
Transpirenaica Social y Solidaria 2014

Un repte  de transformació  social a la muntanya

800 quilòmetres de travessa per afavorir la inclusió social i l'autonomia de joves en risc

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

social ? A la Transpirinenca Social i Solidària caminem per afavorir la inclusió social i aconseguir

l'autonomia de joves és risc . Volem convidar-te perquè al costat de 50 joves de diverses organitzacions

socials , empreses , emprenedors / es i institucions deixem enrere l'exclusió. 

Vine a caminar per transformar el món!

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 a la segona edició de la  Transpirenaica Social  i  Solidària 2014 ,  (  TSS 2014 ) ,  800 km

caminant pels Pirineus , des del Cap Higuer ( oceà Atlàntic , Euskadi , País Basc ) fins al Cap de Creus,

Cadaqués ( mar Mediterrani , Girona , Catalunya ) , per visualitzar la inclusió social i laboral de joves en

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

La  Transpirenaica  Social  i  Solidària (  del  14  de  juny  al  25  de  juliol  del  2014)  és  una  eina  de

sensibilització , unió i cohesió social en pro del desenvolupament integral i que ofereix una plataforma de

trobada als Pirineus perquè persones i col · lectius puguin crear iniciatives conjuntes i intersectorials de

canvi  social  .  L'objectiu  de  la  TSS  és  visualitzar  els  esforços  que  es  realitzen  per  vèncer  l'exclusió.

Participen  en  la   caminada  ,  50  joves  ,  50  emprenedors  ,  50  empreses  ,  institucions  de  l'Estat  ,

organitzacions socials i societat civil en general . El Pirineu serà el nostre punt de trobada , reunió i debat

i ens acollirà durant prop de 42 dies de caminada, passant pel País Basc ,  Navarra ,  Aragó ,  Lleida ,

Catalunya i Andorra .

Les persones participants decidiran quina etapa desitgen  fer  i per quant de temps . En aquesta etapa

compartiran el camí amb altres persones i col · lectius amb els quals podran reflexionar sobre les causes i

conseqüències de l'exclusió i la inclusió per trobar solucions i crear xarxes d'ajuda i contacte , afavorir

l'autonomia i impulsar el mentoring . Compartirem experiències de vida i realitats dels i les participants i

des de la  col·laboració mútua , aconseguirem trobar punts en comú i podrem promoure el canvi social .

Cada setmana durant la travessa reflexionarem sobre un tema : Inclusió, joves i autonomia , treball digne

i emprenedoria ,  accés a una educació de qualitat ,  joves i migració ,  ciutadania, turisme sostenible,

responsabilitat social corporativa , mentoring i xarxes . També , donarem a conèixer el testimoni viu de



Transpirenaica Social y Solidaria 2014

Un repte  de transformació  social a la muntanya

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 permet que tots / es 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 .

Testimonis d'alguns dels joves participants del 2014 : Joves de la TSS 2014   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  "  .  Vull  participar  en  la  Transpirinenca  Social  i  Solidària  perquè  desitjo

compartir aquesta experiència amb altres persones i poder gaudir dels paisatges ja que la muntanya és

la meva debilitat .  M'agradaria que aquesta experiència m'ajudés a construir una xarxa per conèixer

persones d'altres àmbits ja que crec que la muntanya no fa diferència ni de color ni d'identitat .   Vídeo:

Shahid

"Em dic Mohit i algun dia m'agradaria ser excursionista professional i pujar a l'Everest " . No vaig néixer

en una família " muntanyenca " vaig néixer a una ciutat prop de Himalaya 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 . Jo

penso que si puc pujar una muntanya dura sense rendir-me segur que puc lluitar per superar els meus

problemes.  Vídeo: Mohit

Organitzacions socials participants:

Càrites Biscaia, Fundació Ilundain, Associació Navarra Nou Futur, Fundació Ecologia i Desenvolupament,
Casal dels Infants, Fundació Éxit; Centri Sant Jaume- Fundació Carles Blanc, Fundació IRES, Fundació Casa
Dalmases, associació Enfilant l´Agulla ( Dóna Kolors), ONG Lloc de la Dóna , Fundació Marianao, Fundació
MAP, Consell d'Educació popular d'Amèrica Llatina i el Carib (CEAAL), Intermón Oxfam (Trailwaker), Casal
Loiola, Associació Afrocat, Diandé Africa, El meu gra de Sorra- Fundació Real Dreams, Imagini Creativity
Center, Corredors de Fons/ Long Distance Runners, Centre Español de Turisme Responsable, Acció Contra
el Gana, Fundació Formació i Treball.

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,

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

Fundación Formación y Trabajo (FIT)

La  Fundación  Formació  i  Treball  (FIT)  fundada  l'  any  1992  i  promoguda  per Cáritas  Diocesana  de

Barcelona,   té  com a  principal  objectiu  la  formació  i  la  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 .

Etapas de la TSS 2014

semanas Opción I Itinerario (CCAA) Etapas
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

Per a més informació sobre la TSS :

MAIL : transpirenaicasocialysolidaria@gmail.com

BLOC : http://transpirenaicasocialysolidaria.wordpress.com

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

Direcció general : Ignasi de Juan , Tel : 660170061 .

Logística i operacions: Irene Zendrera Dalmau, +34 669791970. 

Relacions externes: Ramón Valeta Queralt, +34      609485233.  

Comunicació i difusió: Lucía Gorosito Guajardo , Tel +34 610911249.

Comunicació i difusió Madrid i Centre: Jordi Jofré Neyra , Tel , +34 660.431.455.

http://www.caritasbcn.org/es/
http://www.caritasbcn.org/es/
http://www.formacioitreball.org/
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Coordinació de joves: Mohit Chandel. 

Material de premsa: V  í  deo de la Transpirenaica Social y Solidaria  

Vídeos de jóvenes y entidades participantes

V  í  deo de Luciano Leoni  

Vídeo de Mamadou Sal  liou Diallio  

Vídeo de Mireia Goma

Vídeo Fundación Éxit

Vídeo Casal dels Infants

Vídeo en el Refugio de Goritz durante la TSS 2013

Fotos del dossier de prensa:

Jóvenes del Casal dels Infants

Jóvenes del Centro Tutelar de Menores 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

