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LA VUELING CURSA BOMBERS BARCELONA TORNA PER
CÓRRER 10KM

La Vueling Cursa Bombers Barcelona és una de les curses de 10 quilòmetres més populars
de la ciutat de Barcelona. Enguany l’esdeveniment arriba a la seva 22a edició. Després d’un
any d’aturada per motiu de la covid-19, la Cursa reprén la marxa amb més ganes que mai
de tornar a trepitjar els carrers de Barcelona. La prova està oberta a tots els ciutadans i el
mínim d’edat per participar és de 16 anys. Els menors de 18 anys (16-17 anys) hauran
d’estar autoritzats pels tutors legals. La Vueling Cursa Bombers Barcelona forma part de les
curses de la Challenge 10k, corresponent al calendari 2020-2021, i està homologada per la
Federació Catalana d’Atletisme.

DIA I HORA
Es celebrarà la 22a edició de la Vueling Cursa Bombers Barcelona el proper diumenge 24
d’octubre. La sortida estarà situada a l’Avinguda Marquès de l’Argentera i es realitzarà a
través de tres calaixos que dividiran els corredors. Hi haurà tres sortides diferents a les
9:00h / 9:06h / 9:12h. El tancament de la cursa es produirà al cap d’una hora i mitja d’haver
començat.

PARTICIPANTS I DORSALS
Aquesta edició de la Vueling Cursa Bombers Barcelona compta amb 11.000 participants,
que s’han inscrit de forma on-line. Cada inscripció té un cost de 17€, i els corredors i
corredores hauran de recollir el seu dorsal, juntament amb la samarreta i un gymsack, al
punt on hagin indicat prèviament que ho recolliran.

Punts de recollida
En l’edició d’enguany, en lloc de concentrar la recollida en un únic punt, els participants
podran triar entre 6 punts de recollida diferents per recollir el pack de la Vueling Cursa
Bombers Barcelona 2021, que es repartiran pel territori.

L’organització, prenent consciència de l’actual situació pandèmica, ha optat per facilitar al
corredor la recollida de dorsals evitant els grans fluxes de gente i la masificación. Sis punts
localitzats arreu del territori que estaran disponibles els dies 21, 22 i 23 d’octubre de 10- 21
hores.

● Decathlon Ciutat Vella

Carrer de la Canuda, 20, 08002 Barcelona

● Decathlon L’illa Diagonal

L’Illa Diagonal – Av. Diagonal, 557, 08029 Barcelona
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● Decathlon La Maquinista

Centre comercial Westfield Maquinista, Carrer de Potosí, 2, 08030 Barcelona

● Decathlon Sant Boi

Polígon Les Salines – Carrer de la Riera Roja, 33-35, 08830 Sant Boi de Llobregat,
Barcelona

● Decathlon Badalona

Parc Comercial Montigalà – Carrer de Luxemburg, s/n, 08917 Badalona, Barcelona

● Decathlon Terrassa

Centre Comercial i Parc d’Oci Parc Vallès – Av. Tèxtil, s/n, 08223 Terrassa, Barcelona

Els dorsals i xips s’hauran de recollir els dies i franja horària que s’ha sol·licitat en funció de
les disponibilitats. El dia de la cursa no s’entregarà cap dorsal.

Per poder participar a la Cursa és indispensable el següent:
● Córrer la cursa amb el dorsal col·locat a la part frontal de la samarreta de forma que

sigui visible.

● L’ús de xip de cronometratge. Si no es disposa de xip de propietat (xip groc), qui
vulgui participar haurà d’adquirir un xip d’un sol ús al preu de 2€, IVA inclòs. El xip
s’ha de portar lligat degudament a la sabatilla i s’ha de retornar als voluntaris una
vegada acabada la Cursa.

● L’ús de la mascareta fins el moment del tret de sortida de la Cursa.

PREMIS: A la cursa s’entregaran premis als tres primers classificats en categoria absoluta
masculina i femenina. També es premiarà al primer bomber i la primera bombera.

