
 
 

    

 

Pots veure el video resumen de la proba a 
https://www.youtube.com/watch?v=7cIZn1DihbE&feature=youtu.be  

*Links a descàrrega de videos i imatges en alta definició al final d’aquest document 

                                                                      
Finalitza la prova de Girona del major repte esportiu i solidari per equips 

 
354 Equips s’han enfrontat al desafiament 

Oxfam Intermón Trailwalker a Girona 

 
Un total de 2.124 persones, han participat en la prova de recórrer 100 kms en equip i 
en menys de 32 hores, de les quals el 30% són dones i el 60% provenen d'equips 
formats per companys i companyes de treball 

 
Després de finalitzar el desafiament de Girona, queda el de Vitòria al maig i Madrid al 
juny, que ja porten més de 100 equips inscrits cadascun. A més, ja estan obertes les 
inscripcions del Trailwalker Girona 2018 a http://trailwalker.oxfamintermon.org  

 
A dia d'avui més de 585 equips i 730.000 € recaptats, que aniran creixent fins a batre 
rècord de participació i recaptació 
 
2 d’abril de 2017. Durant tot el cap de setmana a Girona, Oxfam Intermón s'ha celebrat en 
un ambient festiu, amb el suport de més de 350 voluntaris i voluntàries, el major repte 
esportiu i solidari per equips del país: el Trailwalker. Un total de 354 equips de 6 persones 
s'han enfrontat al desafiament de recórrer 100 quilòmetres en menys de 32 hores, amb 
l'objectiu de lluitar contra la pobresa i el dret a l'aigua. 

 
2124 persones, repartides en equips de 6 (4 persones de cada equip caminen i 2 els 
donen tot el suport necessari -en cotxe-), s'han enfrontat a la primera prova del circuit 
Trailwalker 2017, que transcorre pels entorns naturals de la Via verda de Girona, des de la 
localitat d'Olot fins a Sant Feliu de Guíxols, a la Costa Brava. 

 
Aquesta és la primera vegada en la història del Trailwalker a casa nostra, que va començar 
a disputar-se en 2011, que el desafiament compta amb 3 edicions anuals, ja que a la cita 
celebrada aquest cap de setmana a Girona, se suma per primera vegada la de Euskadi, 
que se celebrarà el 20 i 21 de maig al voltant de les Muntanyes de Vitòria i l'embassament 
d'Ullibarri-Gamboa i per a la qual ja hi ha més de 110 equips inscrits, i la de Madrid, que 
com en edicions anteriors recorrerà la Serra Nord i la Vall de Lozoya el 3 i 4 de juny i ja 
compta amb més de 100 equips inscrits. 

 
Sota el lema "Els meus Quilòmetres canvien vides", els participants de la prova de Girona 
han recorregut els 100 quilòmetres que disten d'Olot a Sant Feliu de Guíxols per la Via 
Verda de Girona.  
 
El Oxfam Intermón Trailwalker no és una prova competitiva, de manera que tots els equips 
que travessen la línia de meta o simplement s'enfronten a aquest desafiament, reben el 

http://www.oxfamintermon.org/Trailwalker
https://www.youtube.com/watch?v=7cIZn1DihbE&feature=youtu.be
http://trailwalker.oxfamintermon.org/


 
 

    

premi d'ajudar amb els seus quilòmetres a les milers de persones que passen fam a tot el 
món i una medalla finisher fabricada en una de les cooperatives de Comerç Just d'Oxfam 
Intermón. 
 
L'equip CABK Maresme Sud Team (format pels marxadors Sergi Farran, Abel Gómez, 
Antonio Navarro i Rafel Zugasti, i l'equip de suport compost per Francisca Isabel González 
i Albert Bayod) va arribar a meta el dissabte a les 19: 20h després de recórrer junts els 100 
quilòmetres que separen Olot de Sant Feliu de Guíxols en 9 hores 19 minuts. Després 
d'ells, han anat arribant la resta de participants fins a les 18h d'avui diumenge, que es 
completaven les 32 hores del Trailwalker. 

 
De tots els equips que van prendre la sortida del Trailwalker, el 87% va arribar a meta 
abans de les 32 hores. A més, el 30% de les persones participants són dones i el 60% del 
total dels equips estan formats per companys i companyes de treball, que els donen suport 
fomentant les relacions i el teambuilding entre els seus empleats o públics interns. L'entitat 
amb major nombre d'equips participants en la prova d'enguany de Girona ha estat el 
CaixaBank amb 69 equips, seguida per Banc de Sabadell amb 25 i TransPerfect amb 14. 
L'equip CCIB és el que ha aconseguit una major recaptació (5.880 euros ); i l'equip REUS 
TRAIL SOLIDARI el qual ha participat en major nombre d'edicions (totes les de Girona i 
Madrid - 10 edicions total). 

 
A més, van rebre el Premi Superació dels equips Asepeyo, participants amb cadira de 
rodes. El Premi Esports amb Valors va ser lliurat a l'equip EINES ADICCIONS. 

