Benvolguts Srs.:
El motiu d'aquesta carta és presentar‐vos el projecte de l'Oxfam Intermón Trailwalker i mostrar
el nostre suport als equips que hi participen.
Trailwalker és una marxa solidària per lluitar contra la pobresa, que Oxfam celebrem a 11
païsosal tot el món. El repte esportiu consisteix a recórrer 100 Km en 32 hores en equips de
6persones (4 caminen i 2 fa de suport). I el repte solidari a aconseguir almenys 1.500 euros de
donatius, amb els quals donem suport als més de 400 projectes que Oxfam Intermón
desenvolupem a tot el món. Des de la primera edició al nostre país (2011), ja han participat a
l'Oxfam Intermón Trailwalker 2.400 equips i hem recaptat més de 4 milions euros.
La propera edició la celebrarem a la via verda de Girona (abril), Euskadi (maig) i Madrid (juny).
Esperem repetir l'èxit de les edicions precedents!
Per poder aconseguir aquests 1.500€ els equips inscrits duen a terme diferents iniciatives
oaccions de captació de fons, ja siguin festes, marxes d'entrenament solidàries,
esmorçarssolidaris, etc. Molts equips també arriben a acords amb diferents empreses, perquè
aquestespuguin donar el seu suport a través d'una col∙laboració.
Al llarg d'aquestes 4 edicions, més de 500 empreses ja s'han sumat al repte, amb
patrocinis,donatius i col∙laboracions. Amb la difusió de la col∙laboració en esdeveniments
solidaris iesportius com el Trailwalker, moltes d'aquestes empreses han aconseguit:
• Millorar la imatge interna i externa de l'empresa a través de l'esport i la solidaritat.
• Cohesionar als empleats entre si i la seva vinculació a l'empresa.
• Crear llaços més forts amb la societat.
• Augmentar la confiança i el coneixement entre els membres de l'equip.
• Inculcar en els empleats i/o clients, la realització activitat física i hàbits esportius.
Si voleu ampliar la informació sobre el Trailwalker i veure les accions que es duen a terme només
han de consultar la nostra pàgina web: www.intermonoxfam.org/trailwalker .
Moltes gràcies per la vostra atenció.
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