h i cada hora
Viladecavalls – Terrassa = 7.29 h i cada hora
HORARI DE SORTIDA:
De les 8.00 a les 9.00 h. Si algú vol fer el recorregut corrent hauria de sortir dels
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primers.
La Ruta guiada familiar sortirà a les 9.30 h en grup.
MODALITATS:
Recorreguts entre 9 i 15 km aproximadament, amb un desnivell acumulat de 400
a 550 m
El recorregut guiat familiar es farà en grup i serà de 4 km com a màxim
DIFICULTAT: Baixa en totes les modalitats.
ITINERARI: Recorregut per les rodalies de Viladecavalls.
AVITUALLAMENTS:
Te, coca i xocolata a la sortida + suport alimentari fruita i beguda al llarg de
l’itinerari.
Pica-Pica a l’arribada
Tenint en compte el caràcter solidari de la Caminada, preguem als caminadors
que portin reforç alimentari pel seu compte. Hi haurà un record per a tots els
participants. Per contribuir amb la sostenibilitat de la Caminada, hem eliminat
els gots d’un sol ús, preguem als participants que portin el seu got o bé adquirir
el got que facilitarà l’organització per 1 € de fiança que es podrà recuperar a
l’arribada.
FILA 0: Qui no pugui participar a la Caminada però hi vulgui col·laborar, hi ha prevista
la possibilitat de fer una col·laboració solidària voluntària. També rebran el record de
la Caminada.
PREUS:
ADULTS: Inscripció anticipada: 10 €. Inscripció a la sortida: 12 €
MENORS 14 ANYS: Inscripció anticipada: 5 €. Inscripció a la sortida , 6 €
INSCRIPCIONS (abans del 25 de maig):
Transferència bancària al compte ES 78 0182 1786 17 0200081047 amb el
concepte Caminada + nom dels assistents o bé Caminada donatiu
Al formulari adjunt
A Secretaria del Centre Excursionista els dies feiners de 18h a 21h
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