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La Marxa Familiar per la Vida es
prepara per a la cinquena edició
O
>

És una activitat en solidaritat amb la Casa Guadalupe i es farà el 20 d’octubre

Sergi Estapé
La cinquena edició de la Marxa Familiar per la Vida va prenent forma.
Aquesta activitat, de caràcter solidari amb la Casa Guadalupe, tindrà
lloc el pròxim diumenge dia 20
d’octubre al Parc de Vallparadís. El
seu organitzador i impulsor, Javier
Jáuregui, va presentar la cursa
d’aquest any que des de l’any 2015
se celebra a Terrassa, unint-se amb
una dotzena de poblacions com
Barcelona, Mataró, Cerdanyola del
Vallès, Sabadell, Matadepera, Cerdanyola del Vallès, Granollers, Cardedeu, Granollers o Ribes de Fresser, entre d’altres.
A l’acte de presentació, celebrat
a la biblioteca Central de Terrassa,
Franchek Drobnic, especialitsa en
Medicina de l’Esport i amic personal seu, va presentar a Jáuregui, del
que va assenyalar que “és una persona amb unes inquietuds increïbles i és la llavor de tot això” i va afegir que “organitza aquestes marxes
per fomentar que les famílies estiguin unides i el més important
d’aquesta cursa és fomentar les ajudes a la Casa de Guadalupe i córrer
per salut i, a sobre col·laborar amb
això, això és el culmen”.
Jáuregui, llicenciat en INEF i director de la Marxa pel que fa als aspectes tècnics, va explicar que “la
idea és que la família és l’element
natural i fonamental de la societat
i s’ha de veure recolzada”. També va
dir que “creiem en els valors de l’es-

A l’esquerra, Javier Jáuregui, l’organitzador de la Marxa, acompanyat per Franchek Drobnic. ALBERTO TALLÓN
port com a llenguatge universal
que uneix a les persones i ajuda a
viure amb dignitat”. Va comentar
també que “tothom sap que és bo
fer exercici” i va afegir que “la vida
humana és una meravella i s’ha de
gaudir”.

UNA TASCA FONAMENTAL
Jáuregui va recordar que la seva primera tesina versava sobre l’esport
i la família i ressaltar la tasca de les
mares i la va qualificar de “fonamental”. A més, va comentar que
“nosaltres gaudim de l’esport i de

la vida però hi ha gent que no pot
gaudir-ho tant i hem de donar gràcies. I amb aquestes curses podem
ajudar a Casa Guadalupe”.
La Marxa, organitzada per l’Associació per a la Protecció de la Família i la Vida, es divideix en dues
curses, la infantil, de mig quilòmetre, i la gran, de cinc quilòmetres de
recorregut. El preu d’inscripció,
que es pot fer a través de la pàgina
web www.runedia.com, és de sis
euros per família. Per cada corredor es farà entrega d’un lot de llet
infantil a Casa Guadalupe. L’inici

de les activitats s’han previst per a
les 11,30 hores del matí.
Aquesta institució sense ànim de
lucre, amb seu a Sabadell, està orientada, com es diu a la seva pàgina web, “a protegir i ajudar a dones
embarassades o amb nens nounats”, de qualsevol condició, i “sense recursos econòmics, personals i
familiars i que afronten amb dificultat el seu embaràs o la seva maternitat”. També es proposa la protecció de la vida humana, “des de
la seva concepció fins a la seva
mort” natural. Z

Jornada sobre
“Joves migrants
no acompanyats”
L’entitat Terrassa Sense
Murs ha organitzat una jornada el dissabte 5 d’octubre
(de 10.45 del matí a cinc de
la tarda) amb l’objectiu
d’emmarcar la situació actual dels i les joves migrants
menors sense referents
adults al territori. La jornada permetrà “tenir una visió
clara de la legislació” que ho
envolta, i a la vegada “conèixer les condicions en què
s’està desenvolupant, i sobretot, escoltar a les persones que ho estan vivint”,
matisen els organitzadors.
La jornada tindrà lloc a l’Espai Bit al barri de Ca n’Anglada, al carrer Mare de Déu
del Mar número 49 de Terrassa, i comptarà amb la
participació de joves, de diverses persones que aportaran el seu punt de vista com
a profundes coneixedores
de la situació i en la que
també s’hi podrà veure una
exposició artística del trajecte migratori d’alguns joves
del CRAE Lledoners.
La jornada de dissabte rep
el títol de “Joves migrants:
estigmes, racismes i fronteres”, i compta amb la participació d’Albert Parés (president de l’Associació Noves
Vies i Advocat Social), Ainhoa Nadia (educadora social i investigadora de dispositius de racisme institucional), Núria Empez (educadora, antropòloga i activista del col·lectiu Hourria) i
Cristina Riera (educadora
social i directora d’IPI.)

L’Anella Verda opta per
primer cop al Premio
de Urbanismo Español
O
>

La zona periurbana té 4.400 hectàrees

Redacció
L’Anella Verda, l’espai de 4.400 hectàrees que envolta la ciutat i conforma un paisatge de gran valor
ambiental, paisatgístic i cultural,
amb un important potencial ecològic, social i econòmic, ha estat escollida pel Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya (CAC) per optar al Premio de Urbanismo Español que,
per tercera vegada, convoca el Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de España. L’Anella Verda és
un dels cinc projectes que es presenten des de Catalunya. El guanyador del premi es donarà a conèixer aquest mes d’octubre.
Un dels trets diferencials de
l’Anella Verda és que neix arran
d’una iniciativa ciutadana, propo-

sada per les entitats ecologistes de
la ciutat i realitzat amb un procés
de participació continuat, canalitzat a través de la Taula de l’Anella
Verda, que té per objectiu millorar
els entorns de la ciutat en l’àmbit
ecològic (garantint la funció dels
connectors), econòmic (promovent
les activitats vinculades al sector
primari i a les masies) i social (fent
un ús responsable del territori per
part de la ciutadania). El projecte
va sorgir l’any 2012 com a proposta ciutadana per evitar la degradació de l’entorn natural i agrícola
que hi ha des de la trama urbana
fins als límits del terme municipal.
L’Anella Verda és un espai natural sense urbanitzar, que ocupa una
superfície de 4.400 hectàrees, amb
2.640 hectàrees de boscos, 1.210

L’Anella Verda és el patrimoni natural que envolta la trama urbana de Terrassa.
hectàrees de conreus, 347 hectàrees de rieres i torrents, 25 hectàrees
d’equipaments i 178 hectàrees d’infraestructures i serveis tècnics.
Un dels seus aspectes més destacats és el camí circular, de 35 km de
longitud, que recorre tot l’entorn

natural i agrícola, donant la volta
sencera al terme municipal, i que
transita per llocs d’elevat interès
paisatgístic i patrimonial. Des de la
ciutat s’hi accedeix amb facilitat a
través de les ‘portes de l’Anella Verda’ i dels camins històrics que con-

necten amb aquest itinerari. L’Ajuntament ha arranjat un primer tram.
Els dos següents, que gairebé completaran tot el recorregut, estan en
projecte i comptaran amb senyalització específica, àrees d’estada i miradors. Z