Participants elit

● Abdessamad Oukhelfen: El gran favorit en categoria masculina. És un dels millors
atletes espanyols del moment. Arriba a la Cursa amb l'objectiu de guanyar i fer un
dels millors temps de la historia de la Bombers.

● Meritxell Soler: La fondista joanenca del Club Atlètic Manresa és una de les grans
candidates catalanes per lluitar per la primera posició en categoria femenina. Soler
va acabar tercera classificada al campionat d'Espanya de 10.000 metres.

● Roberto Alaiz: Atleta lleonès especialitzat en 3.000 metres i amant de les curses de
10 quilòmetres. Alaiz torna a la competició després d’una temporada marcada per
les lesions i arriba amb moltes ganes de demostrar que està al 100%.

● Douae Ouboukir: Atleta marroquina campiona de Catalunya Cross, també
coneguda com “la campiona descalça” ja que en les curses de cross corre sense cap
tipus de calçat.
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● Emilio Martín: L’atleta de Huelva serà un altre dels grans atractius de la Cursa.
Martín competeix en duatló i ha estat tres vegades campió mundial i una vegada campió
europeu. Palmarés de luxe que també estarà present a Barcelona.

● Cristina Silva: Un altre dels noms a tenir molt en compte. Es tracta de la
guanyadora de l’última cursa de la Mercè amb un temps de 30:32 minuts.

ORGANITZACIÓ DE LA SORTIDA
Tots els participants hauran de ser als calaixos corresponents segons el seu dorsal a les
8:30 hores, podran ser-hi sense guardar la distància de seguretat tot i que hi haurà espai
suficient per mantenir-la de forma voluntària i sempre amb la mascareta posada.

La Vueling Cursa Bombers Barcelona donarà un primer tret de sortida simbòlic a les 8:50
hores a l’equip de bombers i bomberes de Barcelona, Catalunya i alguns convidats
internacionals. D’aquesta manera, l’organització vol posar en valor i magnificar el cos de
bombers de Barcelona i la seva gran tasca de servei a la ciutat.

Posteriorment, els 11.000 participants que s’han inscrit a la Cursa de Bombers realitzaran la
sortida oficial dividits en tres calaixos:

- 8:50h: Calaix Bombers (més de 300 participants)
- 9:00h: Calaix 1 (color gris) - Corredors elit (100 participants) + primer grup de 3.500

participants
- 9:06h: Calaix 2 (color groc) - Segon grup de 3.500 participants
- 9:12h: Calaix 3 (color vermell) - Tercer grup de 3.500 participants

No està permès que els participants corrin amb gossos o altres animals, ni que vagin
acompanyats de cotxets o similars per a nens. Es podrà participar amb cadira de rodes o
carro d’atletisme, però no amb handbike.

Les persones amb diversitat funcional visual han d’anar degudament identificades, així com
la persona que els faci de guia. Els guies disposaran d’un dorsal de GUIA, aniran sense xip i
no apareixeran a la classificació. En cas de voler aparèixer en els resultats, el GUIA haurà
de fer una inscripció convencional.

Els únics vehicles que podran seguir la cursa seran els expressament autoritzats per
l’organització i compleixin una missió especifica.

Samarreta

La Vueling Cursa Bombers Barcelona ha presentat una nova samarreta commemorativa per
aquesta edició produïda pel patrocinador tècnic, Decathlon-Kalenji. El lema “Tornem per a
córrer 10K” pren el protagonisme del disseny de la samarreta que serà de color negre, tant
per a homes com per a dones. Tots dos models seran de màniga curta amb l’única
diferència al coll de la samarreta, rodó en la versió masculina i triangular en la femenina.
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Una samarreta tècnica que ofereix la màxima transpirabilitat i lleugeresa i que, a més, està
ecodissenyada. El seu teixit, produït amb polièster 100% reciclat, és el resultat de reciclar
set ampolles de plàstic i està concebut per a conservar el cos sec durant tota la carrera.

