
NOTA PREMSA II PEDRALBES ANTENA SOLIDÀRIA
 

El proper 26 de març se celebra una Cursa solidària pel parc de Collserola organitzada pels 
veïns de Pedralbes, juntament amb els universitaris i amics del CMU Pedralbes en favor de 
Nasco ICT i Proactiva Open Arms. El recorregut unirà la històrica plaça del Monestir de 
Pedralbes amb l’antena de Sant Pere Màrtir. La nostra antena solidària!
Hi haurà 3 modalitats de participació segons la distància:
 
- Mitja marató (21,5 km)
- Trail  (10 km)
- Caminada popular (8 km)
 
La segona edició del "Pedralbes Antena Solidària" és a favor de Nasco iCT i enguany s’ha 
incorporat Proactive Open Arms fruit de la col·laboració existent entre ambdues 
ONG's. Proactiva Open Arms treballa per rescatar del mar a refugiats que es dirigeixen a 
Europa fugint de conflictes bèlics, persecució o pobresa. 

Nasco ICT busca, a través de la formació i l’educació, crear eines en el territori d’origen 
perquè no sigui necessari fugir del país. Tot i que les dues organitzacions treballen en àmbits
diferents, les dues persegueixen objectius complementaris.

Tant NASCO-Feeding Minds com  PROACTIVA OPEN ARMS estaran presents el dia de la 
cursa amb un grup de voluntaris i amb el desig d’informar sobre la seva tasca a tot aquell 
que hi estigui interessat.

Els beneficis que s’obtinguin es destinaran a la ONG Nasco ICT, una ONG que té com a 
objectiu millorar l’educació dels infants a Ghana a través de les tecnologies de la informació i
la comunicació. Amb aquest propòsit s’ha iniciat la creació d’una xarxa d’aules d’informàtica 
a escoles rurals del país que permeten l’accés a la informació a gairebé 6.000 alumnes. 

Actualment hi ha 3 projectes en marxa com són la Biblioteca comunitària de Sawla, les 
Escoles St. Agustine i el Institut de Tuna, al nord de Ghana.
El projecte de proporcionar alfabetització digital neix de la voluntat del seu fundador, 
Ousman Umar, de garantir que els nens i nenes del seu país d’origen tinguin més eines per 
decidir el seu futur que les que va tenir ell.
 
Els beneficis de la cursa de l’edició d’aquest any s’empraran per transportar el material 
informàtic a Ghana.
 

Per a més informació:
www.nascoict.org
www.antenasolidaria.cat

http://nascoict.org/es/colaboracion-proactiva-open-arms/
http://www.antenasolidaria.cat/
http://www.nascoict.org/

