PER PUBLICACIÓ IMMEDIATA
(Versió també disponible en anglès)
Dos caminants a punt de completar un trajecte a peu de +15.500 quilòmetres des de Tailàndia a
Catalunya el 29 de Juny de 2019 a Barcelona

●

Els viatgers nord-americana/croata i català, Jenn i Lluís, tenen previst arribar a Catalunya a peu
a principis de juny. Faran una roda de premsa el dissabte 29 de juny a La Casa dels Entremesos,
Barcelona, de les 16.15h fins les 16:45h.

●

El viatge a peu va començar el gener de 2016 a Bangkok i, al juny del 2019, hauran caminat a
través de 21 estats/nacions asiàtiques i europees.

BARCELONA, 21 de maig de 2019 - Dos caminants, que van començar a caminar a Bangkok, Tailàndia
el 16 de gener de 2016, esperen acabar el seu viatge de +15.500 quilòmetres a la seva ciutat de
residència de Barcelona, Catalunya el 29 de juny de 2019.
Respondran preguntes sobre la seva aventura durant una roda de premsa i sessió pública el dissabte 29
de juny a La Casa dels Entremesos, Plaça de les Beates 2 de Barcelona, des de les 16:15h fins les
16:45h, seguit d'un refrigeri.
L'aventura per Àsia i Europa, anomenada Bangkok Barcelona a Peu, es va inspirar en una passió per
viatjar i en el desig de descobrir el món de la manera més íntima possible — pas a pas.
“Moure's a tres quilòmetres per hora crea una apreciació més profunda del món en què vivim,” diu
Jennifer Baljko, escriptora freelance nord-americana i croata que ha viscut a Barcelona des del 2006.
“Caminar és una manera de connectar-se amb el nostre planeta i les persones que hi viuen. A més,
caminar és una aventura per descobrir-se personalment. És una manera de revelar i entendre millor els
viatges individuals que cadascú pren a la seva vida.”
La parella ja ha travessat 19 estats/nacions: Tailàndia; Birmània/Myanmar; Bangladesh; Índia; la regió
Pamir de la província autonòma Gorno-Badakhshan de Tadjikistan; Tadjikistan; Uzbekistan; Iran;
Azerbaidjan; Geòrgia; Turquia; Grècia; Macedònia del Nord; Albània; Montenegro; Bòsnia i Hercegovina;
Croàcia; Eslovènia i Itàlia. Actualment caminen per França i esperen entrar a Catalunya a principis de
juny.
Una de les parts més sorprenents i plenes del passeig ha estat descobrir la gran bondat que hi ha al
nostre món.
“Som molt vulnerables quan caminem. Qualsevol cosa pot sortir malament. La nostra salut i seguretat es
poden veure compromeses amb una sola petita decisió errònia. Però, la nostra experiència ens diu que
dins nostre tenim molts més recursos dels que pensem, a més, sempre hi ha algú disposat a donar-nos

un cop de mà ajudant-nos tant en els millors moments, com en els pitjors," diu en Lluís Rodamón,* un
nadiu de Barcelona, de professió actuari/economista, gestor de projectes i casteller. “Hem trobat la
bondat en tots els països per on hem caminat. Des d’un gran somriure fins a una tassa de te, des d’un
àpat compartit amb una família fins a una invitació a dormir en un sofà o a l’habitació, cada acte
d’amabilitat que hem rebut ens ha donat energia i motivació per continuar. Portem en el nostre cor
records de totes les persones que ens han ajudat a cada pas del camí. Els estem sempre agraïts.”
Sobre Bangkok Barcelona a Peu
Dos motxillers i viatgers de tota la vida, Jenn Baljko i Lluís Rodamón*, caminen de Bangkok a Barcelona.
Van començar a principis de 2016 per explorar el món cercant la bondat de la gent. Esperen completar la
seva aventura de +15.500 quilòmetres al juny del 2019.
Sra. Baljko, d'origen nord-americà i croata, viu a Barcelona des de l'any 2006. Jenn, graduada a la
Universitat de Rutgers (Nova Jersey, EEUU), és una escriptora independent amb més de 25 anys
d'experiència en periodisme, i actualment està especialitzada en negocis, cadena de subministrament, en
logística i relats de viatges.
Sr. Rodamón (*àlies viatger per motius de privacitat), és de Barcelona, Catalunya. Llicenciat a la
Universitat de Barcelona i amb un MBA per ESADE, Lluís és actuari i economista i treballa com a gestor
de projectes per a empreses multinacionals des de fa més de dues dècades. És membre dels Castellers
de Vilafranca des de 1987.
Informació addicional:
Lloc web: http://bangkokbarcelonaonfoot.com
Mapes: http://bangkokbarcelonaonfoot.com/mapsmapes/
Photos:
https://drive.google.com/folderview?id=1-KDCIMZnAU8j4Dhl6jm0_dcfTqUG_AOG

Video clips:
https://drive.google.com/folderview?id=1-HDP1b15zOW9x-Yb3oUh1EFz3PBo_sCi
Instagram: @bangkokbarcelonaonfoot
Facebook: https://www.facebook.com/bangkokbarcelonaonfoot/
Contacte:
Jennifer Baljko
Correu electrònic: bangkokbarcelonaonfoot@gmail.com o jbaljko@yahoo.com
Telèfon: +1.415.315.9947
WhatsApp: +34.657.334.585
Skype: jbaljko
** Si us plau, tingueu en compte que les respostes poden retardar-se, depenent de la connectivitat i la
disponibilitat d'Internet i de telèfons mòbils.
###

