CONVOCATÒRIA DE PREMSA

Vuit famílies solleriques amb infants amb malal es rares
comptaran amb un servei de transport adaptat
El vehicle ha estat adquirit amb part dels fons ob nguts en el projecte Passes per en Pau
i amb el suport de l’Ajuntament de Sóller, ASPACE i la Fundació Miró-Pastor
L’acte de presentació es durà a terme el dissabte 24 d’agost a les 12 hores
a la Plaça de la Cons tució de Sóller
L’adquisició del vehicle adaptat és el resultat a la major acció solidària
que s’ha realitzat mai al municipi de Sóller
Les vuit famílies solleriques amb infants que pateixen alguna malal a rara comptaran a par r d’ara amb un
servei de transport adaptat per tenir accés a les ac vitats espor ves, d’oci i temps lliure que l’associació ASPACE ofereix diàriament. El proper dissabte 24 d’agost, a les 12 hores del migdia, la Plaça de la Cons tució de
Sóller acollirà l’acte de presentació del vehicle que s’ha adquirit recentment gràcies a les donacions que empreses, en tats i par culars realitzaren en el marc del projecte Passes per en Pau, i també gràcies al suport
econòmic i a la ges ó feta per l’Ajuntament de Sóller, ASPACE i la Fundació Miró-Pastor.
L’acte de presentació, que coincidirà amb la celebració de la fes vitat de Sant Bartomeu, patró de Sóller, comptarà
amb l’assistència de les famílies que a par r d’ara ja no s’hauran de desplaçar diàriament ﬁns a Palma per acompanyar els seus ﬁlls. A més, també hi seran presents l’equip de Passes per en Pau, representants d’ASPACE, de la
Fundació Miró Pastor, del Govern Balear, del Consell de Mallorca i de l’Ajuntament de Sóller.
Tots els sollerics que en el seu moment aportaren el seu granet d’arena a la causa tendran l’oportunitat de
veure in situ el fruit de la seva solidaritat. També podran conèixer les caracterís ques d’un vehicle que ndrà
capacitat per transportar els infants i les seves cadires adaptades. L’acte de presentació serà l’agraïment públic
que els responsables del projecte solidari volen transmetre al poble de Sóller.
La presentació del vehicle posarà, d’aquesta manera, el punt i ﬁnal a un projecte que va néixer el desembre
de 2017 i que va esdevenir tot un èxit. Mitjançant diverses accions, la campanya es va tancar amb un resultat
posi u de 47.278’95 euros, que varen signiﬁcar la major acció solidària realitzada mai al municipi de Sóller.
El muntant es va aconseguir gràcies a pe tes aportacions realitzades per par culars, empreses i en tats, en
el marc de la celebració de la Doble Ultra Tramuntana Solidària, en la que l’atleta solleric Tòfol Castanyer va
recórrer de manera ininterrompuda 190 quilòmetres a través dels cims de la Serra de Tramuntana.
La recaptació es va des nar a tres objec us: Un primer a l’adquisició d’una cadira de rodes adaptada per en
Pau Jaume, un jove solleric que pateix la malal a de la distròﬁa muscular de Duchenne, que va suposar una
inversió de 14.625’08 euros. Seguidament, es varen lliurar 16.336’94 a l’associació Duchenne Parents Project
per al ﬁnançament de tasques d’inves gació sobre aquesta malal a, i altres 16.336’94 euros a la Fundació
Miró-Pastor que s’han derivat a l’adquisició del vehicle esmentat.

