
II CONCURS DE RELATS BREUS 

VIDA I ESPORT 

VIII MARXA-CURSA FAMILIAR PER LA VIDA a TERRASSA 

         23 octubre 2022 

 

La VIII Marxa-Cursa familiar per la vida al Parc de Vallparadís de Terrassa és una oportunitat per celebrar la 
dignitat de tota vida humana, posant l'esforç i l'alegria de l'esport al servei de la persona humana. 
 
El Manifest d'aquesta cursa assenyala: 
"No tingueu por de ser pares: sigueu atrevits. Guanyareu l'única medalla d'or que mereix ser guanyada a la 
VIDA. La portareu penjada del coll, a prop del cor, la resta dels vostres dies. Però, sobretot, compartiu la vostra 
VIDA amb un nou ésser. Deixeu jugar i jugueu amb ell. " 
 
L'Associació per a la Protecció de la Família i la Vida vol retre homenatge als voluntaris de Casa Guadalupe 
www.casaguadalupe.es que tenen cura de la vida més fràgil recollint els relats breus inspirats en el món de 
l'esport i de la vulnerabilitat de la vida humana. 

BASES 
1. El relat versarà sobre algun aspecte relacionat amb la vida i l'esport. 
2. La seva extensió no podrà ser superior a dos (2) folis escrits per una sola cara, a espai i mig, amb lletra de 
11 punts. 
3. Cada concursant no podrà participar amb més d'un relat. 
4. S'estableixen tres categories: 

A. Menors de 19 anys 
B. Esportistes federats i professionals de l'esport 
C. Categoria oberta. 

5. Els relats hauran de ser obres originals i inèdites. 
6. Els relats han de dirigir-se a l'adreça: 

jjavierjauregui@gmail.com, indicant el nom i cognoms del remitent. 
7. L'admissió de textos comença el dia 11 d'octubre i finalitza el 20 d'octubre de 2022. 
8. Premis: Hi haurà un guanyador per cada categoria, amb premi que es lliuraran en la cerimònia de premis 
de la cursa el dia 23, a les 13 hores. 
9. El jurat estarà format per experts en educació física i literària. El seu veredicte serà inapel·lable. 
10. La decisió del jurat es donarà a conèixer el dia 22 d'octubre de 2022 i la relació dels guanyadors es 
publicarà a la pàgina https://deportistasporlavidaylafamilia.com/ on poden ser consultades les presents 
bases. 
13. En els actes de la VIII Marxa-cursa al Parc de Vallparadís es llegirà el relat guanyador. 
14. La participació en el concurs comporta l'acceptació d'aquestes bases. 
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