COMUNICAT

“La Fageda camina per a La Marató”
Treballadors de La Fageda organitzen una caminada familiar i solidària per la ruta del
gorgs, en el terme municipal de Santa Pau, els beneficis de la qual van destinats a la
campanya contra les malalties minoritàries de La Marató de TV3 d’enguany.
Santa Pau, 18 de novembre de 2019 – Treballadors de La Fageda Fundació organitzen una activitat
oberta a tothom destinada a recaptar fons per a la Marató de TV3. El proper diumenge 24 de
novembre, al poliesportiu de Santa Pau, s’iniciarà una caminada familiar que resseguirà la ruta de les
gorgues del municipi, un recorregut fàcil d'unes 2 hores i 8 km.
Per inscriure’s a la caminada cal fer-ho a través de la pàgina web de La Fageda www.fageda.com/visites
on es troba la informació sobre la cursa i el formulari d’inscripció. En el moment de la inscripció cal fer
el donatiu de 10 euros que va íntegrament destinat a La Marató.
La Marató d'enguany dedica la recaptació a fomentar la recerca biomèdica de les malalties
minoritàries.
La Ruta del Gorgs forma part de la xarxa de senders d’ Itinerània www.itinerania.net Ruta 3 Santa Pau.
Voluntaris de La Fageda se situaran al començament i al final de la caminada on, en aquest darrer punt,
oferiran avituallament. En acabar l’activitat, el grup Pas a Pas farà una petita funció teatral i
seguidament, cap a les 5 de la tarda se servirà un berenar al Centre Cívic de Santa Pau.
Els organitzadors de la caminada remarquen l’atractiu d’una proposta que conjuga exercici físic i
solidaritat i esperen que s’hi apunti força gent!

La Fageda va néixer a Olot ara fa 37 anys. 5 anys més tard es trasllada a la finca actual de Mas Els Casals, al Parc
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, on hi desenvolupa diverses activitats agropecuàries. A banda de
portar una granja de vaques de llet i fabricar iogurts i postres làcties, elabora gelats i melmelades. Cal remarcar
que el 60% de la plantilla de la fundació presenta una discapacitat psíquica o un malaltia mental crònica. També
presta serveis d’habitatge, ocupacionals i de lleure.
Per a més informació: Ester Carreras, ecarreras@fageda.com o Albert Riera, ariera@fageda.com - M. 606 629344

