
 
 

 

 

 

Moventia col·labora amb el projecte ‘La Casa de l’Aire’ amb nens en 

risc d’exclusió social 

- Els autobusos del grup desplaçaran els nens, d’entre 6 i 11 anys, des de l’escola o barri 

fins a la Casa de l’Aire, situada al Montseny. 

- Es calcula que, durant aquest any, més de 2.500 menors de la ciutat de Barcelona 

gaudiran d’aquestes estades a l’aire lliure. 

 

04 de maig de 2018-. Moventia ha signat un acord de col·laboració amb la Fundació Roger Torné,  

pel qual participarà en el projecte ‘La Casa de l’Aire’, un programa creat per la fundació amb 

l’objectiu de promoure els hàbits saludables i l’activitat física a l’aire lliure, entre els menors en risc 

d’exclusió social de la ciutat de Barcelona. 

 

D’aquesta manera, els autobusos de Moventis, branca de transport de viatgers de Moventia, 

desplaçaran els nens des de Barcelona fins a ‘La Casa de l’Aire’, situada a l’entorn natural del 

Montseny. Un cop allà, els menors, juntament amb els monitors i els educadors socials, realitzaran 

activitats i jocs en contacte amb la natura. “Enguany, entre les sortides que fem amb les escoles i 

les del cap de setmana, esperem que més de 2.500 nens gaudeixin de ‘La Casa de l’Aire’”, ha 

explicat Ramon Vila, president de la Fundació. 

 

“L’objectiu de la participació de Moventis en aquest tipus d’iniciatives socials és donar suport i 

contribuir a millorar la qualitat de vida i l’entorn dels nens en situacions vulnerables”. Segons Miquel 

Martí, president de Moventis, “es tracta d’una iniciativa en la qual no podíem faltar, ja que oferim el 

que millor sabem fer: resoldre les necessitats de mobilitat de les persones i situar-nos ben a prop 

seu”. 

 

Paral·lelament, per donar visibilitat al projecte, alguns dels autobusos de Moventis incorporen vinils 

per donar difusió a ‘La Casa de l’Aire’. 

 



 
 

  

 

 

 

‘La Casa de l’Aire’ és un programa creat per la Fundació Roger Torné que té com a objectiu 

millorar la salut dels infants més vulnerables a través de l’activitat a l’aire lliure i el contacte amb la 

natura. El programa està dirigit principalment als infants dels barris més vulnerables de Barcelona, 

però també a determinades escoles i instituts amb els quals col·laboren.  

Moventia és un grup empresarial expert, des de 1923, en mobilitat sostenible, compromès amb les 

persones, la societat, el medi ambient i la qualitat dels seus serveis. En total, el grup Moventia transporta 

més de 105 milions de passatgers l'any i distribueix prop de 22.000 vehicles anuals nous i d'ocasió amb les 

17 marques que representa.  

 


