
Informació de la 1a Cursa solidària 
“En marxa per la paràlisi cerebral”

Data:  9 d’octubre de 2011
Hora: 10h
Lloc: districte de les Corts de Barcelona 

Descripció:

La Federació Catalana d’Entitats de Paràlisi Cerebral i etiologies similars –FEPCCAT-, amb el patrocini dels 
laboratoris  Ipsen  Pharma,  organitza  la  1ª  edició  de  la  cursa  solidària  “  En  marxa  per  la  Paràlisi 
Cerebral”, que tindrà lloc el proper dia 9 d’octubre, a les 10h, al districte de les Corts de Barcelona,
 A més, compta amb la participació, el suport  i la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona - districte de 
les Corts, la FECPC - Federació Catalana de Paràlisi Cerebral i CA Nou Barris – Club Atletisme de Nou 
Barris, que conjuntament amb espònsors i voluntaris,han fet possible que aquesta cursa solidària sigui una  
realitat.
 L’objectiu  d’aquest  esdeveniment,  és  fer  visible  a  la  societat,  la  realitat  d’aquest  col·lectiu  i  les  seves  
capacitats, així com donar a conèixer la tasca de les persones i entitats que treballen per la defensa des drets  
i la igualtat d’oportunitats de les persones amb paràlisi cerebral o amb etiologies similars. 

Inscripcions:

Les  inscripcions  tenen  un  cost  de  2€  i  es  podran  realitzar  per  via  electrònica  entrant  a  la  nostra  web  
www.fepccat.org, o fent un ingrés  al compte de la Caixa 2100-0203-71-0200881638 , que ha estat obert a  
tal fi. 

També es podran fer inscripcions directament a les oficines de les entitats federades a la FEPCCAT. 

Aquelles persones que facin un ingrés bancari, hauran de fer constar en aquest, les següents dades: Nom i  
cognoms, correu electrònic i/o telèfon. 
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Així mateix, els demanem que, un cop fet efectiu l’ingrés, ens facin arribar per algun dels següents mitjans:  
correu electrònic a admimonfepccat@gmail.com, al fax 973264726, per telèfon al 638265236 o directament a 
les nostres oficines: C/Henry Dunant, 1 (Espai Entitats de Salut) 25003 Lleida, les següents dades:
Nom i cognoms, població, DNI, si sou major de 13 anys o menor de 12, si aneu o no amb cadira de rodes i el  
recorregut que esteu interessat en fer. 

Informació general:

Acreditacions dels participants: 
S'adequarà un espai als Jardins Bacardí, per tal que els participants puguin recollir les seves acreditacions .
Aquest espai preveu l'hora d'obertura a les  9h, i el seu tancament 15 minuts abans d'iniciar-se la cursa.
En el mateix espai és podran fer inscripcions in-situ, sempre i quan, no s'hagi arribat a l'aforament permès, el qual s'ha 
establert en un màxim de 1200 participants.

Data i hora:  
La cursa solidària en marxa per la paràlisi cerebral, tindrà lloc el proper dia 9 d'octubre al barri de les Corts de  
Barcelona.

Lloc: 
Travessera de les Corts (Jardins Bacardí) al barri de les Corts de Barcelona.

Recorreguts:
La cursa constarà de dos recorreguts: un d '1km i un altre de 5 km (s'annexa mapa amb els circuits detallats).

Sortida i arribada: 
Les sortides és faran esglaonadament atenent la categoria que correspongui a cada participant i el recorregut  
escollit, quedant de la següent manera:
-10:28h :Sortida corredors recorregut 5km que vagin amb cadira de rodes
-10:30h: Sortida corredors recorregut 5km que vagin a peu
-10:37h: Sortida corredors recorregut 1km que vagin amb o sense cadira de rodes
L'arribada serà al mateix punt que la sortida: Travessera de les Corts (Jardins Bacardí) al barri de les Corts de 
Barcelona (vegeu mapes adjunts).

Mapes: A continuació mostrem plànols amb els dos circuits que és podran realitzar.
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RECORREGUT 1KM:

RECORREGUT 5KM:
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Durada màxima de la cursa: 
A les  11:40h, es donarà per finalitzada la cursa i es procedirà a iniciar l'obertura dels carrers al trànsit.

Entrega de premis: 
Tindrà lloc a les 12h, als Jardins Bacardí.
Per als primers de cada categoria, se'ls lliurarà un trofeu  commemoratiu a cadascú. Aquests trofeus han 
estat  dissenyats i elaborats pels nois i noies del Centre Ocupacional ESCLAT 2 de Barcelona.

Informació addicional:

Tots els participants rebran una samarreta commemorativa de la cursa i el dorsal corresponent, els quals  
hauran de dur visibles durant la cursa.
Els 10 primers participants de cada categoria,  que  arribin a la meta, seran cronometrats.
En l'arribada, els participants trobaran un punt d'avituallament.

Altres:

- Les persones que vulguin fer una aportació voluntària a la nostra entitat, podran fer-ho  per via electrònica entrant a 
la nostra web  www.fepccat.org,  fent  un ingrés   al compte de la Caixa 2100-0203-71-0200881638, o bé, el 
mateix dia de la cursa en un espai que hi haurà destinat a aquests efectes, i en el qual hi haurà informació  
disponible de la FEPCCAT i de les entitats que aglutina.

- Comptarem amb el suport i la col·laboració de la guàrdia urbana, brigades municipals i serveis mèdics amb  
el  fi  de vetllar  per  la  seguretat  dels  participants i  assistents,  i  per  tal  que la  cursa esdevingui  amb tota  
normalitat i ordre.

- Cada recorregut de la cursa, estarà adequadament senyalitzat i tindrà els corresponents punts de control i  
seguiment.

- Pels carrers marcats com a part dels recorreguts, cap vehicle aliè a l'organització no hi podrà circular, fins la  
finalització d'aquesta. 

- Ni la FEPCCAT, ni la resta dels col·laboradors esmentats, respondran dels danys materials o personals tals  
com accidents, malalties concretes o agreujades, tant per part dels participants com de terceres persones.

- L'organització, es reserva el dret de demanar l'acreditació corresponent als participants.

- L'organització, es reserva el dret a realitzar qualsevol canvi en relació a l'esmentat anteriorment.
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Contacte:

Si teniu qualsevol dubte i voleu contactar amb nosaltres, podeu fer-ho.
- enviant un correu electrònic a admimonfepccat@gmail.com
- enviant un fax al 973264726
- trucant-nos al telefon 638265236 o enviant-nos un missatge amb els vostres dubtes 
Us respondrem el més aviat possible 
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