








La gent amb diversitat funcional té la 
capacitat de poder fer esport i demostrar 
que, amb ajuda o sense ella, 

pot marcar-se metes… 
igual que tu.









Tens l’oportunitat de poder viure i gaudir 
amb persones amb diversitat funcional, 

Tin per segur que serà molt gratificant 
i amb tu farem un món millor.

d’integrar-te en aquest món. 



TORNAREM A CAURE
Tallar el vol, marcar el torn modest d’aquesta espècie,
fixar la vista al sol amb un nou tacte i aprendre a caminar despert.

Calmar el brot d’obscures circumstàncies que ens rodegen,
perennes a una vida amb cars peatges, usant la ràbia enfront de la por.

Alcem de nou, tornarem a caure. Recorda viure el present.
Agafa la mà i comencem. Prova de volar contra el vent!

He vist sorprès pares que es desviuen per inèrcia,
per fer realitat una promesa d’un fill que sols pot somiar.

Per incitar a un nou món que sols dispara malves,
versos que de vida ens acompanyen, cal entendre d’igualtat.

Alcem de nou, tornarem a caure. Recorda viure el present.
Agafa la mà i comencem. Prova de volar contra el vent!

Per desviar velles temptacions que ens faran oblidar el record,
intervé la gèlida son que desvia cada atracció!

Cada matí, la il•lusió assegura que mai detindrem la sort.
Cal marcar el rumb a elegir; no et deixes en mans del destí.

Gotes d’aigua per veure-hi clar, no existeix Goliat
que vença un ésser positiu.
Tot llueix al món quan somrius. Tornarem a sentir-nos vius.

Andreu Valor







Perquè eres molt important 
en aquest event. 

Volem convidar-te a participar i a ser part 
activa en aquesta desena carrera. 



Els teus companys i tu 

tindreu la important tasca 
de cercar el circuït pel qual 
els nostres corredors faran el seu pas.



L’aportació 
d’empreses i 
col·laboradors 
és vital per a que 
aquesta carrera 
puga ser possible. 
Per això, en 
nom de tots els 
que creguem en 
aquesta manera 
de fer esport,

GRÀCIES.

Gràcies 
especialment a 

COPAVA:
Coordinadora 

de Centres 
Ocupacionals 

de la Comunitat 
Valenciana.



Vine i corre amb


