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El siguiente artículo te podría interesar:
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Córrer en família

THE FAMILY RUN DÓNA LA POSSIBILITAT A PARES, MARES, FILLS, ONCLES I NEBOTS I
FINS I TOT AVIS A FORMAR EQUIP EN UNA CURSA SENSE LÍMITS D'EDAT QUE ES
DISPUTA AQUEST DIUMENGE A MONTJUÏC

RAMÓN ÁLVAREZ

Una de les imatges familiars que en l'edició de l'any passat no van parar de repetir-se.

No és gens fàcil trobar una cursa on tothom tingui el seu espai, on a ningú li toqui esperar a l'arribada i buscar com matar el temps
mentre dura la competició. Això és el que rumiaven els organitzadors de The Family Run Barcelona quan van decidir posar fill a l'agulla i
muntar una activitat esportiva per a tota la família; és l'inici d'una cursa que obre les portes a tothom i que aquest diu-

menge se celebra a Montjuïc. Els que encara no s'hagin decidit o no se n'havien assabentat han d'afanyar-se, perquè avui es tanca el
termini d'inscripcions.

Les normes de The Family Run són ben senzilles: només cal escollir una de les 22 categories en què es divideix la prova, que es disputa
en set distàncies diferents, inscriure's i participar-hi. Ho poden fer nens sols, nens fent parella amb pare, mare, tiets o avis, nens en
cotxet i persones de qualsevol edat amb mobilitat reduïda en cadira de rodes adaptada. "Hem tractat de fer el màxim de distàncies i
categories perquè tothom hi pugui participar i passar-s'ho bé, i competint amb iguals", explica Neus Ávila, una de les impulsores de la
iniciativa.

Tot i que, de totes, Ávila es queda amb les curses en què nens i pares arriben de la mà a la meta. "És molt emotiu per a tots dos creuar
plegats la línia de meta. Crec que és una experiència única que no s'oblida. A més de ser la millor manera d'introduir els nens en l'esport
popular", assegura. De fet, l'organització no ha dubtat a fer d'aquestes imatges de nens amb pares o mares a punt de complir un objectiu
comú tretes del duatló que fa un any va obrir el model d'aquesta cursa la imatge del que vol ser i és The Family Run. Perquè aquesta
cursa pretén anar molt més enllà de la diversió, que no és poc. "Els nostres objectius van des de participar i gaudir amb els

fills d'una jornada única vinculada a l'esport i fomentar la pràctica esportiva de tota la família, fins a compartir emocions i objectius
comuns entre pares i fills, reforçar el nucli familiar, potenciar un model de vida saludable, incloure el col·lectiu de persones amb
discapacitat o inculcar valors com la solidaritat, la constància, el respecte i la generositat", explica Ávila. Pel que fa a l'escenari escollit,
Montjuïc és una aposta segura. L'organització, però, no ha volgut barrejar circuits, i mentre uns corrin per l'avinguda de l'estadi o voregen
el Lluís Companys i les instal·lacions annexes, uns altres correran pel bell mig de l'Anella Olímpica. Uns tenen pujades i baixades; altres,
tot pla. "Són circuits adaptats i assequibles a tothom segons les seves característiques, de manera que ningú no ha de patir gaire ni
avorrir-se", afirma aquesta organitzadora. Les places estan limitades a 3.000, així que cal afanyar-se per agafar les últimes.
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