	
  

	
  
	
  
	
  

TARRAGONA SERÀ ESCENARI D’UNA CURSA QUE RECONEIX EL
PATRIMONI HISTÒRIC DE LA CIUTAT
Tindrà lloc el proper diumenge 17 de juny i es recorreran els camins de
l’extraradi de la ciutat
Una cursa BTT de 30 km., una cursa de muntanya a peu de 13 km. i una caminada
popular de 5,5 km. són les disciplines que hi haurà per participar en aquest
esdeveniment de suport als Jocs de Tarragona 2017 i organitzat per 79events, del
Grup Serviesport.
La Cursa Monumental de Tarragona tindrà lloc el proper 17 de juny. És un esdeveniment
esportiu que té com a principal objectiu descobrir el patrimoni històric, els monuments,
l’entorn natual i els masos antics a través de la xarxa de camins de Tarragona.
La xarxa de camins de Tarragona és un projecte de ciutat que ha desenvolupat Rafael
López-Monné. Des dels seus orígens, Tarragona ha estat connectada amb els camps i els
pobles propers per camins. Està formada per antics camins de carro, de ferradura,
senderes i també altres camins més actuals.
Els camins antics són els fils de la memòria. Els vells camins guarden els secrets de la
història, els de la gent humil, els dels pagesos que baixaven a mercat, els de les
minyones que servien en els grans masos o els xiquets que hi anaven a vendre el peix.
Camins per on arribava, de matinada, el gel de les muntanyes de Prades que es feia
servir per baixar febres o per preparar granissats barrejats amb aiguardent. Un
veritable i extraordinari patrimoni que es vol reconèixer a través de la Cursa
Monumental.
A més a més de reconèixer el patrimoni històric, la Cursa vol fomentar l’esport i la vida
saludable i incloure al món de l’esport, col·∙lectius encara minoritaris. Està dissenyada
perquè hi pugui participar un públic molt divers: de qualsevol nivell esportiu i edat, amb
una tipologia de curses diverses, perquè tothom hi trobi el seu espai.
La sortida i l’arribada de la cursa se situaran al pàrquing que hi ha al final del carrer
Arquebisbe Josep Pont i Gol, al final del Parc Francolí.
Totes les modalitats de la cursa transcorren per la xarxa de camins de Tarragona, amb
diferències en la distància. Cadascuna d’elles sortirà amb un quart d’hora de diferència
amb l’objectiu que els participants de les diferents proves arribin a la meta
aproximadament al mateix temps.
La cursa és mediambientalment responsable i disposa d’un desfibrilador semiautomàtic
(DEA) per tal d’estar cardioprotegida.

	
  

	
  

Les característiques de les curses
1. CURSA BTT
Cursa BTT
Distància de 30 km.
Desnivell positiu de 700mts.
Sortida: a les 9,30 h
Màxim de 250 inscripcions

2. CURSA DE MUNTANYA A PEU
Cursa de muntanya a peu
Distància de 13 km.
Desnivell positiu de 230mts.
Sortida: a les 9,45 h
Màxim de 550 inscripcions

3. CAMINADA POPULAR
Caminada de caràcter no competitiu
Apte per a totes les persones, de qualsevol nivell esportiu
Distància 5,5 km.
Sortida: a les 10 h
Màxim de 200 inscripcions

	
  

	
  

El sistema de control de cronometratge i classificació dels corredors es farà mitjançant
xip i sistema informatitzat.

Una Mini-Monumental Solidària en favor dels nens amb leucèmia

A partir de la proposta de la Cursa Solidària que anualment organitza la Jove Cambra
Internacional de Tarragona i, comptant amb la col·∙laboració del Club dels Tarraconins,
la Cursa Monumental també reservarà un espai per als més petits.
Es tracta d’una cursa no competitiva per a nens i nenes de 3 a 12 anys. L’objectiu
d’aquesta edició és recaptar fons per als nens amb leucèmia. L’esforç dels participants
es convertirà en ajut per a milers de nens.
Les inscripcions es faran el mateix diumenge al Parc Francolí i cada participant farà un
donatiu per obtenir un dorsal i així participar a la cursa.
El recorregut de la Mini-Monumental serà tancat i de forma circular per tal de preservar
la seguretat dels més petits. Estarà situat al mateix lloc: al pàrquing que hi ha al final
del carrer Arquebisbe Josep Pont i Gol, al final del Parc Francolí. Igualment,
l’organització no es farà càrrec dels nens; aquests han d’anar sempre acompanyats d’un
adult que se’n responsabilitzi.
Les curses es faran en torns de 20 minuts entre les 10 i les 12 hores.
L’aforament màxim per a cadascuna de les curses és de 50 nens. La recollida de dorsals
es farà a partir de les 9,30 h al mateix lloc. Hi haurà obsequis, regals i esmorzar per a
tots els nens i nenes participants.
Per completar l’activitat, també hi haurà un espai de joc i tallers perquè puguin fer els
nens corredors mentre esperen el seu torn per a participar a la cursa. Aquest espai
estarà dinamitzat pels voluntaris de la Jove Cambra Internacional de Tarragona.
L’esdeveniment vol aportar la vessant més solidària de la jornada esportiva i vol ser un
punt de trobada i participació, on serà imprescindible el recolzament i col·∙laboració dels
més petits, la comunitat educativa, les famílies, organismes i entitats locals.

