
Transpirenaica Social y Solidaria 2014

Un repte de transformació  social en la muntanya

800 quilòmetres de travessia per afavorir la inclusió social

i l'autonomia de joves en risc

Què pensaries  si  et  diguéssim que caminant  pels  Pirineus pots  formar  part  d'un repte  de

transformació social? A la Transpirenaica Social y Solidaria caminem per afavorir la inclusió

social i aconseguir l'autonomia de joves en risc . Volem convidar-te perquè al costat de 50 joves

(nois i  noies) de diverses organitzacions socials ,  empreses ,  emprenedors/ es i  institucions

deixem enrere l'exclusió.

Vine a caminar per transformar el món !
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Transpirenaica Social y Solidaria 2014

En la seva segona edició , i després de l'èxit de la iniciativa pilot del 2013 , la fundació Formació

i  Treball  (  FIT  )  torna a convidar a organitzacions socials  ,  institucions  ,  emprenedors  / es,

empreses i societat civil a participar en la segona edició de la Transpirenaica Social y Solidaria

2014 , ( TSS 2014 ) , 800 km  caminant pels Pirineus per fer evident la inclusió social i laboral de

joves en risc , afavorir la seva autonomia i trobar solucions per vèncer l'exclusió.

La  TSS  és  una  eina  de  sensibilització  ,  unió  i  cohesió  social  que  es  mou  a  favor   del

desenvolupament  integral  i  que ofereix  una plataforma de trobada en els  Pirineus perquè

persones  i  col  ·  lectius  puguin  crear  iniciatives  conjuntes  i  intersectorials  de  canvi  social.

L'objectiu  de la  TSS  és  posar  de relleu els  esforços  que  es  realitzen per  vèncer  l'exclusió.

Participaran  en la caminada , 50 nois i noies , emprenedors , empreses , institucions de l'Estat ,

organitzacions socials i societat civil en general .

La TSS es realitzarà des del 14 de juny al 25 juliol del 2014 i al llarg dels 800 quilòmetres que

separen el Cap Higuer,  Hondarribia ( oceà Atlàntic , Euskadi ,  País Basc ) del Cap de Creus,

Cadaqués ( mar Mediterrani , Girona , Catalunya ) . El Pirineu serà el nostre punt de trobada ,

reunió i debat i ens acollirà durant  42 dies de caminada al llarg del País Basc , Navarra , Aragó,

Catalunya i Andorra .
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Les persones participants decidiran quina/es etapa/es desitgen recórrer i el nombre de dies.

Durant aquest període compartiran el camí amb d’altres persones i col · lectius amb els quals

podran  reflexionar  sobre  les  causes  i  conseqüències  de  l'exclusió  i  la  inclusió,  per  trobar

possibles  solucions  i  crear  xarxes  d'ajuda  i  contacte  ,  afavorir  l'autonomia  i  impulsar  el

mentoring .  Es compartiran experiències de vida i realitats amb els altres participants i des de

la col·laboració mútua ,  s’aconseguirà  trobar  punts  en comú i  es podrà  promoure el  canvi

social.

Cada setmana durant la travessa reflexionarem sobre un tema :

• Inclusió : joves i autonomia .

• Inclusió : Treball digne i emprenedoria .

• Accés a una educació de qualitat .

• Joves i migració .

• Ciutadania i inclusió social .

• Responsabilitat social corporativa , mentoring i xarxes , turisme sostenible.

També donarem a conèixer el testimoni viu de persones que han estat en exclusió, i en risc

d'exclusió, i que explicaran els seus sentiments, passions, canvis , motivacions, èxits i fracassos,

en un ambient educatiu, de repte esportiu i en un espai natural com són els Pirineus . La TSS
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permetrà que tots i totes ens trobem des de la igualtat i puguem obrir un diàleg franc i crear

llaços d'unió , perquè sabem que la muntanya iguala i l'esforç de cada un/a és el que ens mou.

Partim d'una acció de sensibilització que demostrarà que la inclusió social és possible si tots i

totes som partícips actius del canvi, i confiem que una iniciativa d'aquest tipus pot posicionar

en les agendes econòmiques i socials la situació de milions de persones i sensibilitzar sobre

aquelles que estan en situació de risc .