Guarda-roba

Cada grup de sortides tindrà el seu propi servei de guarda-roba:
- Guarda-roba Calaix 1: Pati exterior del CEM ciutadella.
- Guarda-roba Calaix 2: Part inicial del Passeig de Picasso, al costat del Parc de la

Ciutadella.
- Guarda-roba Calaix 3: Passeig de Picasso, al costat del Parc de la Ciutadella, a

l’alçada de carrer Fusina amb carrer Princesa.
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RECORREGUT
El recorregut estarà degudament senyalitzat i marcat a cada quilòmetre. Aquest any,
malgrat la Covid-19, s’ha pogut mantenir el recorregut que des de 2016 ha reestablert la
Cursa de Bombers. Un traçat de 10 kilòmetres molt especial, que passa per punts
emblemàtics de la ciutat de Barcelona com l’Avinguda Marquès de L’Argentera, el Passeig
de Colom, l’Avinguda del Paral·lel o tota la Gran Via, entre molts altres.

Punts d’avituallament
En aquesta 22a edició, els corredors disposaran de dos punts d’avituallament impulsats per
Aigües de Barcelona:

- Un primer punt al quilòmetre 4, al carrer Floridablanca amb Compte d’Urgell
- Un segon punt a l’arribada al quilòmetre 10, situat al Passeig Picasso

CURSA SOLIDÀRIA

Els inscrits enguany han pogut fer una aportació solidària a l’ACE (Agrupació Cultural i
Esportiva Bombers de Barcelona) mitjançant la iniciativa de Bombers Solidaris.

A més, en aquesta 22a edició, la Vueling Cursa Bombers Barcelona torna a col·laborar amb
Mi grano de arena amb l’objectiu que el repte esportiu dels corredors i corredores sigui un
repte solidari. A través d’aquesta fundació, tots els participants podran crear un repte amb
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un objectiu econòmic a favor d’entitats o organitzacions sense ànim de lucre de diferents
sectors: salut, investigació mèdica, exclusió social, cooperació internacional, infància, medi
ambient, etc.

S’han recaptat més de 10.000 euros mitjançant els 10 reptes que Bombers Solidaris ha
llençat a través del portal migranodearena.org

La Cursa Bombers de Barcelona és una gran festa de l’esport on es respira un gran ambient
de diversió i solidaritat. En la seva última edició, celebrada el 2019 i sense el context
covid-19, es van recollir 33.188€ mitjançant diverses accions solidàries

PROTOCOL COVID-19
Després d’haver de suspendre l’edició de l’any passat arran de la pandèmia de la covid-19,
l’organització ha establert un protocol de prevenció per fer de la Vueling Cursa Bombers
Barcelona 2021 un esdeveniment segur.

Tots els corredors mantindran la mascareta posada mentre estiguin als calaixos i fins la línia
de sortida sense necessitat de mantenir distància social. Una vegada la cursa estigui a punt
de començar es podran retirar la mascareta i córrer sense dur-la posada.

La Vueling Cursa Bombers Barcelona segueix els protocols establerts per les autoritats
sanitàries. Davant el relaxament de les darreres restriccions, la Bombers ha pogut
adaptar-se millor a la normativa i serà la primera cursa de més de 10.000 persones en el
context de pandèmia per la covid-19.

PATROCINADORS

Patrocinador principal: Vueling

Marca tècnica oficial: Decathlon-Kalenji
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Patrocinadors oficials: Caixabank i Aigües de Barcelona

Mitjans oficials: Flashback i Corredor

Col·laboradors: Voluntaris2000 i ACE Bombers Barcelona

Organitza: Ajuntament de Barcelona i Bombers de Barcelona

Direcció executiva: SevenMila
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CONTACTE
Comunicació i premsa:
Equip de comunicació - comunicacion@sevenmila.com
Laura Palenque - lpalenque@sevenmila.com
Víctor García - vgarcia@sevenmila.com

Web:   www.cursadebombers.barcelona

SevenMila Events / +34 93 368 83 76
www.sevenmila.com
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