
 
 

 

 

 

Caminada 
solidària 

Manresa-Montserrat 

10 de maig de 2013 
 

   

“fem el camí al teu costat” 
 

 

 

El 14 de juny del 2012, els Mossos 

d’Esquadra de la Regió Policial 

Central, van organitzar una 

caminada des de Manresa, fins a 

Montserrat, seguint la ruta del Camí 

de St. Jaume (Camí Ignasià).  

La raó d’organitzar aquesta 

caminada, va ser fer un acte solidari 

envers els malalts de càncer, les 

seves famílies, i també un record 

per aquells que han lluitat contra 

aquesta malaltia.  Amb el lema 

     “fem el camí al teu costat”, 

es va dissenyar una samarreta 

commemorativa per lluir el dia de la 

caminada. 

Els diners aportats voluntària i 

desinteressadament per un grup de 

patrocinadors, més els diners 

recaptats de la venda de les 

samarretes, es van lliurar al Servei 

d’Oncologia de l’Hospital Althaia, 

per tal de col•laborar en la lluita 

contra el càncer. 
 

 

 

 

El dia de la caminada, més de 300 

caminadors van recórrer el camí fins 

a Montserrat, on van ser rebuts per 

la comunitat religiosa, i on també es 

va fer una ofrena d’una samarreta 

com a agraïment per l’acollida i el 

tracte dispensat. 

 

Ressó de l’esdeveniment 

Molts personatges públics i famosos, 

van prestar la seva imatge fent-se 

fotografies amb la samarreta, i fins 

hi tot alguns d’ells, van participar a 

la caminada. Es va obrir un grup al 

“facebook” per fer difusió de 

l’esdeveniment, i van ser més de 500 

amics els que es van adherir al grup. 

                  

 

 
Lliurament recapte 
El 28 de juny es va fer el lliurament 

dels diners recollits, a la Cap del 

Servei d’Oncologia de l’Hospital 

Althaia. 

Els 8.250€ recollits gràcies a les 

aportacions dels patrocinadors, i a la 

venda de les samarretes, aniran 

destinats a continuar un projecte de 

detecció i prevenció del càncer en 

famílies, mitjançant estudis genètics. 
 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

Presentació als mitjans 

El mateix director de la Policia, Sr. 

Manel Prat, va presentar als mitjans 

el projcte, acompanyat pel Director 

General de la Fundació Althaia Sr. 

Manel Jovells i el Director dels Serveis 

Territorials d’Interior, Sr. Rafart. 

 

 

Propera edició 
La convocatòria va ser un èxit total, i 

les bones sensacions rebudes, i 

l’experiència viscuda, han portat a 

l’organització a voler repetir aquesta 

jornada. 

El dia escollit per repetir la caminada 

és el 10 de maig de 2013. 

Tornem a engegar la maquinària 

organitzadora per tal de repetir 

aquesta acció. 

Us presentem aquest dossier, per 

fer-vos cinc cèntims d’aquesta 

iniciativa. També us adjuntem un 

recull de premsa dels mitjans que es 

van fer ressò de la caminada i així 

mostrar l’impacte que va tenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


