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Una cursa inclusiva, solidària i reivindicativa

Hi ha esdeveniments a Terrassa que, amb el temps, esdevenen  impres-
cindibles. L’any 2014 naixia a la nostra ciutat la Cursa per a la Justícia 
Social, un acte esportiu que omple carrers de corredores i corredors, i 
també els omple de solidaritat, de reivindicació i d’inclusió. 
Enguany gaudirem ja de la setena edició i, tot i que el més important no 
són les xifres, l’any passat es van recollir més de cinc tones d’aliments 
gràcies als més de mil atletes que hi van participar. Parlem de molt més 
que una cursa, ja que és oberta a tothom, uneix la cultura de l’esport amb 
la de la solidaritat, suma capacitats (enguany tornaran a participar-hi un 
bon nombre d’atletes amb diversitat funcional acompanyats d’atletes 
motors que ajuden a empènyer les cadires) i posa l’accent en una realitat 
dura com és la malnutrició infantil. És per això que en aquesta edició un 
dels aliments que es demanarà que aportin els participants és llet per a 
nadons (#CapBebèSenseLlet).
Terrassa és una ciutat solidària, amb nombroses entitats i associacions, i 
persones compromeses, sindicats i empreses que hi aporten el seu gra-
net de sorra. Les desigualtats i la injustícia social, però, encara hi són, 
prenent forma de precarietat laboral, desnonaments, 
pobresa energètica i retallades en serveis bàsics.
La Cursa per a la Justícia Social és un clam contra la 
desigualtat. Ens convida a córrer cap a una ciutat mi-
llor, plena d’esperança i que no deixi ningú enrere.

Jordi Ballart i Pastor
Alcalde de Terrassa



3

La Cursa Solidària per la Justícia Social de 
Terrassa ha arribat a la seva 7a edició. En 
les edicions anteriors es van recollir més 
de 30.000 kg d’aliments per a nadons i 
criatures, que la Creu Roja va distribuir 
entre 1.500 famílies, i hi van participar 
més de 10.000 persones.   
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I és que la Cursa Solidària per la Justícia Social és 
molt més que una cursa, és una cosa diferent:
 
J És una cursa popular oberta a totes les persones.

J Uneix, a la cultura de l’esport, la solidaritat, la 
integració i la reivindicació.

J Suma capacitats, valorant la integració de les 
persones amb paràlisi cerebral, discapacitat 
intel·lectual o malaltia mental.

J Posa l’accent en una de les realitats més dures 
d’aquesta crisi: la malnutrició infantil.

J S’ha convertit en una matinal lúdica que reivin-
dica una societat més solidària, més justa, més 
igualitària i més digna.
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És una invitació a córrer per una societat més 
justa, més empàtica, més solidària, més inclusiva, 
sense barreres i sense discriminacions.
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CURSES

J Les curses infantils omplen els di-
ferents circuits d’alegria i tendresa.

J Circuit adaptat de 2 km, amb un 
públic que omple el recorregut de 
constància, valentia i diversió. En 
aquesta modalitat hi participen 
totes les persones que tenen mobi-
litat reduïda.

 
J A l’absoluta, en aquests 5 km, 

comparteixen circuit persones en-
trenades olímpicament, corredores 
destacades, famílies amb criatures 
o persones que la fan caminant. 

J La de PRODIS té 5 km d’integració 
real. Atletes amb paràlisi cerebral 
comparteixen el circuit amb els 
atletes motors que empenyen les 
seves cadires de rodes. És la cursa 
que convoca més somriures.
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Anna Cos
Atleta terrassenca 

Una cursa fixa al meu calendari!
Els carrers de Terrassa s’omplen de solidaritat 
cada any per fer pinya amb aquells que més ho 
necessiten.Tinc la sort de poder gaudir del fet de 
córrer, i les curses populars no poden ser alienes 
a aquest corrent de solidaritat.Solidaritat cap a les 
famílies més desafavorides, mitjançant l’aportació 
d’aliments, i empenyent aquells que també vo-
len córrer fent d’atleta motor. Us animo a tots i 
a totes a participar-hi, a viure, a compartir i a fer 
millor aquesta ciutat amb la nostra participació. 
Gràcies a tots i a totes per fer-ho possible.

Jaume Leiva
Campió d’Espanya de mitja marató
Col.laboració, integració i solidaritat
Un any més es fa una cursa que ja és mítica a la nos-
tra ciutat, de la qual aquest 2020 celebrarem la 7a 
edició. I és que la Cursa Solidària per la Justícia So-
cial no és només una cursa popular de 5 km. El gran 
ambient que s’hi viu amb tota la família, les proves 
infantils, el circuit ràpid i assequible, però, sobre-
tot, la col·laboració, la integració i la solidaritat dels 
corredors i corredores fan que aquesta prova sigui 
una festa de l’esport a Terrassa. És per tot això que 
sempre que hi he pogut córrer ho he fet, i, fins i tot 
quan he estat lesionat, he corregut perquè, més que 
arribar el primer, el segon o l’últim, el que trobo en 
aquesta cursa són molt bons moments per gaudir i 
tenir l’oportunitat d’ajudar aportant aliments per a les 
persones més necessitades.
Animeu-vos-hi i gaudiu de la Cursa Solidària per la 
Justícia Social

J

J

APADRINEN LA CURSA: 
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Nacho Cáceres 
Atleta olímpic 
Us hi espero a totes i a tots, atletes solidaris! 
Apunta’t el dia 29 de març a l’agenda. No pots 
faltar a la Cursa Solidària per la Justícia Social 
de Terrassa! He participat a totes les edicions 
i t’haig de dir: vine a córrer per tu, pels teus, 
pels altres, per tothom que ho necessiti, vine 
a córrer per una molt bona causa! Mai no 
t’imaginaries què poden fer els teus quilòme-
tres per aquelles persones que més pateixen 
la crisi i que més ho necessiten. Porta llet per a 
nadons i corre 5 km. Jo també ho faré! 
T’hi espero, us hi espero a totes i a tots! 

J

J Xavier Bonastre 
Periodista d’esports de TV3 i corredor 
de fons
La festa de l’atletisme solidari
Hi ha un munt de curses al calendari atlètic català, 
i moltes, cada vegada més, són solidàries. Com la 
Cursa per la Justícia Social de Terrassa, però, no n’hi 
ha gaires, segurament, cap, que siguin una cursa 
inclusiva on hi ha més corredors amb cadira de ro-
des que en cap altra. Veure les cares de felicitat que 
fan les persones que són portades a tota velocitat 
pels atletes solidaris que els empenyen no té preu. 
A més a més, es recullen aliments entre tots els 
participants. Tot plegat es converteix en una festa 
d’atletisme i solidaritat com poques. Enguany arriba 
la 7a edició. N’he corregudes 3. Animeu-vos a venir 
i a comprovar in situ que és cert el que dic.
SOM-HI! TOTS I TOTES HI GUANYEM!

APADRINEN LA CURSA: 
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Cal recordar que aquest esdeveniment no seria 
possible sense la col·laboració de l’Ajuntament de 
Terrassa, el patrocini de les empreses i de la Creu 
Roja, i el treball d’algunes entitats terrassenques, 
com l’esplai La Fàbrica o Guadalhorce, i el de totes 
les persones voluntàries que, any rere any, aporten 
empatia, compromís i solidaritat al projecte.  
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Per a més informació podeu consultar el nostre web

https://cursajusticiasocial.cat/

ENTITATS COL·LABORADORES 

EMPRESES PATROCINADORES I COL·LABORADORES 

#CapBebèSenseLlet

https://cursajusticiasocial.cat/

