DOSSIER PRESENTACIÓ

Units per una bona causa…

La Salle Gracia, una escola L’Associació Catalana
per ensenyar, educar i
Síndrome X Fràgil es
formar.
constitueix fa més de 15
anys amb la finalitat de
Amb aquest principi,
donar acollida a les
l’escola ubicada al barri
famílies diagnosticades,
de Gràcia de Barcelona,
així com acompanyament
aposta per un projecte
i suport a les persones
educatiu compromès en la afectades
formació de persones
responsables, solidàries,
creatives i justes.

1ª Passejada amb roda petita pel Districte de Gràcia
Descripció: Passejada amb qualsevol vehicle de roda
petita (monopatí, patinets, patins, bicicleta, etc) pel
barri de Gràcia. L’activitat compta amb el suport de
l’Ajuntament del Districte.
Participants: Obert a totes les famílies de l’escola La
Salle Gràcia, famílies de l’Associació i a la població en
general. Es preveu una assistència d’unes 300 persones.
Vol ser una activitat molt familiar on hi participin de
manera conjunta pares, fills, germans, amics..
Dia: Diumenge 23 de febrer 2014 (activitat que
s’inclourà dins dels actes de commemoració del Dia
Internacional de les Malalties Minoritàries que és el 28
de febrer)
Lloc: La sortida i l’arribada serà des de el col·legi La
Salle de Gracia (Plaça del Nord, 14 de Barcelona) i el
circuit serà de 3,5 Km pel barri de Gràcia.
Preu inscripció (el 100% de la recaptació anirà destinat
a l’Associació Catalana Síndrome X Fràgil)
6 € adult individual
4 € infant ( menys de 7 anys ) individual
18 € Pack de 2 adults + 3 infants

Objectius
•Donar a conèixer la realitat d’aquesta malaltia, com a
preàmbul al Dia Internacional de les malalties poc
freqüents que es celebra el 28 de febrer.
•Recaptar fons per als programes que desenvolupa
l’Associació Catalana Síndrome X Fràgil, d’atenció a les
persones amb la síndrome, acompanyament a familiars
i professionals.
•Promoure l’ús de vehicles no motoritzats en els nostres
desplaçaments curts quotidians.
•Treballar, dins l’escola, un nou projecte d’àmbit solidari
que afegim als que ja s’estan fent ( donació de sang;
mercat de segona mà; col·laboracions amb entitats de
gent gran;...). Els valors de solidaritat, altruisme i
voluntariat queden perfectament ubicats en la
promoció d’activitats d’aquest estil educatiu que és
tan propi de les escoles de La Salle.
•Incentivar la participació de famílies senceres que
passin plegats el matí del diumenge compartint una
activitat a l’aire lliure.

Comunicació
Material de difusió
- 6.000 flyers informatius
- 200 pòsters
- mailing electrònic a distribuir en escoles de La Salle, entre
familiars de nens escolaritzats, familiars de l’Associació,
centres cívics, botigues d’esport i Ajuntament (més de
18.000 contactes)
També es farà difusió a través de la web de l’Ajuntament
de Barcelona.
Mitjans de comunicació
-Premsa escrita (general i esportiva)
-Revistes especialitzades en temes d’esports

Xarxes socials i 2.0
-Facebook de l’Associació amb més de 6.700 seguidors
- Difusió en diferents pàgines webs

Moltes gràcies per
ajudar-nos a
fer-ho possible

Dades de contacte:
Associació Catalana Síndrome X Fràgil
93.217.09.39 – projectes@xfragil.cat

