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CCOO del Baix Llobregat i la Fundació Cívica Esperanzah organitzen la Caminada 
popular pel treball digne i l’economia solidària, el dia 5 de maig de 2019, on volen posar 
en valor:

• El vincle històric del treball al Baix Llobregat i la seva funció social .

• L’ús social i l’accés a l’entorn del riu Llobregat, via del desenvolupament econòmic i 
social del territori.

• Un nou canvi de model productiu, que situï al centre el treball digne i l’ocupació de 
qualitat, estable i amb drets.

• Una estratègia econòmica diversificada i equilibrada que consideri la sobirania 
energètica i alimentària.

• Una economia productiva sostenible, verda i circular, que posi l’accent a les necessitats 
de les persones i respecti la vertebració territorial .

• L’aposta per una economia més solidària, socialment justa, políticament  
emancipadora, integradora de la diversitat.

L’activitat finalitzarà al Parc Fluvial de Sant Boi de Llobregat, ciutat amb un passat i 
un present molt vinculat al món del treball.  Sant Boi té un 60% de la seva superfície 
forestal, agrícola i fluvial. Orienta les seves polítiques per esdevenir una ciutat saludable 
i sostenible. Sant Boi és un pulmó verd, un lloc molt recomanable per a la pràctica 
d’esports i gaudir de la natura.

Introducció
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El riu Llobregat vertebra i configura la nostra comarca. Li dóna nom i també li dóna 
forma. És font de vida i d’identitat del seus pobles riberencs.

El Canal de la Infanta complirà 200 anys el 21 de maig de 2019. Es va inaugurar per 
abastir el reg agrícola, però el procés d’industrialització de la comarca al segle XIX el 
va convertir en una font bàsica d’energia per la indústria.

Les fàbriques del riu, que a mitjans del segle XIX es van veure atretes per les 
possibilitats energètiques que oferia el Llobregat.

Grans polígons industrials van sorgir gràcies a la disponibilitat d’aigua i la 
combinació amb altres factors, com les vies de comunicació i l’accés als grans mercats 
mediterranis.

L’abastiment d’aigua cap a Barcelona i 
els pobles de l’entorn, a finals del segle 
XIX, va ser posible gràcies a l’abundància 
d’aigua als aqüífers de la vall baixa i del 
delta del riu Llobregat, que afavorien 
les iniciatives empresarials per extreure 
i conduir les aigües. 

El Baix Llobregat és la principal font d’aigua potable de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona als nostres dies. Aporta aigua tant superficial com subterrània, a través 
dels seus aqüífers.
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El restabliment de la democràcia va suposar un canvi progressiu en el tractament del riu per part de totes les administracions. Junt amb les 
mobilitzacions populars es va aconseguir una millora en la qualitat de les aigües i de l’entorn de la ribera.

CCOO porta vint anys defensant el riu i el su entorn. CCOO del Baix LLobregat, a través del club COCOS, ha jugat un paper molt important en 
la millora de la regió banyada pel riu. Al 1992 es va iniciar una marxa ciclista que recorria, des de Martorell fins al Prat, els camins de la ribera. El 
seu lema: Preservem el riu i el seu entorn. Any rere any aquest acte mobilitzava capa cop més persones en defensa de la conca baixa del Llobregat 
i el seu delta.

Al 2019 es celebrarà el segon centenari del Canal de la Infanta. Serà un esdeveniment d’àmbit comarcal on participaran bona part de les institucions 
baixllobregatines. Des de CCOO del Baix Llobregat participarem en els actes de la celebració i contribuirem amb la iniciativa que us presentem: la 
Caminada Popular pel Treball Digne i l’Economia Solidària.
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Objectius

• Organitzar una Caminada Popular de sensibilització del factor treball com a vertebrador de la societat, i conscienciar que la seva evolució ha 
de dignificar, respectar i promocionar el nostre entorn natural. 

• Reivindicar el Llobregat com a vertebrador del territori i la seva dimensió lúdica i social. 

• Fer confluir al Parc Fluvial de Sant Boi de Llobregat les dues marxes que sortiran des de Cornellà i Sant Feliu. 