 
Cada equip del Trailwalker està format per 4 marxadors que han d'afrontar junts la totalitat 
del recorregut i altres a 2 persones que els assisteixen en cotxe de suport, oferint-tot el 
suport necessari durant la prova. A més d'entrenar, els equips porten mesos recaptant 
donatius de familiars, amics, coneguts i empreses, per poder participar en el Trailwalker i 
donar el recaptat als més de 400 projectes que Oxfam Intermón té a tot el món. 

 
El Oxfam Intermón Trailwalker no és una prova competitiva, de manera que tots els equips 
que travessen la línia de meta o simplement s'enfronten a aquest desafiament, reben el 
premi d'ajudar amb els seus quilòmetres a les milers de persones que passen fam a tot el 
món i una medalla finisher fabricada en una de les cooperatives de Comerç Just d'Oxfam 
Intermón. 
 
Entre tots els equips que participen en aquesta 7a edició del Trailwalker ja han recaptat 
més de 730.000 €. Xifra que segueix creixent, ja que encara queden les cites d'Euskadi (20 
i 21 de maig) i Madrid (3 i 4 de juny) i per a la qual les inscripcions continuen obertes a 
http://trailwalker.oxfamintermon.org. En total, s'espera que entre tots els equips participants 
a Girona, Euskadi i Madrid 2017 recaptin més d'1 milió d'euros, que Oxfam Intermón 
destina a la lluita contra la pobresa i el dret a l'aigua i pel que el Trailwalker és el repte 
esportiu i solidari per equips que més recapta al nostre país. 

 
Experiència èpica que canvia vides 
En acabar la prova el director general d'Oxfam Intermón, José María Vera, ha ressaltat: 
"El Trailwalker és una experiència única i emocionant que s'ha de provar almenys un cop a 
la vida. Tots i cada un dels passos que es donen fins a recórrer els 100 km contribueixen a 
canviar la vida de milers de persones i millorar el seu accés a l'aigua". 

http://www.oxfamintermon.org/Trailwalker
http://trailwalker.oxfamintermon.org/


 
 

    

 
100 quilòmetres per l'accés a l'aigua 
La recaptació del Trailwalker va destinada als projectes que Oxfam Intermón desenvolupa 
a tot el món, com ara el treball d'accés a l'aigua potable. L'aigua és un problema en la 
major part del planeta. 748 milions de persones no tenen accés a aigua neta. En països 
com el Txad o Etiòpia caminen fins a 6 hores cada dia per aconseguir aigua. Cada any 
moren 1,5 milions de nens i nenes per malalties associades amb la manca o la mala 
qualitat de l'aigua. 

 
Garantir l'accés a l'aigua potable és donar a aquestes famílies l'oportunitat de sobreviure 
i millorar la seva vida. Han de disposar d'aquest temps per conrear més aliments i tindran 
l'oportunitat de generar més ingressos amb què començar a sortir de la pobresa. 

 
Conflictes armats com el de Síria o Sudan del Sud han obligat a milions de persones 
refugiades a abandonar la seva casa, recórrer molts quilòmetres i perills fins arribar als 
camps de refugiats i desplaçats, on necessiten aigua i sanejament per sobreviure i 
prevenir malalties. L'any passat, Oxfam va ajudar a més de 5 milions de persones en 
zones en conflicte, proporcionant aigua potable i ajuda a milers de refugiats que ho 
han perdut tot. 

 
Esperit d'esforç i compromís 
Trailwalker és possible gràcies al suport del nostre patrocinador principal DKV Seguros i 
a Cuatrecasas Gonçalves Pereira, empreses patrocinadores que permeten destinar el 
màxim de fons recaptats pels equips als projectes d'Oxfam Intermón. 

 
Aquesta prova esportiva, en paraules de Josep Santacreu, conseller delegat de DKV 
Seguros; principal empresa patrocinadora de la prova "s'ha convertit en un motiu més 
d'orgull de pertinença per a tots nosaltres, involucrant a tots els nostres públics i grups 
d'interès en aquesta causa solidària. Trailwalker uneix esport i solidaritat. No només per 
l'esforç previ de recaptació de fons, que obliga a realitzar una tasca de conscienciació i a 
implicar moltes persones, sinó també perquè durant els 100 km es viuen molts gestos de 
solidaritat entre els participants. Sens dubte, l'ambient és el que fa que sigui diferent a 
altres proves solidàries ". 

 
A través dels DkvSupporters, DKV va acompanyar als participants durant tot el recorregut 
amb un equip d'experts en trail que els van ajudar i van assistir en cas de necessitat. Per 
als que no van poder participar, hi va haver un concurs de missatges de suport en xarxes 
socials amb el hashtag #DKVSupportes i #OITW. A més, DKVSeguros ha anat recollint 
missatges de suport per als corredors i se'ls va mostrar en carrera, per motivar-los a arribar 
a la meta. 

