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Un santcugatenc recorrerà
Catalunya a peu per conscienciar
sobre la drogodependència
Àlex Florensa recorrerà 1.200 quilòmetres del 17 d'abril al 5 de juny

Presentació de la Transeinescat. | Anna Mira

El santcugatenc Àlex Florensa agafa forces per iniciar, el pròxim 17 d'abril la Transeinescat, una
ruta per Catalunya per fer arribar les drogodependències arreu del país. Aquest migdia s'ha
presentat la tercera edició de la iniciativa al centre d'addiccions Eines de Sant Cugat
(https://einesadicciones.com/) on Florensa ha assegurat que "l'objectiu és sensibilitzar arreu
d'aquesta malaltia i explicar que hi ha sortides".
Florensa és psicòleg clínic especialitzat amb drogodependències. Ell mateix va caure durant molts
anys a l'addicció i la seva tasca, tant al centre Eines com amb la Transeinescat és explicar la seva
experiència i donar un bri d'esperança a aquells que potser no la tenen.
La del 2021 serà la tercera edició d'una ruta que cada any varia el seu recorregut per arribar a
diferents municipis de Catalunya. Enguany, però, la pandèmia i la falta de patrocinadors, ha
obligat a Florensa a fer la ruta en solitari. Les edicions anteriors es feia amb un grup de pacients
del centre santcugatenc. Una iniciativa que "permetia als drogodependents tornar a sentir
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il·lusions". "És una qüestió de superació personal", ha afegit.
En aquest sentit, els regidors d'Esports, Francesc Carol, i Salut, Gemma Aristoy, han agraït la
tasca de Florensa i li han donat tot el seu suport en aquesta iniciativa. "Que en un moment de
pandèmia se segueixi fent la Transeinescat, encara que sigui en solitari, és una torxa que
segueix explicant la realitat", ha dit Carol.
La primera parada de Florensa serà Gavà i farà un total de 1.200 quilòmetres fins al 5 de juny quan
pretén tornar a Sant Cugat. Serà després de l'estiu quan amb el suport de l'Ajuntament de Sant
Cugat es farà algun esdeveniment, encara per determinar, per poder explicar la seva experiència
a la ciutat, ha avançat Aristoy. "La voluntat és explicar l'experiència amb aquesta mirada més
emocional a les famílies del municipi".
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