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Una marea 
solidària

Gràcies, moltes gràcies!
Perquè un any més heu fet possible que recorreguem junts 
Quilòmetres de Solidaritat per defensar els drets de la infància. 
Cada edició sou més els nens, nenes i joves que us uniu a 
aquesta activitat solidària. Sou cadascun de vosaltres els qui, 
amb el vostre esforç i entusiasme, doneu a conèixer la situació 
de milers de nens i nenes que, pel simple fet d’haver nascut en 
un altre lloc del món, estan en una situació més vulnerable. Sou 
vosaltres els qui, juntament amb les vostres escoles i famílies, 
aconseguiu que cada vegada més persones siguin conscients 
de la injustícia i la desigualtat que milions de nens i nenes viuen 
a tot el món. I sou vosaltres els qui us mobilitzeu per lluitar i 
aconseguir que això canviï. I junts ho estem aconseguint!

Aquest curs heu compartit pupitre amb milers de nens i nenes 
del Sahel, us heu assegut al seu costat a l’hora de dinar i els 
heu acompanyat al metge quan ho han necessitat. Perquè, per 
a molts, tot això ha estat possible gràcies a vosaltres. El vostre 
suport al treball que fem a Save the Children ens permet 
protegir els nens que viuen en una situació més desafavorida, 
perquè, com tu, ells tinguin l’oportunitat de canviar les seves 
vides i construir un futur millor per a tots.

La teva participació en aquesta cursa és cada any la millor 
recompensa per a milers de nens i nenes. Gràcies per fer-ho possible!

El contingut de El+JovesSolidaris pot 
ser reproduït tant parcialment com 
totalment per a finalitats educatives 
sense ànim de lucre i esmentant-ne 
sempre la procedència.
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Èxit de participació!

 29.476 
professors involucrats
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Tu has fet possible que, un any més, 
assolim un nou rècord de participació

Èxit de participació!

      1.524
centres inscrits

409.743 

alumnes

 29.476 
professors involucrats

860.000€
recollits

participants
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Segur que heu gaudit amb 
aquest moment d’esforç 
compartit entre tots i us heu 
cansat, però heu volgut donar 
una volta més, tot i sentir que us 
faltaven les forces. En definitiva, 
junts heu fet possible que la 
vostra cursa hagi estat un èxit. 

Però no tots hi heu participat de la mateixa manera. 
L’edat de cada grup i el lloc on es troba la vostra escola 
o institut també tenen molt a veure amb la manera de 

participar. Us volem mostrar algunes de les diferents 
modalitats a través d’una mostra de les imatges que els 

vostres professors ens han enviat.

Aquí us n’ensenyem algunes perquè, en un exercici 
d’imaginació, us veieu a vosaltres mateixos en la vostra 
cursa i sapigueu que sou molts i moltes els qui heu 
col·laborat per millorar la vida dels nens i nenes del Sahel. 
També podeu visitar la nostra web per veure totes les fotos 
que hem rebut durant aquest curs dels vostres professors 
i professores.

Junts heu recorregut molts quilòmetres solidaris, junts us heu compromès amb 
els nens i nenes més vulnerables.

Pots veure més fotos 

de la cursa a la web::

savethechildren.es/revistaKM2016 

Preparats, llestos... JA!
(ESCOLA BERRIZ. LAS ROZAS)

Mil formes de córrer  
                    i participar

Els+JovesSolidaris
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Comencem amb 
       els més petits...

Què us sembla fer una gimcana en un parc 
proper? Els més petits pugen, baixen, 
repten. Es diverteixen!
(EEI BARAJAS. BERJA ALMERÍA)

Una cursa de tricicles sota la pluja, 
pot ser molt divertida. 

(CEIP VIRGEN DE ARGEME CORIA CÀCERES) 

 

Per descomptat, 
curses tradicionals 
al pati de l’escola 
acompanyats 
amb professors, 
i fins i tot amb 
pares! 
(CEIP MAESTRO GABRIEL 
ARENAS DE SAN ROQUE. 
CADIS)

I si la nostra escola està a prop del camp, 
podria estar bé una cursa camp a través, no?

(ESCOLA DE RELLINARS , BARCELONA)
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Mira quantes maneres diferents de participar!

...i els alumnes més grans 
         tampoc no s’han quedat enrere.

Un Zumbathon. Res millor que música 
per passar un dia divertit i solidari. 
(IES FRANCISCO DE BURGOS, MOTRIL. GRANADA)

O una marxa en bicicleta 
fora del centre educatiu. 

(IES FRANCISCO DE BURGOS, MOTRIL. GRANADA)

I, després 
d’un gran 
esforç, arriba 
el descans 
merescut.
(CRA LOS LLANOS 
VIRGEN DEL CAMINO, 
CÀCERES)

Els+JovesSolidaris
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Ens hem avançat una mica 
i us hem ensenyat el resultat final 

del treball realitzat. Però abans, a classe, 
s’ha treballat amb els professors 

i els companys per saber per què corríem, 
ballàvem, fèiem marxa 

o muntàvem en bicicleta. 