Testimonis de joves participants del 2014

Vídeos:    Jóvenes de la Tss 2014: Mohit, Shahid y Polina  

"Em dic Shahid Ashraf, sóc de Pakistan ( Kashmir ) i porto 4 anys a Barcelona. Si la vida et

posa barreres el teu repte és destruir-les " .  Vídeo: Shahid

M’agradaria participar en la Transpirenaica Social y Solidaria  perquè desitjo compartir aquesta

experiència amb d’altres persones i poder gaudir dels paisatges ja que la muntanya és la meva

debilitat  .   Desitjaria  que aquesta experiència m'ajudés a construir  una xarxa per conèixer

persones d'altres àmbits ja que crec que la muntanya no fa diferències ni pel seu color ni per la

seva identitat .

"Em dic Mohit i algun dia m'agradaria ser excursionista professional i  pujar a l'Everest ".

Vídeo: Mohit

No vaig néixer en una família " muntanyenca " però vaig néixer a una ciutat prop de Himalaia

així que cada dia m'aixecava i em dormia mirant les muntanyes . La Muntanya em va ensenyar

moltes coses per exemple com sobreviure , perquè la vida és com una muntanya que té nivells ;

va pujant i baixant , és dur i fàcil. Penso que si puc pujar una muntanya dura sense rendir-me

segur que puc lluitar amb els meus problemes del dia a dia .

Amb la Transpirenaica puc aprendre moltes coses com preparar-me pel  meu somni  de ser

professional . Ja han passat sis mesos des de que conec la Transpirenaica Social y Solidaria  i

porto un mes entrenant per a aquesta experiència . He conegut llocs diferents i molta gent i

amb ells he après moltes coses i compartit la nostra experiència .

https://dl.dropboxusercontent.com/u/29354009/Polina%20Shahid%20y%20Mohit,%20jovenes%20Tss%202014.MOV
https://dl.dropboxusercontent.com/u/29354009/Mohit.MOV
https://dl.dropboxusercontent.com/u/29354009/Shahid.wmv
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Organitzacions socials participants :

Casal dels Infants , Fundació Èxit ; Centre Sant Jaume , Fundació Marianao , Centre de menors

del País Basc .

Institucions i associacions de la societat civil:
UOC Emprenedoria Social, ESADE, Escola Universitària de Turisme de ESADE Sant Ignasi, Sagrat

Cor Sarrià Sant Ignasi Jesuïtes, ajuntament de Ripoll, ajuntament de Cadaqués, ajuntament de

Cubelles, ajuntament d'Encamp, ajuntament de Sallent, ajuntament de Hondarribia, Centre de

menors Ibai  Ondo, Servei  Socioeducativo Intercultural,  Institut  Català d'Assistència i  Serveis

Socials, Departament de Benestar Social i Família, Secretaria general d'Immigració i Migració,

Centre Excursionista de Catalunya,  Grup Excursionista de Campdevànol, Federació d'Entitats

Excursionistes de Catalunya, Institut Diàlegs i Indagació Apreciativa.

Emprenedoria social i empreses:

A  Casa  Portuguesa,  Cooperativa  Teixidors,  alberg  de  Zabaldica  del  camí  de  Santiago,

Cooperativa  L´*Olivera,  Tandem  Social,  Bee-Honey,  B2Ship,  Salewa  Store  Barcelona,  Gore,

GAES, Mànec, Areas, Plus Value, Màrqueting & Retail,  Malkorra Pastisseria, refugi de Góriz,

refugi Llacs de la Pera, Run BCN deportis  i  recreació,  TRANSPYR, Units pels  Pirineus,  Petits

Moments Fotografia, Cafeteria Alessia Ripoll, Senar Tourist Project, Gea Photowords, Tumaini
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Viatges Solidaris, L'Home Helicoïdal, Oikocredit Euskadi, YESOUISI.

Persones de la societat civil, estudiants, amics i amigues de la Transpirinenca Social i Solidària

que cada any es caminen en la TSS

Fundació Formació i Treball ( FIT )

La Fundació     Formació i Treball (FIT)   fundada l' any 1992 i promoguda per C  à  ritas Diocesana de  

Barcelona, té com a principal objectiu la formació i inserció laboral de persones amb especials

dificultats  personals  i  sociolaborals  per  incorporar-se  al  mercat  laboral  ordinari.  El  servei

d'aquest objectiu s'emmarca tant en l'oferta de formació ocupacional  com de treball  en la

mateixa Fundació .

