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La 4a edició de la Cursa Solidària per la
Justícia Social ens convoca a tots i a
totes a trobar-nos a la línia de sortida, i
també a la d’arribada, cap a una socie-
tat més solidària, més justa i més digna. 

Amb unes xifres que demostren la ca-
pacitat de convocatòria d'aquesta cursa
(al voltant d'un miler de participants i
d'uns cinc mil quilos d'aliments recollits
en cada edició), estem posant l'accent
en la solidaritat i la justícia com a valors
fonamentals per fer progressar la nostra
societat i preservar el nostre model de
ciutat del benestar.

Tanmateix, les xifres no són el més im-
portant, sinó el poderós missatge que
els corredors i corredores, sense cap
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Jordi Ballart i Pastor
Alcalde de Terrassa

mena de distinció, envien a tota la so-
cietat: correm contra les desigualtats i
les injustícies i a favor de la inclusió, del
benestar, del progrés social. La manca
d'aliments suficients, la pobresa ener-
gètica, els desnonaments, l'atur, la pre-
carietat laboral... Aquests són els
adversaris contra els quals correm,
portant un missatge d'esperança obert
a tothom: aquesta és una cursa cap a
un futur millor, un clam que ens con-
vida a portar la mateixa lluita a tots els
àmbits de la vida quotidiana i a procla-
mar quin és l'objectiu, la meta, d'una
immensa majoria de ciutadans i ciuta-
danes. En efecte, una ciutat i un país
de tothom i per a tothom, amb igualtat
d'oportunitats, amb justícia social i
amb dignitat per a tothom.

4a edic ió  de la  cursa
La Cursa Solidària per la

Justícia Social és un es-
deveniment esportiu, soli-
dari, integrador i
reivindicatiu. En les tres
edicions anteriors, hi van
participar 4.000 corredo-
res i corredors, i més de
200 persones voluntàries.
Això va suposar un èxit en
la    recollida d’aliments:
prop de 16.000 kg, que

la Creu Roja va distribuir entre 1.390 famílies.
En la segona edició es van viure moments molt emotius
i plens d’il·lusió. I és que també hi van participar 180
companys i companyes amb paràlisi cerebral, que,
acompanyats per atletes motors, que empenyien les
seves cadires de rodes, van poder fer el mateix recor-
regut. Un gest d’integració real, que es va convertir en
una magnífica vivència i que es tornarà a  repetir en la
quarta edició.

Les persones participants tenen davant 5 km que po-
dran recórrer individualment, com a atletes motors, em-
penyent cadires de rodes, o en família. Als 5 km, s’hi
sumen els 5 kg d’aliments per a infants que tothom
que hi participa ha d’aportar. En aquesta quarta edició,
la canalla també tindrà l’oportunitat de participar-hi.

L a  C u r s a  S o l i d à r i a  p e r  l a  J u s t í c i a
S o c i a l  é s  m o l t  m é s  q u e  u n a  c u r s a

· És una cursa popular oberta a totes les persones.
· Uneix, a la cultura de l’esport, la solidaritat, la integra-
ció i la reivindicació.
· Suma capacitats, valorant la integració de les perso-
nes amb paràlisi cerebral.
· Posa l’accent en una de les realitats més dures d’a-
questa crisi: la malnutrició infantil.
· El vessant solidari de la cursa posa l’accent en la jus-
tícia social i aplega entitats com PRODIS i Creu Roja.
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PROTAGONISTES AMB NOM PROPI

Pe
rio
di
st
a 
d’
es
po
rts
 d
e 

TV
3 
i c
or
re
do
r d
e 
fo
ns

XAVIER

Les curses solidàries cada cop proliferen més. La nostra societat, ben
poc igualitària, necessita la solidaritat envers els més desafavorits. Com a corredor
estic molt orgullós que l’esport que practico sigui dels més solidaris, si no el que
més. En aquest context, segurament només a casa nostra és possible que una
cursa estigui pensada, en primera instància, per a la solidaritat. I és per això que
es diu Cursa Solidària per la Justícia Social. Perquè la justícia social és el més im-
portant. Es corre a Terrassa. No hi faltaré. No hi falteu. Mai.

Vaig ser a la primera edició, no vaig faltar a la segona ni a la tercera i en aquesta
quarta edició no tinc cap dubte que correré una altra vegada per donar suport a
una cursa inclusiva i a una gran iniciativa, i per donar un cop de mà a aquelles per-
sones que més ho necessiten. I, a més a més, amb tota la família, ja que els nens
i les nenes també tenen la seva cursa per la justícia social a Terrassa!

Hola, em dic Segunda  i m’agrada molt participar a la Cursa Solidària per la Justícia
Social. Fa dos anys que hi corro i necessito voluntaris per poder-ho fer.
La veritat és que m’ho passo molt bé i per això m’agradaria que us hi apuntéssiu
molts voluntaris. També m’agrada ajudar la gent participant en la recollida d’ali-
ments.

ESPERO QUE US ANIMEU A PARTICIPAR-HI. ENS VEIEM A LA PROPERA
CURSA!

BONASTRE THIÓ

NACHO
CÁCERES LLORCA
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CORREDORES I CORREDORS AMB NOM PROPI
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Hola, sóc l’Anna Cos.
Fa molts anys que córrer s’ha convertit en una activitat més de la meva vida diària.
Per als corredors populars, competir no és sinònim de lluitar contra un altre, sinó
contra un mateix. Els altres corredors són companys de sensacions. 
El grau de satisfacció que podem tenir després d’haver aconseguit el nostre ob-
jectiu és indescriptible! I compensa tot l’esforç i dedicació. Si a més a més ho fas
ajudant i col·laborant per una bona causa, la satisfacció es multiplica.
L’experiència viscuda aquests dos darrers anys corrent com a atleta motor a la
Cursa Solidària per la Justícia Social ha estat molt important, i he tingut la sort de
poder compartir-la i animar persones del meu entorn a participar-hi, i així ho se-
guiré fent. Poder obtenir un dorsal aportant aliments per als més necessitats és
un valor afegit!
Diuen que no és més fort qui arriba primer, sinó aquell que gaudeix fent el que fa.
Guanya el que més gaudeix. Som-hi, doncs, i correm la 4a Cursa Solidària per la
Justícia Social.

Hola, sóc Jaume Leiva, atleta de Terrassa, i aquest any us torno a animar
a córrer a la meva ciutat per una gran causa com és la recollida d’aliments per
als infants i la gent més desafavorida. La Cursa Solidària per la Justícia Social és
una de les curses més atractives, ràpides i divertides que tenim a la ciutat ega-
renca, així que no hi podeu faltar: els vostres quilòmetres són per a una bona
causa!



6

LA CURSA EN IMATGES

CREU ROJA

PRODIS
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RECULLS DE PREMSA
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AGRAIMENTS

GRÀCIES

El vessant altruista i solidari de totes aquestes empreses ha fet possible
les tres primeres edicions.
Un cop més, gràcies pel compromís i per creure en la suma de voluntats
i estratègies com a eina constructora de la qualitat de vida de les persones.
I gràcies per apostar i creure en aquest projecte esportiu i solidari anomenat
Cursa per la Justícia Social. CURSA

JUSTÍCIA
SOCIAL

per la

COL·LABORADORS

ORGANITZADORS

PATROCINADORS




