
                                                                                                                             
  

 

Nota de premsa 
 

400 nens i nenes de Salt participen aquest Nadal en 
la campanya de la Frodeno Fun(d), La caixa dels 
somnis 
 

Els alumnes de 5è i 6è de Primària i 1r i 2n d’ESO de Salt han escrit una carta explicant quin 
seria el seu somni 
 

Aquesta carta aniran dins una caixa amb el logo de la Frodeno Fun(d) i es podran adquirir a 
partir d’aquest divendres 17 de desembre a www.frodeno.fund 
 

Les donacions que es recaptin es destinaran íntegrament als projectes socials i educatius 
que impulsa la Frodeno Fun(d) a través del Pump Track de Salt 

 

La Frodeno Fun(d) continua deixant empremta a Salt i el darrer exemple és la campanya La 

caixa dels somnis, una proposta que ha engegat recentment i que ha implicat 400 nens i 

nenes de 5è i 6è de Primària i 1r i 2n d’ESO dels centres educatius de la ciutat.  

 

Concretament, aquests joves han escrit una carta explicant quin seria el seu somni i aquest 

desig personal s’ha situat en una caixa amb el logo de la Frodeno Fun(d). Aquestes caixes 

es podran adquirir a partir d’aquest dissabte 18 de desembre a la web www.frodeno.fund on 

es pot consultar la informació en referència a les caixes, preus i enviaments. Tota la 

recaptació es destinarà als projectes socials i solidaris que impulsa l’entitat creada pel 

campió mundial i olímpic de triatló, Jan Frodeno. 

 

La directora de la Frodeno Fun(d), Irene Bou, explica que “un dels projectes que teníem 

més clars quan vam iniciar el projecte de la Frodeno Fun(d) era la creació d’un 

programa escolar a Salt per tal que tots els nens i nenes poguessin gaudir i conèixer 

el Pump Track, un circuit d’inèrcia per vehicles sobre rodes i sense motor”. Aquesta 

instal·lació esportiva es va inaugurar aquest passat mes de juny en col·laboració amb 

l’Ajuntament de Salt i es va finançar amb els diners recaptats per Jan Frodeno durant el 

Triathome, un triatló de llarga distància que l’alemany va fer des de casa durant el 

confinament i on van recaptar més de 250.000 euros.   

 

Bou afegeix que “per acabar el projecte farem un recompte dels perfils professionals 

escollits pels alumnes i a partir del proper mes de febrer i fins al juny organitzarem 

xerrades a les escoles d’una ora amb personatges influents en el sector de l’esport 

que tinguin relació, desenvolupin o hagin desenvolupat la professió somiada pels 

nens”. 

 

 

 

 

http://www.frodeno.fund/
http://www.frodeno.fund/


La directora de la Frodeno Fun(d) recorda que “des del Pump Track de Salt oferim als 

alumnes tot el material necessari per desenvolupar l’activitat com és bicicletes, cascs 

i protectors perquè ningú s’hi senti diferent i tingui les mateixes oportunitats. Creiem 

fermament en la fortalesa educadora de l’esport i fomentem els seus valors de treball 

en equip i superació personal”.  

 

A l’hora d’explicar el projecte La caixa dels somnis, Bou diu que “per tal d’ajudar a tots els 

joves que habitualment participen de les activitats al Pump Track i per tal que guanyin 

seguretat i pensin en el seu futur ens vam proposar crear aquest petit projecte per 

Nadal. Fent-los preguntes amb respostes molt acotades per tal d’ajudar-los a trobar la 

resposta dins ells mateixos sense pressions. Que pensessin en el que els agradava 

fer, en què tenien traça i, per tant, quin seria el seu somni per poder escollir un camí 

de futur. Volem ajudar-los a somniar, recolzant-los i donant-los les eines per fer-ho, ja 

que en el nostre cas no es tracta d’arribar sinó dels valors que guanyes pel camí”. 

 
 

 

 

 

 
 