El segon objectiu de la Fundació és un projecte que gestiona el proveïment de roba , mobles i

equipament de la llar per a famílies amb pocs recursos derivades de diferents serveis socials

(Càritas , ajuntaments , parròquies , altres entitats ). Part del finançament de FIT es deu a la

venda de productes de segona mà a les nostres botigues Roba Amiga , on s'aprofita per donar

un nou ús o oportunitat a aquells productes que aparentment no el tenen per a la societat

actual : roba de segona mà , restes de temporada , mobles vells , etc .

La Transpirenaica Social y Solidaria  és una proposta de Formació i Treball i tal com ve fent FIT

des  de  la  seva  creació,  s'intenta  demostrar  que  és  possible  sortir  de  l'exclusió  social  i  es

simbolitza mitjançant l'esforç dels seus participants , que és possible un món just , equitatiu i

amb igualtat d'oportunitats . La TSS és , alhora , compatible amb el treball que realitza FIT, les

institucions convidades i  d’altres participants en pro de la Inclusió Social .

Etapes de la TSS 2014

http://www.formacioitreball.org/es/fundacio/ca.robaamiga.cat
http://www.caritasbcn.org/es/
http://www.caritasbcn.org/es/
http://www.caritasbcn.org/es/
http://www.caritasbcn.org/es/
http://www.formacioitreball.org/
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setmanes Opció I Itinerari (CCAA) Etapes
1 14-20 Euskadi/Navarra/ Cabo Higuer,  Bera, Elizondo,  Roncesvalles,  Irati, Ochagavía…  Isaba
2 21-27 Navarra/Aragón/ Isaba, Candanchú,  Sallent, Respomuso, Panticosa, Sant Nicolás Bujaruelo
3 28-04 Aragón/ Ordesa Goritz-Ordesa, Pineta, Parzán, Biadós, Benasque, Coronas…  Hospit. Viella
4 05-11 Cat/ Vall D’Arán Hosp Viella, Vall d’Aran, Renclusa, Restanca, Estaón, Tavascán… Àreu
5 12-18 Andorra/ Puigmal Àreu,  Arán,  Andorra, Cerdanya, Nuria…  Refugi Ulldeter
6 19-25 Cat/Cerdanya al Mar Ulldeter, Beget-Camprodón ,  Maçanet, Port de la Selva… Cap de Creus

días  Itinerario (CCAA) Etapas (salida por la mañana de: ) Tema Organización Personas

14-20
Junio

Océano Atlántico
Euskadi
Navarra

S
D
L
M
Mc
J
V

01
02
03
04
05
06
07

14
15
16
17
18
19
20

Cabo Higuer  - Bera  (Euskadi)
Bera Bidasoa – Elizondo (Navarra)
Elizondo  - Puert Urkiaga/Egui
P.Urkiaga/Egui  - Burguete/Zabaldika
Burg/Zabaldika - Villanueva Azqueoa
Villanueva de Azkeoa - Ochagavia
Ochagavia - Isaba 

Foro Social:
Inclusión &
Social (Zabaldika)

Ibaiondo (Eusk)
Cáritas Navarra
Fund Ilundain
SEI (Socio Educ)
Asoc Navarra
FIT
Casal Infants
Fund Exit

3 Jóv Ibaìondo
(Euskadi)

Mohit
Paulina
Mamadou S

21-27
junio

Navarra
Aragón

S
D
L
M
Mc
J
V

08
09
10
11
12
13
14

21
22
23
24
25
26
27

Isaba –Zuriza (Aragón)
Zuriza - La Mina- Aguas Tuertas
Aguas Tuertas  - Candanchú 
Candanchú - Sallent de Gállego 
Sallent -Refugio Respomuso 
Ref. Respomuso -Baños de Panticosa
Panticosa – Ref.  Nicolás Bujaruelo

Inmigración
Inclusión
Trabajo
(Respumoso)

