2014

Trans-Olianenca
2ª edición running+ BTT

Memòria Trans-Olianenca 2014
Els dies 26 i 27 d'Abril va tenir lloc la tercera edició de la Trans-Olianenca,
organitzada per la Fundació Isidre Esteve.
Va ser un cap de setmana ple d'activitats a l'aire lliure, curses de muntanya,
a peu i en btt, caminades accessibles, jocs infantils, actuacions, exposicions,
etc...
Objectius de l'esdeveniment:
 Donar a conèixer la Fundació i els seus projectes.
 Donar la oportunitat als participants de col·laborar directament en
aquests projectes


Promoure un acte social entre els assistents i els col·laboradors.

 Promoure l'activitat física com a eina de sociabilització
 Difusió de l'entorn natural del territori
Format de l'esdeveniment:
Dissabte,
 Cursa de muntanya de 16km a peu
 Passejada accessible de 5km
 Actuació de Pallapupas
 Entrega de premis
 Dinar popular
 Actuació del mag Reivax
 Actuació de l'humorista Pep Plaza

Diumenge,
 Cursa en BTT de 40km
 Cursa en BTT de 20km
 Passejada en Bici o handbike de 8km
 Entrega de premis
 Durant tot el cap de setmana els més menuts van poder gaudir de la
zona infantil.

Organització:
Paralelament a les curses i passejades, vam organitzar una zona infantil on
els més joves tenien l'oportunitat de posar-se en la pell d'una persona amb
discapacitat física practicant esports adaptats com el basquet i el golbol
entre d'altres jocs i activitats, com un taller de dibuix temàtic sobre els
valors de l'esport, castells inflables, etc
Els premis per als guanyadors en aquesta edició han estat diferents dels
altres anys, amb la col·laboració amb diferents restauradors de la zona,
hem regalat estades a cases rurals i restaurants, de manera que aquests
negocis han tingut l'oportunitat de promocionar el que ofereixen i els
participants una oportunitat de conèixer de més a prop el territori
També hem convidat a la ONG Pallapupes a participar en la nostra festa, ja
que pensem que la seva feina s'ha de donar a conèixer i recolzar.

Participants:
1000 inscrits entre les curses de BTT, a peu i accessibles
100 voluntaris
Espectadors espectacle de màgia, 200 aprox.
Espectadors espectacle del Pep Plaza, 400 aprox.
10 persosones amb discapacitat van participar a les passejades accessibles.

Conclusions:
La Trans-Olianenca no nomes es un esdeveniment esportiu, es una
festa de la convivència, tolerància , solidaritat i integració
Per aquesta raó es van dissenyar diferents recorreguts i espais, per
tal que el màxim de persones poguessin participar activament.

