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3.000 alumnes i docents dels centres de Vedruna 
Catalunya Educació hem caminat per la solidaritat

Es van reunir gairebé 3.000 nenes i nens acom-
panyats de docents d’activitat física dels 36 cen-
tres que la nostra xarxa d’escoles té escampats 
arreu del territori.

Junts, van dibuixar un bonic mosaic tornassolat 
de blaus, vermells, grocs, liles, ataronjats i verds.
Sis colors per als sis trams que van recórrer per 
la plana de Vic, el passat divendres dia 5 d’octu-
bre, per ser una mica més solidaris entre elles i 
ells i amb el món que ens envolta.

Van ser molt matiners i vingueren de punts de 
Catalunya molt diversos, des de la costa fins a 
l’alta muntanya, d’escoles petites i de centres 
grans. La majoria no es coneixien entre ells 
però a totes i tots els va unir una mateixa fita: 
caminar 7 quilòmetres des de diferents nuclis, 
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tots igualment equidistants de Vic, per arribar 
plegats a la plaça Major de la capital osonenca 
i celebrar l’assoliment del seu particular gran 
repte: haver caminat i haver-ho fet per una cau-
sa molt digna. 

Així, van sortir en grups d’uns 500 alumnes des 
de les poblacions de Malla, Manlleu, Roda de 
Ter, Sant Julià de Vilatorta, Santa Eugènia de 
Berga i Santa Eulàlia de Riuprimer.

Ha estat d’aquesta manera, amb aquest acte 
simbòlic, esportiu i de convivència, com des 
de la xarxa d’escoles Vedruna Catalunya hem 
volgut contribuir un cop més a la consciencia-
ció que és només sumant esforços, iniciatives i 
individualitats que les actuacions petites poden 
esdevenir grans projectes.

L’acte ha volgut ser una manera de sortir de l’au-
la per fer país, fer esport, estar en contacte amb 
la natura i pensar en totes aquelles i aquells 
que no tenen les mateixes oportunitats. Per 
això, a més de la donació econòmica a la Taula 
de Refugiats de Vic que es va fer en el marc del 
mateix acte, l’important fou la suma de colors, 
de procedències i de tarannàs cap a un mateix 
objectiu. Des de l’Equip de Vedruna Catalunya 
Educació volem donar les gràcies al grup de 
mestres i professors que va impulsar la inicia-
tiva i a les escoles que van saber encoratjar els 
nens i nenes a traçar aquests camins solidaris.

Les grans causes mereixen grans iniciatives que 
perdurin en els nois i noies i els ajudin a enten-
dre el món global, divers i plural en què viuran 
i en el qual de ben segur hauran de deixar una 
bona petjada. Divendres, a Vic, junts vam fer un 
altre gran pas.
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http://vedrunacatalunya.cat/
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https://www.youtube.com/user/EscolesVedruna
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