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La Cursa Popular Vila de Sant Boi, organitzada pel Club Atletisme
Sant Boi, és l’activitat esportiva atlètica que se celebra al
municipi de Sant Boi des de fa 35 anys. S’havia de celebrar
l’aniversari de la cursa el diumenge 24 de maig de 2020, però tot
es va veure truncat i aturat per la pandèmia de la COVID-19.

Dos anys més tard, en la nova normalitat, el Club d’Atletisme Sant
Boi, amb el suport de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat,
organitzarà la 35a Cursa Popular Vila de Sant Boi, amb sortida i
arribada a l’Estadi Municipal d'Atletisme Constantí Miranda.

SOBRE LA CURSA
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Missió
Promocionar l’esport i l’activitat física de manera saludable i
sostenible.

Visió
Esdevenir l’acte esportiu de referència en el municipi.

Valors
La salut, la proximitat, la solidaritat i la sostenibilitat.

FILOSOFIA



Obertura inscripcions
12 de setembre 

Tancament inscripcions
2 de novembre 

Preus d'inscripció

INSCRIPCIONS

12 de setembre a 30 de setembre: 10K: 14 € - 5K: 10 €.
1 d’octubre a 2 de novembre: 10K: 16 € - 5K: 12 €.

Hi haurà dos trams d’inscripció:

Les curses KIDS tenen un preu únic de 5 € i la FAMILY race és
gratuïta. 

La participació màxima serà de 1.000 persones participants en
les curses de 10K i 5K, 250 infants en les curses KIDS i 250 a la
FAMILY Race. 
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La cursa és popular i oberta a tothom. Alhora també és
de caràcter competitiu i per això també són acceptats
tots aquells atletes de nivell/professionals. Es promou
l’esport jove, femení i en família. Curses 10K i 5K: poden participar totes aquelles

persones majors de 14 anys.
Curses KIDS: curses per a infants de la categoria
prebenjamí a infantil.
FAMILY Race: cursa no competitiva per a famílies
de totes les edats.

L’activitat està estructurada en tres grans blocs, que
aglutinen els següents grups:
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CURSA POPULAR
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L'esdeveniment compta de nou amb el patrocini
principal de QUADIS, la xarxa de concessionaris més
gran d'Espanya, que compta amb un dels principals al
polígon de Sant Boi.

També patrocinen CardioPAS (gestió d'espais
cardioprotegits i venta de material sanitari), Mobles Los
Pinos (botiga de mobles a Pl. Catalunya de Sant Boi) i
Alain Afflelou Sant Boi (òptica a C. Francesc Macià).

Les Curses Kids estan esponsoritzades per Decathlon
Sant Boi, la botiga de referència d'esports a la ciutat.

Els empreses i entitats col·laboradores són en la majoria
comerços locals i petites empreses de Sant Boi, seguint
una filosofia de dinamització de l'economia local del
petit comerç.

PATROCINI I COL·LABORACIONS
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La Fundació col·laborarà en la preparació dels
avituallaments de la cursa popular per tal que siguin
saludables, evitant begudes ensucrades i aliments
insans. També dirigirà l’entrenament previ a la jornada
esportiva i un escalfament minuts abans de les sortides
de la 10K i la 5K.

Durant la cursa la Gasol Foundation estarà present a
l’Estadi d’Atletisme en una carpa, dinamitzant activitats
relacionades amb els hàbits saludables, i atenent a les
persones que vulguin saber més de l’enorme tasca que
fa la fundació pel benestar i la salut.

ALIANÇA SALUDABLE AMB GASOL FOUNDATION
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IMATGE

Cartell A4

Logo de l'esdeveniment  de l'organització
Diferents adaptacions digitals del cartell
Selecció de fotografies de l'última edició de la cursa

Per descarregar el material gràfic de l'esdeveniment hi ha
disponible una carpeta a Google Drive al següent enllaç:

S'hi pot trobar:

Accedir a la carpeta

https://drive.google.com/drive/folders/1ixwX-xNr_KBVOeUlicTLX5r8pJDfLzpk?usp=sharing
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Title Sponsor

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓ:
Òscar G Morillas - omorillas@clubatletismesantboi.com