Fund Ilundain
SEI
Asoc Navarra
Cáritas Aragón
Casal Infants
Fund Exit
FIT

3 jovenes SEI

Mohit
Paulina
Mamadou S
Tocris

28-04
junio
julio

Aragón
Lleida

S
D
L
M
Mc
J
V

15
16
17
18
19
20
21

28
29
30
01
02
03
04

Ref Bujaruelo  - Ref Goriz 
Ref Goriz - Ref. Pineta
Ref. Pineta - Parzán (Bielsa)
Ref Parzán - Ref Biadós- Viadós
Viados - Ref Estós/Benasque 
Ref. Estós/Benasque  -Ref. Coronas Coronas- 
Ref Conacres (Túnel Viella) 

Cambio Climático
(Goriz) 

FIT
Exit
Casal
C. Sant Jaume
Corredors Fons
La Vanguardia

Shahid
Paulina
Mohit
Tocris

Ahmet
Mamadou K
Luckman

05-11
julio

Cat
Lleida

S
D
L
M
Mc
J
V

22
23
24
25
26
27
28

05
06
07
08
09
10
11

Ref Conacres – Ref Restanca 
Ref Restanca  - Ref Colomers
Ref Colomers  - Ref Amitges 
Ref Amitjes -  La Guinegueta
La Guingueta  - Ref. Estaón 
Ref Estaón  - Tavascán
Tavascán  - Àreu
 

Emprend
Innovación
Social
(Estaón)

Cole Sant Ignasi
Cole Sagrat Cor
Esplai Cim
Casal Loyola
IRES

Casal

Exit
C.Sant Jaume

Joves
Joves Ires
JovesCasal

Mohit
Paulina
Shahid

12-18
julio

Andorra S
D
L
M
Mc
J
V

29
30
31
32
33
34
35

12
13
14
15
16
17
18

Àreu  - Ref  Comapedrosa
Rf Comapedrosa  -- Encamp (Andorra)
Encamp - Ref Estany Pera (Catalunya)
Ref Estany Pera -Puigcerdà (Cerdanya)
Puigcerda-  Puigmal & Ref Nuria
Ref Nuria - Refugio Ulldeter
Ref Ulldeter - Beget (Ripoll/Camprodón)

Turismo
Responsable

+
Inclusión Soc
(Núria)

Dona Kolors
Olivera
Dalmases

UOC/Empr Soc
IO Trailwalker
Marianau

Mohit
Shahid
Paulina
Joves MAC
Joves Ajt Ripoll
Joves Casal
Jov  Marianau
Jov Ires
Jov Ext
Jov Fit

19-25
julio

Cat
Girona

Mar Med

S
D
L
M
Mc
J
V

36
37
38
39
40
41
42

19
20
21
22
23
24
25

Beget - Sant Aniol d’Aguja/Casa Rural
Sant Aniol- Albanyà (Garrotxa)
Albanya - Maçanet
Maçanet - Jonquera
Jonquera - Vilamaniscle
Vilamaniscle- Port de la Selva 
Port Selva - Cap de Creus /Cadaqués 
(Mar Mediterrani)

Inclusión
Educación
Transformadora
(Cadaqués)

FIT
Dona Kolors
Estel Tapia
Teixidors
IRES
Marianou
Olivera
Dalmases

Mohit
Shahid
Estefania
Paulina
Teixidors
Dona Kolors
Olivera
Dalmases
Ared
Joves Casal
Jov  Marianau
Jov Ires
Jov Ext
Jov es Fit-Dins
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Històries reals de persones reals , Transpirenaica Social y Solidaria  2013

Reportatges del diari La Vanguardia: La   travessa   del tercer sector - La     Vanguardia  

"

Tocris Manuel Pérez , Luciano Leoni i Mamadou Saliaou Diallo són les cares de col · lectius en

risc d'exclusió social , carn de la marginació . La seva, però, és la cara positiva , ja que tots han

anat superant obstacles i estan encarrilant la seva plena integració . Mamadou , amb 16 anys ,

va arribar sol  a Catalunya des del Senegal .  Volia convertir-se en el  Messi  africà , però va

acabar en un centre de menors de la Generalitat . Tocris , de la República Dominicana , va venir

per reunir-se amb la seva mare , que ja portava anys treballant a Catalunya per sostenir la

fràgil economia familiar . I Luciano , d'Itàlia , va fer el viatge més dur, una immersió de 25 anys

en el món de la droga que ara ja forma part d'un passat que no oblida . Durant diversos dies

del mes de juliol , els tres van emprendre altre tipus de travessa , van culminar diverses etapes

de la Transpirenaica dins d'un projecte pilot impulsat per la Fundació Formació i Treball ( FIT ) a

la qual s'han sumat altres organitzacions del tercer sector . " Primer lliurament del diari La

