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La Caminada Solidària Mundial 
pel Subministrament Sostenible 
de l'Aigua aplega 1400 persones 
 
La platja de La Pineda, Vila-seca va acollir el 
passat 17 d’abril la Caminada Solidària Mundial 
pel Subministrament Sostenible de l’Aigua, un 
acte organitzat conjuntament per Dow Chemical 
Ibèrica i l’organització Live Earth. La Caminada va 
reunir 1400 persones, entre empleats de Dow, 
familiars d’aquests, autoritats, residents a la zona 
i molts altres participants arribats de diferents 
indrets de la demarcació tarragonina.  
 
Així, el volum final de participants va superar totes les expectatives inicials, la qual cosa parla per si sola de 
l’èxit aconseguit per aquesta Caminada Solidària, que s’emmarca dins la campanya Dow Live Earth Run for 
Water, una iniciativa que engloba esdeveniments i accions concretes a 192 països amb l’objectiu de 
conscienciar la societat de la necessitat de trobar solucions a la crisi global de l’aigua; compartir entre tots 
aquest problema i trobar col·laboracions en el camí de solucionar aquesta situació.  
  
Precisament en l’àmbit de la col·laboració s’ubicava aquesta Caminada, doncs va simbolitzar la vessant 
pràctica de la campanya de conscienciació i compartiment de la crisi global de l’aigua. Aquesta pràctica, 
plasmada en una Caminada de sis quilòmetres, va reproduir la distancia que, de mitjana, caminen 
diàriament moltes dones i nens per aconseguir aigua potable.  
  
El bon ambient i la bona valoració rebuda per part dels participants va ser l’autèntic èxit d’aquesta iniciativa, 
que va aconseguir una valoració molt positiva per part dels assistents a l’acte. Així, les 1400 persones 
participants, algunes d’elles fins i tot amb les seves mascotes, van gaudir de valent amb aquesta caminada, 
en què van poder compartir una estona saludable al mateix temps que es van establir converses d’allò més 
interessants.  
  
Un cop finalitzada la Caminada Solidària, tots els assistents van recuperar forces amb un avituallament 
durant el qual es van exposar els Objectius 2015 de Sostenibilitat de Dow, així com altres projectes 
d’aquesta companyia com són el futur Centre Global d’ID de Tarragona o les iniciatives de Live Earth, o la 
Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible, entre altres. 
  
Amb tot, l’èxit d’aquesta iniciativa solidària no hauria estat possible sense la col·laboració de 20 
voluntaris Gent Gran de l’Ajuntament de Tarragona, que van controlar el circuit en punts estratègics, així 
com gràcies també a la participació d’una vintena de voluntaris empleats de Dow que varem col·laborar 
d’una manera molt efectiva en les tasques d’organització i control.  
  
Igualment, els organitzadors de la Caminada, Dow Chemical Ibèrica i Live Earth, van mostrar el seu 
agraïment especialment a l’Ajuntament de Vila-seca per haver-los acollit en aquesta iniciativa, així com a la 
Guàrdia Urbana, Creu Roja, Port Aventura Golf, CAT (Consorci d’Aigües de Tarragona), AITASA, AEQT i a totes 
les persones que van col·laborar en aquest acte.  
  
Així, tots els participants van completar un circuit que va transcórrer per diferents tipus de paisatges i 
terrenys, i que va permetre als assistents observar i gaudir de la varietat paisatgística de la zona. La 
Caminada va començar a la Platja de la Pineda, seguint pel Pinar del Perruquet i la zona portuària. A 
continuació, va travessar la zona natural dels camps de golf de Port Aventura, dissenyant per Greg Norman, 
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per a endinsar-se en un recorregut urbà, amb el qual es va arribar a la línia d’arribada, fixada al mateix punt 
de sortida. A continuació, i per a cloure aquest acte solidari, els participants van recuperar forces amb un 
avituallament que va posar el punt i final a aquest matí conscienciador i solidari, tal i com va destacar el 
president i director general de Dow Chemical Ibèrica, Anton Valero, en el parlament que va realitzar minuts 
abans d’iniciar-se la Caminada, dirigint-se a tots els assistents.  
  
Entre aquests, s’hi van donar cita destacades autoritats del nostre territori, com són l’Il·lm. Sr. Josep Poblet, 
Alcalde de Vila-seca; l’Il·lm. Sr. Joan M. Sardà, Alcalde de la Pobla de Mafumet; l’Il·lm. Sr. Josep M. Tost, 
Alcalde  de Riudecanyes; el Sr. José Cosano, Conseller d’Esports de l’Ajuntament de Tarragona; el Sr. Jordi 
Miquel Sendra, Conseller d’aquest mateix municipi; l’Excm. i Mgfc. Dr. Francesc Xavier Grau, Rector de la 
Universitat Rovira i Virgili; el Sr. Salvador Plana, Director del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT); el Sr. Jordi 
Samper, en representació de Port Aventura Golf; el Sr. Paco Rubio, Director d’Aigües Industrials de Tarragona 
(AITASA) i el Sr. Ramon Fontboté, Director general de l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT). 
  
Durant la seva intervenció, Anton Valero va insistir en la importància de conscienciar la societat de la 
necessitat de trobar solucions a la crisi global de l’aigua. En aquest sentit, va recordar que la Caminada 
suposava una primera vessant de la col·laboració que persegueix la iniciativa Dow Live Earth Run for Water, 
però al mateix temps va matisar que “ara ens falta desenvolupar els projectes pràctics de solució de la crisi 
de l’aigua. Per això demano a tothom que entri al web creat específicament per a aquesta ocasió, 
www.dowtgncamina.com, i faci el seu donatiu per algun dels 35 projectes que tenim en marxa a diferents 
punts del planeta”. 
  
I és que, de fet, aquest projecte va començar a caminar dissabte, però encara resta pendent la plasmació 
efectiva dels projectes de desenvolupament sostenible de l’ús de l’aigua, que Dow i Live Earth impulsen en 
diferents països d’Àsia, Àfrica, Amèrica del Nord i del Sud. Per tot plegat, els organitzadors d’aquesta 
iniciativa demanen la col·laboració de la societat, doncs es tracta de projectes amb implantació local però 
que, en definitiva, persegueixen solucions globals.  
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