Dossier informatiu
Metres de Vida

Contextualització
Motivats per la importància de fomentar els hàbits saludables, la prevenció i la lluita
contra el càncer ens plau comunicar la segona edició de “Metres de Vida” la cursa
solidària contra el càncer a Sant Cugat el 15 de juny.

La junta local de Sant Cugat de l’AECC Catalunya Contra el Càncer i l’empresa
Teampartners, també de Sant Cugat, han sumat esforços per reeditar aquest projecte
esportiu solidari a la nostra ciutat.

A través de la mobilització social cerquem la implicació per recaptar recursos
econòmics que permetin sumar i ajudar a guanyar la batalla al càncer, una malaltia que
ens afecta tan directament a tots i a totes. Per aquest motiu volem apropar aquesta
causa a la ciutadania fent-la visible a tothom de manera participativa mitjançant
l’activitat física com activitat preventiva i de manifestació social.

En definitiva, aquesta cursa pretén ser una festa col·lectiva i solidària on està tothom
convidat a participar i gaudir del programa en un ambient pròxim i familiar. Hi haurà
botifarrada, música, entre altres activitats, i sorpreses inesperades.

Tots els beneficis de la cursa i dels serveis o activitats paral·leles que
s’organitzin, aniran destinats a la AECC.
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Presentació oficial de la cursa
Es realitzarà la presentació oficial de la cursa on s’explicarà detalladament els
recorreguts, els col·laboradors, les activitats paral·leles en definitiva tot lo que envolta
l’esdeveniment.

DIA: Dimecres 29 de maig
HORA: 18.30
LLOC: Aula magna de l’Escola Universitària Gimbernat i Tomàs Cerdà. Avinguda de la
Generalitat, 202-206, 08174 Sant Cugat del Vallès (possibilitat d’aparcament en el
mateix recinte).

Hi assistiran:


Esther Alòs, Presidenta de “l’AECC Catalunya contra en Càncer” delegació Sant
Cugat.



Marga Pellicer, responsable de les juntes locals del Vallès de l’AECC.



Xavier Requeno, gerent de Teampartners.



Enric Sirvent, de l’Escola Universitària Gimbernat i Tomàs Cerdà.

Les curses
Amb la finalitat d’arribar a tothom s’han programat tres tipus de curses i recorreguts:



La cursa de 7km a partir de la categoria cadet



La caminada familiar urbana de 3km per a totes les edats



La cursa infantil 1km per a les categories de prebenjamí a infantil

Tothom qui participi podrà triar entre aquestes modalitats tenint en compte l’edat a
qui van destinades.
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Categories i distàncies.
Els recorreguts estaran condicionats per les categories:
Cursa 1km
Només per a les següents categories:





Prebenjamí (2012-2011) masculí i femení
Benjamí (2010-2009) masculí i femení
Aleví (2008-2007) masculí i femení
Infantil (2006-2005) masculí i femení

Cursa 7km
Obligatòria per a les categories :






Cadet (2004-2003) masculí i femení
Juvenil (2002-2001-2000) masculí i femení
Sènior (1999 a 1980) masculí i femení
Màster 1 (1979 a 1960) masculí i femení
Màster 2 (1959 a anteriors) masculí i femení

Caminada urbana familiar 3km
Totes les categories

Premis
“Metres de vida” és una cursa que no pretén ressaltar de manera especial les primeres
posicions de les competicions, donem prioritat a què tothom gaudeixi de la festa
solidària i esportiva.
Tot i així lliurarem medalles a les tres primeres persones classificades per categoria i
cursa.
També es lliuraran altres premis especials.
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Horaris


De 10.30h a 20.00 Recollida de dorsals



19.30 Màster zumba familiar gratuït



20.15 Cursa Infantil (1km)



20.45 Cursa 7km i caminada urbana (3km)



21.30 Entrega de premis



22.00 Música i ball



23.00h Finalització

Ubicació
La sortida i arribada serà al Carrer Salvador Espriu, concretament a la zona del parc de
Can Vernet, al costat del CAP. La recollida de dorsals es realitzarà al mateix lloc.

Recorreguts
Cursa 7 quilòmetres

Referencia Wikiloc: “Metres de Vida 2019 - Tram 7km”
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/metres-de-vida-2019-tram-7km-36679306
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Cursa infantil 1 quilòmetre

Referencia Wikiloc: “Metres de Vida 2019 - Tram Infantil”
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/metres-de-vida-2019-tram-infantil-36679675

Caminada familiar urbana 3 quilòmetres

Referencia Wikiloc: “Metres de Vida 2019 caminada 2.”
https://es.wikiloc.com/rutas-a-pie/metres-de-vida-2019-caminada-2-36754244
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Serveis


Botifarrada popular



Avituallament líquid (cursa 7 Km)



WC



Vestidors i dutxes (ZEM Jaume Tubau)



Acollida d’infants a partir de 2 anys (durant el desenvolupament de la cursa)



Fisioteràpia



Fotografia



Guarda-roba



Venda de samarretes

Obsequis


Bossa del corredor



Samarreta tècnica



Premi per categoria i modalitat



Botifarrada i beguda

Inscripcions
Per realitzar la inscripció cal entrar a http://www.teampartners.net . El preu per
participar a la cursa infantil d’1km, cursa de 7km o caminada urbana dependrà de
l’edat dels participants.


Els infants nascuts entre el 2012 i 2005: 5 € + 0’45 € de despeses de tramitació



Les persones nascudes igual o abans del 2004: 15 € + 0’45 € de despeses de
tramitació

L’organització es reserva el dret d’ampliar o de reduir el número de dorsals a cobrir per
motius de seguretat o, per altres motius que puguin afectar el bon desenvolupament
de la cursa. Si això passés, aquesta modificació seria anunciada amb suficient antelació
a la pàgina web i a les xarxes socials.
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Recollida de dorsals
Dissabte 15 de juny


De 10.30 a 20.00 hores

El nostre atleta de referència
En aquesta edició serà l’atleta Eliseo Martín qui apadrinarà “Metres de Vida”. Eliseo
ha estat atleta olímpic en tres ocasions i ha obtingut diploma olímpic a les olimpíades
de Sidney. Medalla de Bronze en el Campionat Mundial d'Atletisme París 2003 a la
seva especialitat de 3000 obstacles en què ha participat de forma destacada a la final
en sis ocasions.
Ha estat designat millor atleta espanyol de l'any 2003, lliurat per la RFEA i millor atleta
aragonès de l'any 2006.
Eliseo s’ha compromès amb la causa i no només participarà , també farà una xerrada –
clínic el mateix dissabte 15 al matí per aportar la seva experiència i consells sobre el
running.
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Conferència del Dr. Josep Malvehy

Dr. Josep Malvehy

Complementàriament a la cursa i, com valor afegit, es realitzarà la conferència “Amb la
pell no s’hi juga”, prevenció i detecció del càncer cutani, a càrrec del Dr. Josep
Malvehy, . És el director de la Unitat de Melanoma a l'Hospital Clínic de Barcelona i
Coordinador de la Unitat de Melanoma de l'Hospital Clínic de Barcelona. Investigador
del grup "Melanoma: Imatge, genètica i immunologia" a l'IDIBAPS (Institut
d'Investigacions BiomèdiquesAugust Pi i Sunyer).Membre de l'European Organisation
for Research and Treatment of Cancer (EORTC). Membre de European Academy of
Dermatology and Venereology (EADV)

El lloc de la conferència serà al claustre del Monestir de Sant Cugat el dijous 6 de juny
a les 19.00.
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Organitzador

Patrocinadors

Col·laboradors
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