Vanguardia .

http://www.lavanguardia.com/vida/20130802/54378268808/travesia-tercer-sector.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20130802/54378268808/travesia-tercer-sector.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20130802/54378268808/travesia-tercer-sector.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20130802/54378268808/travesia-tercer-sector.html
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Tocris : A la muntanya desconnecto , em sento lliure , oblido els meus problemes . "

Primer lliurament de La Vanguardia :   “  A   la m  u  nta  ny  a o  blido     els   problem  e  s”  

Aquest jove dominicà desgrana les dificultats a les que s'enfronta una família d'immigrants
dividida entre dos països " .

Luciano Leoni : " Pateixo , però el paisatge m’hipnotitza "

Segon lliurament de La Vanguardia : :  “Pateixo   per  ò   el   paisa  tg  e   m´  hipnoti  t  za  ”

Luciano Leoni supera els obstacles que li posa la muntanya mentre recorda com va vèncer la
droga.  "La  meva  vida  va  començar  als  40,  he  tornat  a  néixer,  per  a  mi  tot  és  nou;  m'he
redescobert ".

Mamadou Saliou Diallo : "Al principi vaig pensar : ' Si ho sé no vinc ' "

Tercer lliurament de la Vanguardia: “ Al principi   vaig pensar, si ho se no vinc  ”   

Era un nen hàbil amb la pilota i amb el suport dels seus pares va pujar a un vaixell de pesca que
el va deixar en algun punt de la costa espanyola . Tenia 16 anys . " Vaig venir per triomfar",
proclama . Després de desembarcar algú el va ficar en un tren amb destinació a Barcelona. " No
coneixia a ningú , vaig estar un temps al carrer fins que altres senegalesos em van suggerir que
anés a la Creu Roja . D'allà em van portar a un centre de menors de la Generalitat ", explica en
arribar a la Borda de Calatxo .

Caminem i comuniquem

Mentre caminem ,  tot el que anem vivint en aquesta experiència ho explicarem en les xarxes
socials que ens permetran obrir les nostres reflexions i solucions als companys i companyes del
món social  ,  perquè es converteixi  també en un viatge per una educació transformadora ,
crítica i inclusiva .

També , durant la travessa filmarem un vídeo que reculli les experiències i vivències i en acabar
farem un Manifest  per  la  Inclusió  Social  que compartirem a  través  dels  nostres  canals  de
comunicació . Volem que tota l'experiència quedi reflectida en un llibre .

Posteriorment ,  seguirà un procés educatiu ,  transformador i  de sensibilització amb joves ,
escoles,   centres  ,  universitats  ,  societat  civil  ,  etc  .  Generarem  material  per  a  totes  les
organitzacions participants que es compartirà amb la societat civil .

http://www.lavanguardia.com/vida/20130804/54379130048/al-principio-pense-si-lo-se-no-vengo.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20130804/54379130048/al-principio-pense-si-lo-se-no-vengo.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20130804/54379130048/al-principio-pense-si-lo-se-no-vengo.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20130803/54379105813/sufro-paisaje-hipnotiza.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20130803/54379105813/sufro-paisaje-hipnotiza.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20130803/54379105813/sufro-paisaje-hipnotiza.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20130803/54379105813/sufro-paisaje-hipnotiza.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20130803/54379105813/sufro-paisaje-hipnotiza.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20130803/54379105813/sufro-paisaje-hipnotiza.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20130803/54379105813/sufro-paisaje-hipnotiza.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20130803/54379105813/sufro-paisaje-hipnotiza.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20130803/54379105813/sufro-paisaje-hipnotiza.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20130803/54379105813/sufro-paisaje-hipnotiza.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20130802/54378269296/montana-olvido-problemas.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20130802/54378269296/montana-olvido-problemas.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20130802/54378269296/montana-olvido-problemas.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20130802/54378269296/montana-olvido-problemas.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20130802/54378269296/montana-olvido-problemas.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20130802/54378269296/montana-olvido-problemas.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20130802/54378269296/montana-olvido-problemas.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20130802/54378269296/montana-olvido-problemas.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20130802/54378269296/montana-olvido-problemas.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20130802/54378269296/montana-olvido-problemas.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20130802/54378269296/montana-olvido-problemas.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20130802/54378269296/montana-olvido-problemas.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20130802/54378269296/montana-olvido-problemas.html
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Per a més informació sobre la TSS :