 
El Trailwalker de Girona és possible també gràcies a la col·laboració de la Diputació de 
Girona, el Patronat de Turisme Costa Brava, el servei de fisioteràpia de Blanquerna, 
podòlegs del Col·legi de Podòlegs de Catalunya, Liquats Vegetals, aigua Sant Aniol, pasta 
La carretó, brou Aneto, Xerox, Cinesa, Club DiR i Fundació Renault. 

 
Més informació sobre el Trailwalker: 
Oxfam Trailwalker se celebra a nivell internacional des de 1986. En total, han participat en 
alguna edició més de 50.000 equips a tot el món. Entre tots han recaptat 140 milions de 
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dòlars per als diferents programes d'Oxfam. El rècord de participació el té l'última edició 
d'Oxfam Japó, amb més de 1.200 equips inscrits. 

 
Actualment el Trailwalker se celebra a 11 països: Hong Kong, Austràlia (4 edicions), la 
Gran Bretanya (2 edicions), Nova Zelanda, Bèlgica, Japó, Alemanya, França, Irlanda i 
l'Índia (2 edicions). A Espanya, Oxfam Intermón va organitzar el primer Trailwalker a 2011 
i, per primera vegada aquest any compta amb 3 edicions: Girona, Euskadi i Madrid. 
Des de la primera edició al nostre país (2011), ja han participat en el Oxfam Intermón 
Trailwalker 2.400 equips i s'han recaptat més de 5 milions d'euros. 

 
Espanya, amb un temps de 9 hores i 07 minuts ostenta el rècord esportiu. L'equip Ciutat 
De Girona - Club Esquí Girona va batre en la cinquena edició de Girona 2015 aquest 
rècord absolut de tots els Trailwalkers a nivell mundial. 

 
En el Trailwalker han participat runners o clubs senderistes, treballadors o voluntaris 
d'Oxfam Intermón, empleats d'empreses, equips formats per bombers o per professors, 
familiars, amics o corredors en cadira adaptada, entre d'altres. 
 
Més información: 
http://trailwalker.oxfamintermon.org/ca 
 
·         Twitter https://twitter.com/OITrailwalker (@OITrailwalker) 
·         Facebook https://www.facebook.com/OxfamIntermonTrailwalker 
·         Instagram https://www.instagram.com/oxfamintermontrailwalker/ (OxfamIntermonTrailwalker) 
·         Blog: http://blog.trailwalker.es 
 

MATERIALS OXFAM INTERMÓN TRAILWALKER - GIRONA 2017 
 
VIDEO RESUM: Què ens motiva per recórrer els 100 kms del Trailwalker? 
Descobreix tot sobre la prova i el que motiva els seus participants, en aquest breu vídeo 
editat. https://youtu.be/7cIZn1DihbE  
 
·També pots portar aquest vídeo al teu web, inserint aquest codi: 
<Iframe width = "560" height = "315" src = "https://www.youtube.com/embed/7cIZn1DihbE" 
frameborder = "0" allowfullscreen> </ iframe> 
· O descarregar l'original en qualitat TV de la nostra carpeta de vídeos: 
 
Cerca QUALITAT TV: https://intermon.resourcespace.com/?c=7276&k=788b229f66  
 
Ordenats d'esquerra a dreta, podràs veure i descarregar: 

 Vídeo brut amb més de 12 minuts d'imatges de la SORTIDA dels més de 2.100 
participants, així com recursos de l'ambient durant els moments previs, diferents 
imatges del RECORREGUT tant de dia com de nit i ARRIBADA i ENTREVISTA del 
primer equip a arribar. 

 VIDEO RESUM: Què ens motiva per recórrer els 100 km del Trailwalker? 

 Entrevistes amb Elena Rodríguez; Responsable de l'Organització del Trailwalker a 
Oxfam Intermón (A CATALÀ) 

 Entrevista a 3 equips, abans de començar la prova (Equip que més vegades ha 
arribat en primer lloc, participant en Handbike i equip format íntegrament per dones) 

http://www.oxfamintermon.org/Trailwalker
http://trailwalker.oxfamintermon.org/ca
https://twitter.com/OITrailwalker
https://www.facebook.com/OxfamIntermonTrailwalker
https://www.instagram.com/oxfamintermontrailwalker/
http://blog.trailwalker.es/
https://youtu.be/7cIZn1DihbE
https://intermon.resourcespace.com/?c=7276&k=788b229f66


 
 

    

 Entrevistes amb Elena Rodríguez; Responsable de l'Organització del Trailwalker a 
Oxfam Intermón (A CASTELLÀ) 

 
FOTOS EN ALTA QUALITAT: 
https://intermon.resourcespace.com/?c=7275&k=613e9bce53  
 

 Més de 70 imatges de la SORTIDA, ambient dels primers moments, 
RECORREGUT tant de dia com de nit i ARRIBADA de primers equips participant 

 
Contacto de prensa: 
Alfredo Suárez     Tel: 91 575 42 94 / 678 70 23 79          asuarez@codebare.com 
Claudia Lepori  647 530 229                 clepori@oxfamintermon.org 
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