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La cursa solidària de l’escola Pia que vol 
recaptar més de 15.000 euros
Les aportacions es destinaran a la inclusió social i educativa de joves en risc

L’escola Pia organitza, pel proper dia 27 
d’octubre, una nova edició de la seva cur-
sa solidària Pia&Go. “És un esdeveniment 
que pretén aplegar totes les persones que 
ho desitgin a l’entorn d’una causa soli-
dària com és, en aquest cas, la inclusió 
social i educativa de joves en risc”, ha ex-
plicat la portaveu de l’organització, Noemi 
Gallardo.

Aquesta serà la tercera edició de la cur-
sa (les dues anteriors es van celebrar a 
Mataró i la segona, també, a Caldes de 
Montbui, com serà el cas d’aquesta ter-
cera edició) que té el propòsit de recaptar 
fins a 15.000 euros per la causa esmenta-
da. De fet, en el moment de tancar l’edició 
que teniu als dits, l’organització ja portava 
més de 120 donants (inscrits a la cursa o 
només com a col·laboradors) amb una re-
captació superior als 3.000 euros.

Entre les novetats previstes en aquesta 
edició hi ha l’organització d’una cursa pen-
sada per a infants, l’Emoticolors, d’1,5km. 
També es farà, per primer any, una paella 
popular pe a tothom, a la finalització de 
la jornada i, finalment, vinculat al projecte 
de recaptació de fons, hi ha la possibilitat 
que les persones que ho vulguin generin 
les seves pròpies campanyes a través del 
portal de la cursa. Així, per exemple, hi ha 
qui comparteix esmorzars solidaris entre 
els treballadors de la casa o l’AFA de l’es-
cola Pia de Balmes que preparar esmor-
zars i berenars saludables amb la venda 
de peres.

Curses de 15, 5 i 1,5km
Les curses solidàries Pia&Go són de 15  
km –només hi poden participar majors 
d’edat o menors de 16-18 anys presen-
tant l’autorització signada a la cursa, amb 
un recorregut cronometrat de muntanya 
per a persones experimentades–, o de 5 
km –en un recorregut no cronometrat per 
persones que vulguin passar una bona es-
tona caminant o corrent per la muntanya. 
Les sortides són a les 9,30 hores i 10,00 
hores respectivament. Com hem dit, tam-
bé hi haurà l’Emoticolors, per als infants i 
d’1,5km.

L’edició del 2018, que també es va fer al 
Parc de Can Rius de Caldes de Montbui, 

CURSA SOLIDÀRIA

va ser un èxit de participació: 1.414 par-
ticipants a l’esdeveniment i un total de 
10.155 euros recaptats per als projectes 
d’acció social de l’Escola Pia de Catalu-
nya. L’últim dia per a inscriure’s a la cursa 
és el dijous 24 d’octubre.

A més de la cursa també es podrà visitar 
la Vila de l’Acció Social: “activitats per a 
petits i grans, exposicions, tallers, actu-
acions musicals, entre altres”, segons ha 
explicat Gallardo.

La portaveu de l’organització ha volgut 
destacar també la col·laboració de les 
empreses que donen suport a la iniciativa 
i així, entre altres, ha citat especialment a 
Aramark.

Els organitzadors recorden que són neces-
saris voluntaris i voluntàries per a diferents 
tasquescom ara guiar als participants, pro-
porcionar els avituallaments o repartir els 
dorsals, per citar uns exemples. 
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INGREDIENTS:
• 2 talls de rap gruixuts.
• 1/2  moniato.
• 2 rovellons ben grans.
• 1 gra d’all.
• 1 ram de julivert
• 1 tassa de cafè de vi 
blanc.
• farina.
• 1/2 pastanaga.
• 1/2 porro.

ELABORACIÓ:
Primer de tot, tallem el rap i 

traiem l’espina del mig. De cada 
tall ens en sortiran dos, un per 
cada costat de l’espina.
Pelem la pastanaga i el porro 
i ho tallem a trossos.
A continuació, posem un 
cassó petit al foc amb una 

mica d’oli i les espines del rap 
i la part de pelleringa que pugui 

tenir pel costat del tall. Hi posem 
el porro i la pastanaga. Ho sofre-
gim un moment, afegim aigua i ho 
fem coure uns vint minuts.

Mentre bull el caldo pelem el mig 
moniato i el tallem a quadrats petits i 
el fregim en una paella amb oli.
Seguidament, agafem els rovellons i 
els netegem passant el dit mullat per 
sobre i traient la terra que puguin 
tenir. Quan estiguin ben nets els 
tallem en trossos i els fregim en una 
paella amb una mica d’oli. Els salem 
i quan veiem que ja han tret l’aigua 
hi posem l’all i el julivert trinxat. 
Guardeu una mica de julivert trinxat 
pel final.
Un cop fet, agafem els talls de rap i 

els salem. Els enfarinem. Posem una 
cassola al foc amb una mica d’oli i 
hi fregim el rap per un costat i per 
l’altre.
Tot seguit, hi posem el vi i deixem 
que es redueixi una mica. Hi afegim 
el moniato i els rovellons.
Finalment, hi posem una mica de 
caldo i ho deixem cinc minuts més. 
Remeneu la cassola per les nanses, 
no remeneu els talls que es poden 
desfer.
A l’hora de servir-ho hi posem julivert 
trinxat per sobre.

Alumnes de 
Salesians Sarrià al 
Baum Festival
Estudiants del cicle formatiu 
d’automoció van transformar 
i personalitzar en directe dues 
de les millors motos del mercat

Els alumnes del cicle formatiu de Grau 
Mitjà Electromecànica de vehicles auto-
mòbils de Salesians Sarrià han participat 
aquest cap de setmana a la Junior Biker 
Build-OFF que forma part del BAUM Fest 
& Barcelona Tatoo Expo 2019 celebrat del 
4 al 6 d’octubre a Fira de Barcelona – Re-
cinte Montjuïc.

Els estudiants van desmuntar, transfor-
mar i personalitzar en directe dues de les 
millors motocicletes del mercat, una Har-
leyDavidson Sportster Iron i una Ducati 
Scrambler Icon amb peces de Zodiac i 
material de Bike Lift. Els vehicles modi-
ficats són una cessió en exclusiva dels 
fabricants per a l’esdeveniment, fet que 
ha transformat la ‘Motor en’ un dels clàs-
sics del Festival. Els equips de treball van 
comptar amb l’ajuda dels millors professi-
onals nacionals i internacionals de la pin-
tura de la personalització de peces amb 
aerògraf i pinzell.

Els joves han posat en pràctica els seus 
coneixements davant del públic durant els 
tres dies del festival i han gaudit molt amb 
els professionals del BAUM. ‘Tot allò que 
aprenem al grau Mitjà d’automoció venim 
al festival i ho podem aplicar en un entorn 
real’, comenta Aitor Coloma, estudiant de 
segon curs del cicle de Grau Mitjà Elec-
tromecànica de vehicles automòbils. ‘És 
un cap de setmana molt engrescador 
on interactues molt amb els teus profes-
sors- destaca Aitor- i poses en pràctica tot 
allò que t’han ensenyat a classe i el taller’. 

Des de l’escola volem donar les gràcies 
a l’organització i als patrocinadors per 
convidar-nos un any més i fer realitat 
aquesta experiència pels nostres alumnes.

BAUM FESTIVAL


