
TRAIL SOLIDÀRIA 
AL BARRI DE PEDRALBES

Barcelona, 7 d’abril de 2016. Diumenge que ve 17 d’abril centenars de corredors ompliran els 
camins de Collserola en el Trail Pedralbes Antena Solidària antenasolidaria.cat. L’Associació 
de Veïns de Pedralbes, el Col·legi Major Universitari Pedralbes i l’ONG Nasco ICT s’uneixen 
per organitzar aquesta primera edició de la carrera solidària en favor de l’educació dels nens 
de Ghana. 

L’equip organitzador de la carrera està compost principalment per joves de diferents 
universitats de Barcelona, tots ells residents en el Col·legi Major Pedralbes. L’epicentre de 
l’esdeveniment i lloc de la sortida serà la Plaça del Monestir de Pedralbes, al que els corredors 
tornaran després d’aconseguir el cim de l’antena de telecomunicacions de Sant Pere Màrtir, 
la nostra ‘antena solidària’.

En aquesta primera edició, els beneficis que s’obtinguin aniran destinats a l’ONG Nasco ICT, 
dedicada a millorar l’educació de les escoles rurals de Ghana, a través de la formació en TIC. 

D’aquesta manera, el proper 17 d’abril el Parc de Collserola acollirà l’esdeveniment en el 
qual participaran centenars de corredors en tres modalitats diferents. La jornada arrencarà 
cap a les 09:00h. amb la sortida del trail llarg (14km), un quart d’hora més tard sortiran els 
participants del trail curt (8km) i després d’un altre quart d’hora, a les 09:30h., es donarà inici 
a la caminada popular (8km). 

En acabar la carrera s’oferirà una botifarrada a la Plaça del Monestir per a tots els participants, 
i es procedirà al lliurament de premis. En aquesta primera edició del Trail Pedralbes Antena 
Solidària han col·laborat marques com Ajuntament de Barcelona, UIC Barcelona, Àrids 
Solestany, Peris, Intemperie, Santa Inés, Farggi, Aneto, Macxipan, Atkins, Vichy Catalan, Font 
d’Or, Artiach, Guzmán, Expocom, Movil VIP, be shared i Caprabo-Eroski.

Vídeo promocional de la carrera
“Trail Pedralbes Antena Solidària www.youtube.com/watch?v=EIHNSthy6xQ
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• Els corredors sortiran de la Plaça del Monestir de Pedralbes, 
aniran fins a l’antena de Sant Pere Màrtir i tornaran fins a la Plaça 
del Monestir.

• Tots els beneficis de la carrera aniran destinats a l’ONG Nasco 
ICT, que treballa en l’educació tecnològica amb els nens a Ghana.

http://www.youtube.com/watch?v=EIHNSthy6xQ


Per a més informació:
Premsa Trail Pedralbes Antena Solidària 
Martí Rodríguez Vidal
+0034 654 45 44 88
martirodriguezvidal@gmail.com

Alberto Chinchilla Abadías
+0034 608 62 30 64
chinchillabadias@gmail.com

Sobre
CMU Pedralbes: el Col·legi Major Pedralbes és una residència universitària masculina que busca 
oferir als seus residents un plus en la seva formació acadèmica i humana. Per això, més enllà 
d’oferir una pensió completa, el Col·legi Major ofereix als seus residents activitats formatives de tot 
tipus: cursos d’empresa, clubs de solidaritat, tertúlies amb convidats, mitjans de formació humana, 
competicions esportives, coaching i assessorament acadèmic. 
www.cmupedralbes.es

Associació de Veïns de Pedralbes: l’organització de veïns del barri treballa conjuntament per 
solucionar els problemes del veïnat i promoure activitats que fomentin un esperit de convivència i 
reivindiquin els interessos col·lectius. Actualment l’associació organitza diverses activitats en els 
districtes municipals de Les Corts i Sarrià-St. Gervasi com el Mercat de Nadal de Pedralbes, el 
projecte Porta de Pedralbes a Collserola, concerts benèfics i altres activitats culturals del barri. 
www.avpedralbes.com

Nasco ICT: ONG que neix amb el desig de millorar l’educació dels nens a Ghana a través d’educar-
los en les noves tecnologies. Va ser fundada uns anys enrere per Ousman Umar, un jove ghanès 
que es va anar del seu país quan tenia 13 anys i que va arribar a Espanya amb 18 després d’una 
odissea que li va portar per tots els països del nord d’Àfrica. Aterrat i integrat a Barcelona, va pensar 
que estava en l’obligació de retornar aquell meravellós regal, que era haver aconseguit una vida 
digna. Llavors, va fundar Nasco ICT amb la ferma consciència que la solució al problema passa per 
proporcionar informació als nens de Ghana. “Si sabessin com funciona de debò el món i tinguessin 
accés a tota la informació de la qual disposa Occident, ningú es veuria obligat a marxar”, afirma 
Ousman. www.nascoict.org/es
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