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La I edició de The Family 
Run va celebrar, dimecres 4 de 
juny, la seva presentació oficial 
davant dels mitjans de comuni-
cació. El CaixaFòrum va ser el 
marc d’excepció per acollir la 
posada de llarg formal d’aques-
ta proposta esportiva, en la que 
el CEEB n’és co-organitzador, 
que aplega en una mateixa acti-
vitat els diferents integrants 
d’una família. Esport intergene-
racional, esport en valors, 

The Family Run celebra la 
presentació oficial
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Arranz, Tibau, Farrás, Sala i Villacampa  mostren la samarreta oficial durant la presentació
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nitzadora amb el CEEB), Oriol 
Sala, van explicar els detalls de 
l’esdeveniment i l’aposta des de 
diferents sectors per consolidar 
aquesta Family Run, pels mols 

punts d’interès que presenta.
Les expectatives estan situa-
des en reunir a 700 equips de 
dos components (unes 1.500 
persones entre nens i adults). A 
hores d’ara hi ha unes 300 pare-
lles inscrites, tal com van expli-
car els organitzadors.
Les inscripcions es tanquen el 
pròxim dia 11. El CEEB ofereix 
inscripcions gratuïtes, fins a 
esgotar les places que a aquest 
efecte té assignades. Cal tru-
car al 93 219 32 16 i reservar ja!

LES INSCRIPCIONS ES 
TANCARAN EL DIA 11. EL CEEB 
N’OFEREIX DE GRATUÏTES FINS 
A EXHAURIR DISPONIBILITAT

Es va presentar també el video oficial

LA CURSA APLEGA A EQUIPS 
AMB NENS I ADULTS 
CONJUNTAMENT. UNA 
PROPOSTA NOVA I DIFERENT

esport i oci al mateix temps. Un 
format amb llarga tradició a 
Europa i que a poc a poc s’està 
fent un lloc a casa nostra. Mont-
juïc en serà testimoni el pròxim 
diumenge 15 de juny.
El Secretari General de l’Esport, 
Ivan Tibau, el responsable d’ac-
tivitats de l’IBE, Gabriel Arranz, 
el vicepresident del CEEB, Joan 
Villacampa, el director de Caixa-
Forum, Valentí Farràs, i el direc-
tor de Kaptiva (l’empresa orga-