• Promoure els valors del treball digne, l’economia solidària i inclusiva, la solidaritat, el respecte, la protecció i el gaudi de la natura, i la consciència 
del nostre patrimoni i el territori.  

• Implicar al projecte entitats socials, mediambientals, esplais i d’integració de persones amb diversitats físiques, motors i psíquiques. 

• La participació d’un públic plural, divers i intergeneracional amb la difusió de l’esdeveniment entre persones afiliades a les nostres organitzacions, 
al conjunt del teixit associatiu i a la població del Baix Llobregat en general.

• Recaptar fons per aquest projecte de caràcter social, amb coherència amb els seus valors i principis fundadors.

En resum, volem organitzar una Caminada Popular anualment, 
adreçada a un públic intergeneracional i divers, que contribueixi 
a visibilitzar els valors del treball digne i l’economia social. 
 Que impliqui a l’activisme del Baix Llobregat i a favor de la 
preservació del riu i del seu entorn natural.
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Itinerarus i arribada

Marxa Cornellà - El Prat (5’1 Km)

• S’incorporarà la ciutadania de la Zona Centre (Sant Just Desvern, Esplugues, Sant Joan Despí i Sant Boi) i la Zona Delta (El Prat, Castelldefels, 
Gavà, Sant Climent i Viladecans)

• Inici: porta posterior del parc de Can Mercader, on passava el Canal de la Infanta, a les 9 hores. 

• Ens dirigirem a l’Avinguda dels Alps. Passarem pel costat del pont Quitllet, per on creuaven el canal els i les treballadores que anaven de Sant 
Ildefons a les fàbriques d’Almeda. 

• Al tanatori de Cornellà baixarem les escales que comuniquen amb el c/ Víctor Pradera. Recordarem com aquestes escales salven el desnivell 
provocat pel salt de Can Rosés, que aprofitava la indústria tèxtil per obtenir energia.  

• Tornarem a l’Avinguda dels Alps fins a l’estació d’ADIF. Continuarem per l’Avinguda Can Corts fins al salt de 9 metres d’alçada que proporcionava 
energia a la tèxtil de Can Vilomara. 

• Arribarem a la zona agrícola i entrarem pel camí asfaltat que s’interna des de el pou 3 d’Aigües de Barcelona. Creuarem moltes sèquies que ens 
permerà comprovar com el Canal de la Infanta encara rega els cultius.

• Des de la planta potabilitzadora d’Aigües de Barcelona creuarem el riu pel pas inundable que uneix Sant Joan Despí i Sant Boi per arribar al 
Parc Fluvial de Sant Boi, on es celebrarà l’acte central.
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Marxa Sant Feliu de Llobregat (5’4Km)

• S’incorporarà la ciutadania de la Vall Baixa (Corbera, La Palma de Cervelló, Pallejà, El Papiol, Molins, Sant Feliu, Sta Coloma de Cervelló, 
Torrelles, Vallirana, Cervelló i Sant Vicenç) i la Zona Nord (Abrera, Castellví de Rosnes, Collbató, Olesa, St Andreu de la Barca, Sant Esteve 
Sesrovires i Esparraguera).

• Inici: plaça de l’Estació de Sant Feliu, a les 9 hores.

• Des d’aquí l’itinerari passarà per Bertrand, Pi i Maragall, Torras i Bages, es creuarà Laureà Miró i una vegada arribem a la Avinguda Onze 
de Setembre baixarem fins a l’antiga fàbrica de cartró Bach (on ara es troba Solidança). Aquí veurem la sèquia del Canal de la Infanta que 
alimentava la fàbrica.

• Continuarem pel Carrer Major, creuarem la BV-2001 i després l’A-2 pel pont i continuarem pel camí agrícola que discorre paral·lel a la autovia.

• Ja en zona agrícola, a la nostra dreta veurem discorre una sèquia del Canal que rega tots els camps dels voltants.

