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Motius per córrer
LA NOVA TRAVESSA BARCELONA MAGIC LINE, QUE ORGANITZA L’OBRA
SOCIAL SANT JOAN DE DÉU, OMPLIRÀ LA CIUTAT D’ESPORTISTES
COMPROMESOS AMB SET REPTES SOLIDARIS

La solidaritat sempre ha sigut un valor vinculat a l’esport, fins a transcendir-lo. Avui dia, no hi ha cursa
popular que no mostri la seva cara solidària, i cada cop són més nombrosos els esportistes i les iniciatives
que vinculen un repte esportiu amb una causa aliena. Així, hi ha curses dedicades a l’ajuda als altres, com
la nova travessa Barcelona Magic Line, organitzada per l’Obra Social Sant Joan de Déu, que el pròxim 2 de
març omplirà els carrers i els parcs de Barcelona d’esportistes compromesos amb causes tan diverses i
necessàries com la dependència, les emergències socials o la cooperació internacional.

Personatges de l’art i de l’esport i intel·lectuals protagonitzen la campanya de la primera edició.

Set turons, set causes. Aquest és el lema d’una travessa on el repte solidari supera l’esportiu. La
proposta és completar per equips un recorregut de fins a 30 quilòmetres que puja set dels turons
emblemàtics de la ciutat. Els menys agosarats poden escollir un recorregut reduït a 20 quilòmetres i un altre
de 10, a l’abast de qualsevol. L’important és que el completin, si pot ser, tots els membres de cada equip.
Cadascun dels grups fixa també el seu repte econòmic i fa la capta mitjançant els seus canals o bé la fa el
mateix web de la cursa (www. barcelonamagicline.org), amb què s’estén la xarxa solidària. Tots els
participants acabaran els seus recorreguts al pla de la Catedral, on se celebraran exposicions i tallers oberts
a tothom que hi passi. Que la iniciativa ha sigut un èxit ho demostra l’allau d’inscripcions, que ja fa dies que
supera les expectatives dels organitzadors. “Mai no ens hauríem imaginat la bona acollida que ha tingut
aquesta proposta ja en el seu primer any –explica el director de l’Obra Social de Sant Joan de Déu, Oriol
Bota–. Quan vam veure la quantitat d’equips que s’hi apuntaven, vam tirar llarg i vam limitar el nombre als
300, però ja en són més de 350. No ens ho esperàvem”.

Gairebé sobrepassades les inscripcions, Bota convida els que encara s’hi vulguin sumar a contactar amb
els equips participants per fer la seva aportació solidària, a fer-se voluntari o bé a col·laborar de la millor
forma possible. “Qui no pugui marxar però pugui fer una aportació, que la faci; qui vulgui fer fotos i enviar-

Rango del artículo 21 feb. 2014 Que Fem RAMÓN ÁLVAREZ

javascript:showArticle('dcf149f5-321c-44a8-8936-f77feed3026f',20)
javascript:showArticle('b0193b1a-6daa-4179-b955-f8de2c326367',21)


nos-les, que ho faci; qui tingui un gegant i el vulgui portar, que el porti… Volem que tothom s’hi pugui sentir
partícip. Aquest seria el gran èxit de la cursa”, continua Bota. Els primers que ho van fer així van ser els
personatges de l’art i de l’esport que han protagonitzat la campanya d’aquesta primera edició, com ara Dani
Alves, Kiko Casilla i Els Amics de les Arts, entre d’altres.

El que ara per ara sembla fora de tot dubte és que la Barcelona Magic Line arrenca amb força per
quedar-s’hi com a original versió local de la ja coneguda Oxfam Intermón Trailwalker, que enguany se
celebra a Girona. “Ja hem parlat amb ells per treballar plegats i coordinar les nostres accions –explica el
president de l’Obra Social de Sant Joan de Déu–. Volem fer de la nostra iniciativa una cursa cada cop més
gran i més plural. Tothom hi és benvingut, i nosaltres també volem ajudar arreu”.
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