Nota de premsa
Terrassa, 21 de març de 2014

Terrassa correrà per la justícia social el 30 de març
La cursa solidària compta ja amb més de 370 inscrits

Els sindicats CCOO i UGT del Vallès Occidental, la Unió Atlètica de Terrassa, el
Consell Esportiu del Vallès Occidental de Terrassa i l’Ajuntament de Terrassa, amb
la col·laboració de Creu Roja i de l’Esplai Can Tusell, organitzen el proper 30 de
març la 1a Cursa per la Justícia Social de Terrassa, amb l’objectiu de recaptar
aliments per a les persones més necessitades. L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart;
el secretari general de CCOO del Vallès Occidental, Enrique Rodríguez; i el secretari
general de la UGT del Vallès Occidental, Josep Sancristòfol, han presentat aquest
matí la cursa a l’Ajuntament de Terrassa. A la roda de premsa hi ha assistit també
els atletes Nacho Cáceres, que participarà a la cursa, i Jaume Leiva, que no podrà
córrer per trobar-se lesionat però que dóna també suport a la convocatòria.
Amb aquesta iniciativa, les entitats organitzadores volen sumar esforços per a
contribuir a pal·liar els efectes de la crisi econòmica en les persones i famílies més
desfavorides i en situació d’exclusió social.
Per a participar en aquesta cursa cal lliurar a l’organització cinc kg d’aliments que es
destinaran al Centre de Distribució Social d’Aliments El Rebost. La convocatòria és
oberta a qualsevol persona sense distinció per edat, sexe ni cap altre criteri. Els
menors de 18 anys hauran de ser autoritzats pels seus pares o tutors legals. Les
inscripcions es poden formalitzar a http://cursajusticiasocial.blogspot.com.es/. A dia
d’avui hi ha 373 persones inscrites.
La cursa té un itinerari de 5.200 m que recorrerà la zona nord-est de la ciutat, amb
sortida i arribada a l’avinguda de Béjar i passant per Can Tusell, Pla del Bonaire,
Poble Nou – Zona Esportiva, Can Roca, Sant Pere Nord i els polígons industrials
Nord i Can Petit (veure plànol). La sortida serà a les 11h i es preveu el lliurament de
premis a les 11.45h.
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Adjuntem plànol del recorregut de la cursa:
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