
TRENCAR 
BARRERES
La Cursa Popular Vila de Sant Boi 
entra al Parc Sanitari Sant Joan de Déu

La Cursa Popular torna aquest mes de febrer, 

i ho fa trencant barreres. Aquest tradicional 

certament que organitza des de fa un quart de 

segle el Club Atletisme Sant Boi te la volun-

tat d’ampliar el nombre de participants mit-

jançant la col·laboració del Parc Sanitari Sant 

Joan de Déu. Fins ara la cursa ja programava 

una modalitat adreçada a les persones amb 

discapacitats. La novetat d’enguany és un 

gest que encara preten fer més visible el fet 

que l’esport és patrimoni de totes i cadascuna 

de les persones de la nostra societat. Per això, 

l’itinerari de la modalitat de 10 km passarà per 

primera vegada per l’interior del Parc Sanitari 

sota el lema Tremquem barreres!

La cabuda animarà la jornada

Al llarg del matí La Cabuda, mascota del 5è 

Cros Solidari per la Salut Mental que va tenir 

lloc el passat mes de novembre al Parc de la 

Muntanyeta, animarà les diverses curses que 

tindran lloc a l’estadi protagonitzades pels 

nens i nenes més petits i també acompanyarà  

la cursa més popular.

Inscripció amb donatiu

El preu de la inscripció a la cursa popular ma-

asculina i femenina, de 10 km, és de 13 € o 15 

€, en funció de si el xip de cronometratge el 

posa el corredor o la corredora o l’organització. 

Per primera vegada, un euro de cada inscrit es 

reservarà per a tasques d’investigació de les 

malalties mentals. Les inscripcions es poden 

fer per Internet, al polisportiu La Parellada, Can 

Jordana, les botigues col·laboradores i al Club 

d’Atletisme San Boi (del 21 al 24 de febrer).

                                                  

                                                     www.santboi.cat

LA TRADICIONAL TROBADA ATLÈTICA APLEGA 
CADA ANY CENTENARS DE PARTICIPANTS 

DIUMENGE 27 DE FEBRER 

26a Cursa Popular Vila de Sant Boi
Hora d’inici: 9.15 h 
Lloc de sortida: Estadi Municipal 
d’Atletisme Constantí Miranda

10 km per a les modalitats juvenils, 
júniors, promeses, sèniors i veterans 
(vegeu plànol)

400, 800 i 1.200 m, amb sortida 
i arribada al mateix estadi, per a 
catagories prebenjamí, benjamí, aleví 
i per a persones amb discapacitats 
psíquiques, físiques i sensorials. 
Organització: Club Atletisme Sant Boi 
amb la col·laboració del Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu i Ajuntament 