• Creuarem sota el pont les vies de l’AVE per agafar un camí que ens conduirà cap al riu. Prenent el camí de la ribera passarem enfront de les 
instal·lacions de captació de la potabilitzadora d’Aigües de Barcelona. Des d’aquí creuarem el riu pel pas inundable entre Sant Joan Despí i Sant 
Boi.  Per fi, arribarem a la zona lúdica on celebrarem l’acte central.
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Arribada al Parc Fluvial de Sant Boi de Llobregat
A l’explanada a l’aire lliure del parc es celebrarà l’acte central i tot un seguit d’activitats infantils, musicals i esportives, es trobarà la Zona d’Entitats 
i Projectes Socials del Baix Llobregat i farem un esmorzar popular.
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Projecte social
La recaptació de la Caminada Popular pel Treball Digne i l’Economia Solidària anirà destinada a la Fundacio per a Joves La Carena.

www.LaCarena.org

• És una entitat promoguda per la Coordinadora Contra la Marginació. 

• Inicia la seva activitat al 2007 amb la finalitat de ser un centre de formació per la reinserció educativa i/o laboral de joves en risc d’exclusió.

• Acompanyen i ajuden en el procés formatiu a joves i adolescents que no han obtingut el certificat d’ESO. Proporcionen una Formació Professional 
de qualitat per facilitar la incorporació al món laboral, i fomenten la continuïtat formativa. La seva metodologia és oberta i flexible, en un 
ambient acollidor i pròxim, amb grups de treball reduïts per facilitar el seguiment individualitzat.

• Cada any acompanyen a més de 120 alumnes del Baix Llobregat en el seu procés formatiu, eixamplant les seves perspectives de futur. El 92% 
d’alumnes finalitza el programa amb un alt índex de satisfacció.
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Inscripcions:
• La quantitat mínima d’inscripció serà de 5€.

• Es pot fer al web www.LaCaminada.cat, als locals de CCOO de Cornellà, Gavà, Martorell i El Prat, i a GATS (c/Riu Llobregat 47, Sant Cosme 
- El Prat de Llobregat).

Voluntariat i serveis d’urgència:

• Als dos punts de sortida de la caminada hi haurà un equip de persones voluntàries.

• També disposarem de punts d’atenció i serveis mèdics.

Comunicació:

www.LaCaminada.cat

Caminada X Treball Digne @La_Caminada @LaCaminada
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Finançament
• El projecte busca el seu propi finançament a través de les inscripcions de les persones participants, del suport econòmic de les administracions 

i de les dues entitats promotores: CCOO i Fundació Esperanzah.

• Busquem el suport d’empreses amb sensibilitat social i pràctica reconeguda en aquesta matèria ubicades al Baix Llobregat. Podran col·laborar 
amb material o productes per les persones participants. La contribució econòmica anirà destinada al projecte de La Carena.

• Les empreses i entitats col·laboradores constaran al dossier, al cartell i als diferents mecanismes de publicitat i difusió del projecte.
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Beneficis de la col·laboració
• Segons la Llei del Mecenatge 49/2002, a partir de l’1 de gener de 2016 els donatius, donacions i aportacions realitzades a favor d’entitats 

beneficiàries de l’activitat del mecenatge (en el nostre cas, la Fundació La Carena) tenen dret a a deduir de la quota íntegra el resultat d’aplicar 
a la base de deducció corresponent els següents percentatges.

• Per a persones físiques (IRPF) fins a 150€ de donació desgravaran un 75%. A partir de 150€ s’aplicarà el 30% a la declaració si és la teva primera 
donació, i 35% si has donat un import igual o superior als 2 exercicis anteriors a la mateixa entitat.

• Per a persones jurídiques (Impost de Societats) es desgravarà el 40% si has donat als dos exercicis anteriors, o un 35% si únicament ho has fet 
a l’exercici de l’any anterior. 
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Quan adquirim drets, també adquirim l’obligació d’exercir-los

Més informació a www.LaCaminada.cat

Disseny i continguts: CCOO Baix Llobregat - Alt Penedés - Anoia - Garraf, Fundació Cívica Esperanzah, Miguel Rosa 
Impressió:  
Imatges: Google®, Marta González Gómez, Amad Álvarez, Pere López, Canaan CC BY-SA 4.0, CCOO, Arxiu Històric (AH) de Cornellà, AH de Sant Boi, AH de Sant Feliu, Universitat de Barcelona

CCOO Baix Llobregat - Alt Penedés - Anoia - Garraf, tots els drets reservats, 2018
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