NOTA DE PREMSA

Les cooperatives d’ensenyament de la UCTAIB i la Fundació Vicente Ferrer
presenten la “Cursa Virtual Balears-Anantapur, 9.658 KM”
Una iniciativa sense precedents que fomenta la salut, la solidaritat,
l’educació, l’esport inclusiu, la igualtat i l’interès per la comunitat

Ciutat, 24 de març de 2021.- Les cooperatives d’ensenyament de la UCTAIB –la Unió de
Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears- i la Fundació Vicente Ferrer han
presentat la “Cursa Virtual Balears-Anantapur, 9.658 KM”, que es desenvoluparà entre els
propers dies 6 i 10 de maig.
Es tracta d’una iniciativa sense precedents a les Balears i que fomenta la salut, la solidaritat,
l’educació, l’esport inclusiu, la igualtat i l’interès per la comunitat. Oberta al públic en
general, té la finalitat d’anar sumar quilòmetres fins a completar la distància que separa les
Illes Balears del Sud de l’Índia, un total de 9.658 quilòmetres.
Tothom pot participar en aquesta cursa virtual i solidària. Les inscripcions es podran realitzar
a partir del 12 d’abril a través de la web uctaib.com i les xarxes socials habilitades per
aquest esdeveniment. Només es demana que les persones que hi participin realitzin alguna
activitat física i/o esportiva, individual o col·lectiva, per anar sumant quilòmetres.
Malena Riudavets, Presidenta de la UCTAIB i vice-presidenta de COCETA –la Confederació
Espanyola de Cooperatives de Treball Associat- ha animat a la participació a una cursa molt
especial que “fomenta l’esperit de cooperació i posa a les persones en el centre”.
Enric Pozo, President de la Sectorial d’Ensenyament, ha posat l’accent en el setè principi
cooperatiu que és l’interès per la comunitat, “principi que inspira les cooperatives
d’ensenyament, també la tasca a favor del desenvolupament sostenible de la Fundació
Vicente Ferrer a l’Índia i que, a més a més, en els propers mesos treballarem a les nostres
comunitats escolars a través d’aquesta cursa virtual”.
Isabel Pizà, Delegada de la Fundació Vicente Ferrer a les Illes Balears, ha posat l’accent en
l’ODS 17 –l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible que fa referència a les aliances- “ja que
amb les cooperatives establim una aliança natural perquè compartim un mateix ADN. Només a
través de les aliances i la il·lusió podrem aconseguir un futur millor”.
Alicia Rosselló, Responsable de Sensibilització de la Fundació Vicente Ferrer a les Illes
Balears, ha destacat el paper de l’esport com a eina inclusiva i de transformació social.
En el decurs de la presentació, s’ha presentat el vídeo promocional de la cursa en el que la
presidenta de la Fundació Vicente Ferrer, Anna Ferrer, convida als ciutadans de les Illes
Balears a sumar-se a la iniciativa.
Els diners que es recullin mitjançant les inscripcions a la cursa es destinaran íntegrament a la
construcció d’una escola de reforç i centre comunitari a la població rural de Kokkanti, al sud
de l’Índia, i a la compra de 60 bicicletes per col·laborar en la seguretat i normalitat del
trajecte escolar dels alumnes que viuen i estudien en aquesta zona rural.
--------------Si voleu més informació, contacteu amb:

Enric Pozo, UCTAIB: 667 734 634 / ensenyament@uctaib.coop
Isabel Pizá, FVF: 629 558 432 / ipiza@fundacionvicent