Us en mostrem, també, alguns exemples, 
però n’hi ha molts més!

Heu aconseguit donar un pas 
més enllà amb les propostes 
didàctiques que us fèiem.
(CEIP EL PALMERAL, ALACANT)

Ens encanta veure 
com treballeu en grup 

i col·laboreu amb els 
preparatius de la cursa.
(CEIP NTRA SRA DE LOS REMEDIOS. 

SANTO TOMÉ)

La vostra imaginació i l’art 
que hi poseu ens deixen 
sense paraules.
(ESCOLA PRINCESS MARGARET, 
BARCELONA)

(CEIP CAJA DE AHORROS. SALAMANCA)



©
 J

o
na

th
an

 H
ya

m
s/

Sa
ve

 t
he

 C
hi

ld
re

n

8

Perquè, a més de participar en una activitat esportiva, cadascuna de les trepitjades 
que has fet en la cursa Quilòmetres de Solidaritat deixarà una empremta en la vida 
de milers de nens i nenes del Sahel, com Shamsia. Descobreix com!

Shamsia ara té un any, i fa mesos que va començar a 
emmalaltir després que la seva família perdés les collites i a 
penes tinguessin mitjans per poder-se alimentar. Una nena 
tan petita com ella és molt més vulnerable, i de seguida va 
caure malalta. 

La seva mare la va portar a 
una de les clíniques de Save the 
Children, on el personal mèdic va 
diagnosticar que Shamsia patia 
desnutrició severa, i van decidir 
deixar-la ingressada.

A llà va rebre el tractament 
mèdic i la llet terapèutica que 
necessitava per recuperar-se.

Mentre va ser a 
l’hospital, tant Shamsia 
com la seva mare 
van poder rebre una 
alimentació adequada.

Els teus quilòmetres
valen tota una vida

Els+JovesSolidaris
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L’accés a aigua 
potable també fa que 
Shamsia estigui més 
protegida contra altres 
malalties i possibles 
infeccions.

Shamsia és ara una 
nena saludable i feliç. Si 
continua rebent les cures 
mèdiques i l’alimentació 
que necessita, podrà anar 
a l’escola i aprofitar al 
màxim l’educació que Save 
the Children impulsa en 
els seus programes de 
desenvolupament al Sahel.

M ilers de nens i nenes 
com Shamsia tenen, 

d’aquesta manera, assegurat 
el dret a sobreviure, aprendre 

i estar protegits. Això ajuda 
a què disposin d’una millor 

oportunitat de futur.

Per tal que, com Shamsia, els nens i nenes 
que viuen en una situació més vulnerable 

tinguin l’oportunitat de canviar les seves vides 
i fer realitat el futur que somien.

En participar en la cursa, dónes suport 

als programes de supervivència infantil 

de Save the Children i fas possible que 

canviï la vida de milers de nens i nenes 

del Sahel.
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Tots els nens i nenes tenen dret a un futur. A Espanya i 
a tot el món, a Save the Children treballem cada dia per 
assegurar que tots els nens sobreviuen, aprenen i estan 
protegits davant de la violència. Però el nostre esforç 
s’intensifica per aconseguir-ho en el cas d’aquells nens i 
nenes que, a més, són més vulnerables. Néixer en una 
determinada part del món pot ser la causa que les seves 
oportunitats de futur siguin més limitades.

Per això a Save the Children treballem per acabar amb aquesta situació de 
desigualtat i injustícia i assegurar que tots els nens i nenes, en qualsevol part del 
món, tinguin l’oportunitat de canviar les seves vides i construir un futur millor 
per a tots.

Pensa com t’afecten i com poden afectar altres infants  
les circumstàncies que mostrem a continuació.

Què pot fer un infant més vulnerable?

Barreres geogràfiques 
El lloc on neixes condiciona 

la teva vida 
i les oportunitats de futur.

Barreres polítiques 
Las lleis del lloc on vius, 

si pateixes alguna 
guerra o catàstrofe, 

influeixen en les teves 
possibilitats de créixer 

i desenvolupar-te.

Barreres culturals 
i socials 
L’ètnia, religió i gènere 
poden condicionar 
com et tracten 
els altres.

Barreres econòmiques 
Els ingressos de la teva família, 

les possibilitats d’anar al metge o d’estudiar, 
suposaran una diferència en el teu futur.

Fins a l’últim infant

Els+JovesSolidaris
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Pertànyer a una ètnia 
o cultura minoritària

Ser refugiat 
o migrant

Tenir una discapacitat

Les més 
vulnerables

Ser nena

Per saber més, visita:

savethechildren.es/everylastchild 



Busca en aquest laberint el recorregut que et permeti 
completar la cursa i donar suport als projectes de 
supervivència infantil de Save the Children al Sahel.

L’any que ve t’esperem per seguir 

corrents en defensa dels Drets 

de la Infància.
GRÀCIES!

Quilòmetres de Solidaritat fa possible que tu i milers de nens i nenes 
del Sahel estigueu connectats. El teu esforç arriba cada vegada més lluny!