MAIL : transpirenaicasocialysolidaria@gmail.com

BLOC : http://transpirenaicasocialysolidaria.wordpress.com

FACEBOOK : https://www.facebook.com/Transpirenaicasocialysolidaria2013

TWITTER: @TranspiSS     

Direcció general : Ignasi de Juan , Tel : 660170061, ignasi_dejcyb@yahoo.com.

Logística i operacions: Irene Zendrera Dalmau, +34 669791970,  irenezendrera@yahoo.es.

Relacions externes: Ramón Valeta Queralt, +34  609485233, rvqueralt@gmail.com.

Comunicació i difusió: Lucía Gorosito Guajardo , Tel +34 610911249, lucia.gorosito@gmail.com.

Comunicació i difusió Madrid i Centre: Jordi Jofré Neyra, Tel, +34 660431455, 

jordi-jofre-neyra@hotmail.com. 

Coordinació de joves: Mohit Chandel, mohitchandel07@yahoo.com

Material de premsa :

V  í  deo de la Transpirenaica Social y Solidaria  

Vídeos de joves i entitats participants

V  í  deo de Luciano Leoni  

Vídeo de Mamadou Salliou Diallio

Vídeo de Mireia Goma

Vídeo Fundació Éxit

Vídeo Casal dels Infants

Vídeo Refugio Goritz durante la TSS 2013

Fotos del dossier de premsa :

Jóvenes del Casal dels Infants

Jóvenes del Centro Tutelar de Menors del País Vasco

Participantes de la TSS 2013

Luciano, Mamadou, Tocris, Participantes de la TSS 2013

https://dl.dropboxusercontent.com/u/29354009/jovenes%20TPSS%202013.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/29354009/jovenes%20participantes%2020113.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/29354009/jovenes%20centro%20tutelar%20menores%20pais%20vasco.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/29354009/jovenes%20casal%20dels%20infants.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/29354009/refugi%20de%20goritz.MOV
https://dl.dropboxusercontent.com/u/29354009/DSCN0002.MOV
https://dl.dropboxusercontent.com/u/29354009/DSCN0021.MOV
https://dl.dropboxusercontent.com/u/29354009/DSCN0004.MOV
https://dl.dropboxusercontent.com/u/29354009/DSCN0022.MOV
https://dl.dropboxusercontent.com/u/29354009/DSCN0003.MOV
https://dl.dropboxusercontent.com/u/29354009/DSCN0003.MOV
https://dl.dropboxusercontent.com/u/29354009/DSCN0003.MOV
https://dl.dropboxusercontent.com/u/29354009/video_transpirenaica_con_entidades.mov
https://dl.dropboxusercontent.com/u/29354009/video_transpirenaica_con_entidades.mov
https://dl.dropboxusercontent.com/u/29354009/video_transpirenaica_con_entidades.mov
https://www.facebook.com/Transpirenaicasocialysolidaria2013


Transpirenaica Social y Solidaria 2014

Un repte de transformació  social en la muntanya

¡Sé parte de la TSS con una donación por pequeña que sea y transforma el mundo!

Ajuda'ns amb una donació perquè 50 joves de diverses organitzacions socials, 50 empreses i

emprenedors/as i institucions puguem caminar per deixar enrere l'exclusió. 

 

Donacions La Caixa, compte Transpirenaica ( amb FIT): ES33 2100 1151 2302 0005 2306

Pots desgravar en Hisenda la teva donació ja que FIT és una Fundació social: 25% en l'import de

la renda per a particulars i si ets una societat, el 35% en l'impost de societats. 

Formació i Treball, Fundació Privada

CIF: G-60229846
C/Llull, 430. 08930 Sant Adrià de Besòs


