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A L’ATENCIÓ DEL PARES I MARES DEL COL·LEGI 
 

Benvolguda família: 

 

El motiu d'aquesta carta és presentar‐vos el projecte “SAFA LLEIDA TRAILWALKER 2015”. 
El “SAFA LLEIDA TRAILWALKER 2015” vol representar la comunitat educativa del Col·legi 
Sagrada Família de Lleida i per altra portar el nom de Lleida a l’esdeveniment esportiu solidari per 

equips més important del món.  

El SAFA LLEIDA TRAILWALKER 2015 està format per 6 pares i mares d’alumnes del nostre centre. 

Els quatre corredors són: Natalia Valera, Sebas Zafra, Carles Esquius i Mario Guiu que hauran de fer els 

100km tota l’estona junts (no relleus). L’equip d’assistència està format per Paco Torrell i David Casellas 

que s’encarregaran del recolzament tècnic dels corredors. 

La cursa Trailwalker és una cursa/marxa solidària per lluitar contra la pobresa, que Oxfam celebra  a 13 

països al tot el món. El repte esportiu consisteix a recórrer 100 Km en 32 hores en equips de 6 persones(4 

caminen i 2 fa de suport). I el repte solidari és aconseguir almenys 1.500 euros de donatius, amb els quals 

donem suport als més de 400 projectes que Oxfam Intermón desenvolupem a tot el món. Des de la primera 

edició al nostre país (2011), ja han participat en l'Oxfam Intermón Trailwalker 777 equips i s’han recaptat 

més de 1.873.000 euros. 

Per poder aconseguir aquests 1.500€ els equips inscrits duem a terme diferents propostes o accions de 

captació de fons, ja siguin festes, marxes d'entrenament solidàries,esmorzars solidaris, venda de 

samarretes, etc. Molts equips també arriben a acords amb diferents empreses i institucions, tant d'àmbit 

local com a nacional, perquè aquestes puguin donar el seu suport a través d'una col·laboració conjunta que 

permeti a l'equip recaptar fons, ja sigui a través d'una aportació econòmica, amb producte, prestant espais 

o locals on dur a terme les activitats de l'equip, etc.  

Si poden col·laborar amb nosaltres estaran contribuint no només al fet que el seu repte solidari es faci 

realitat, sinó també al desenvolupament dels projectes que Oxfam Intermón té en diferents països del món.  

Podeu trobar més informació a: 

Pàgina web Oxfam Intermón 
http://trailwalker.oxfamintermon.org/ca/equipos/ficha/BCN2015/G62/safa-lleida 
Facebook 
https://www.facebook.com/SafaOxfamTrailwalker2015?fref=ts 
Blog internet 
http://safaoxfamtrailwalker2015.blogspot.com.es/ 
Twitter 
https://twitter.com/safatrail2015 
Dorsal cursa: G62 

 

Si voleu començar amb la vostra col·laboració, la mateixa organització ens dona la possibilitat d’enviar 

enviar un SMS amb el text “ TW G62” al 28018 i fer una aportació de 1,2€. Desprès del text TW G62 

podeu afegir el comentari que vulgueu i enviar el SMS. 

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració 

 

Coordinador Projecte Safa Lleida Trailwalker 2015 


