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El passat dissabte 21 de maig, més de 550 persones van participar a la 2a
Caminada Solidària de Càritas, organitzada amb la col·laboració de la Diputació de
Barcelona i de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya
25 maig, 2016 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Amb un recorregut de 6,2km pel Parc Natural de la Serra de Collserola, els participants de la
cursa van poder gaudir de la natura a l’hora que col·laboraven en un projecte solidari. El cost
de la inscripció dels participants es va destinar íntegrament al projecte PAIDÓS de Càritas.
Aquest projecte es focalitza en les famílies amb infants de 0 a 6 anys en situació de pobresa,
amb diﬁcultats per tenir cura dels ﬁlls i que poden presentar altres necessitats importants no
cobertes. El treball amb les famílies s’aborda des dels àmbits socioeducatiu, psicoterapèutic i
comunitari per augmentar els factors de protecció i resiliència dels infants; incrementar les
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competències parentals; i facilitar la vinculació de les famílies amb el seu entorn més proper.
La caminada va començar a l’Àrea d’Esbarjo de Sant Maria de Vallvidrera, i va comptar amb
la presència del diputat d’Esports, Josep Salom; el director de Càritas Diocesana de
Barcelona, Salvador Busquets; el president de Panathlon Internacional BCN, Josep Pujante; el
president de la Federació Catalana de Paralítics Cerebrals, Carles Muñoz; i el president
d’Special Olympics, Jordi Durà.

Aquesta activitat estava programada dins la campanya ‘Clubs amb cor’, que la Diputació de
Barcelona impulsa amb Càritas Barcelona. I també estava emmarcada dins la
campanya ‘Penja’t una medalla!’, que vol potenciar la participació en els esdeveniments
esportius, donar suport a la pràctica esportiva i fomentar l’ús dels equipaments esportius.
Des de Càritas Diocesana de Barcelona volem donar les gràcies a totes aquelles persones
que vau participar a la caminada aportant una part de la vostra solidaritat als infants que
més ho necessiten. #jocaminoambcor
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