El timming general de la jornada
•
•
•
•
•
•

	
  

De 7 a 9,30 h: recollida de dorsals, xip i documentació
9,30 h: sortida de la Cursa BTT
9,45 h: sortida de la Cursa de Muntanya a peu
10 h: sortida de la Caminada popular
De 10 a 12 h: inici de les curses Mini-Monumentals Solidàries i de tallers infantils
12 h: esmorzar popular, entrega de premis i sorteig de regals (un cop
finalitzades totes les proves)

	
  

El village, una zona de serveis completa per als esportistes
L’organització de la Cursa Monumental reserva un espai per als esportistes per tal que
puguin informar-se de tots els aspectes de la cursa i, a més a més, trobar-hi els serveis
que puguin necessitar. El village estarà a punt a partir de les 7,30 h i hi haurà:
• Zona d’aparcament gratuït
• Taulell informatiu de les curses: amb els recorreguts, perfils altimètrics, llistats
d’inscrits, etc.
• Zona de recollida de dorsals i documentació
• Estands i carpes dels patrocinadors i col·∙laboradors de la cursa
• Escenari per a l’entrega de premis i sortejos
• Línia de sortida i arribada de cadascuna de les proves
• Zona d’arribada amb entrega d’obsequis a tots els participants
Els serveis que es concentraran a l’espai village són:
• Sanitaris portàtils (WC)
• Ambulància amb metge i ATS
• Servei mecànic de bicicletes
• Servei de neteja de bicicletes
• Cursa cardioprotegida amb desfibrilador semiautomàtic (DEA)

Premis, sortejos i esmorzar per acabar la jornada espotiva

A partir de les 12 h, aproximadament, i un cop finalitzades totes les proves, es farà
entrega de premis als guanyadors de les curses i sortejos de regals entre tots els
participants.
Només arribar a la meta, cada participant serà obsequiat amb un regal i un tiquet per
a l’esmorzar.
La Cursa Monumental de Tarragona reconeixerà amb trofeus als millors temps en les
categories de:
CURSA BTT
• Categoria masculina: 1r, 2n i 3r classificats
• Categoria femenina: 1r, 2n i 3r classificats
• 1r junior marsculí (14-17 anys)
• 1r junior femení (14-17 anys)
CURSA A PEU DE MUNTANYA
• Categoria masculina: 1r, 2n i 3r classificats
• Categoria femenina: 1r, 2n i 3r classificats
• 1r junior marsculí (14-17 anys)
• 1r junior femení (14-17 anys)
GENERAL – CURSA MONUMENTAL
• Partcicipant de més edat
• Participant més jove
• Club esportiu amb més participants a la cursa

	
  

	
  

A més a més, també se sortejaran regals entre tots els participants a la Cursa
Monumental.

Inscripcions

La participació a la cursa s’haurà de fer mitjançant inscripció prèvia. Es podrà fer online,
al web www.cursamonumental.com. El pagament també s’efectuarà online.
Les inscripcions a la Mini-Monumental Solidària es faran el mateix dia de la prova.
El número de places és limitat.
Hi haurà dos períodes d’inscripció, els quals marcaran una variació en el preu:
1. Fins al 31 de maig
• Cursa BTT: 18 €
• Cursa de muntanya a peu: 16 €
• Caminada popular: 4 €
2. De l’1 al 14 de juny
• Cursa BTT: 20 €
• Cursa de muntanya a peu: 18 €
• Caminada popular: 6 €
Es podran fer inscripcions el dia de la cursa sempre i quan quedin places lliures:
• Cursa BTT: 24 €
• Cursa de muntanya a peu: 22 €
• Caminada popular: 8 €

Reglament per a poder-hi participar
Tots aquells que vulguis participar a la Cursa Monumental de Tarragona hauran de
complir amb un reglament que no exclou ningú:
• És obligatori l’ús del casc a la cursa de BTT.
• Per a la recollida de dorsals serà imprescindible acreditar-se predentant el DNI.
• No es podran inscriure menors de 14 anys a les curses BTT i de muntanya a peu.
Dels 14 als 17 anys ho podran fer amb una autorització paterna que s’haurà
d’omplir el dia de la prova en el moment de recollir el dorsal.
• És obligatori seguir les indicacions dels controls situats al llarg del recorregut.
• Els ciruits estaran senyalitzats amb cintes i fletxes. Es demana el màxim respecte
per l’entorn i la natura.
• La cursa es realitza en un circuit obert, cal que els participants circulin amb
precaució sobretot a l’hora de creuar les carreteres, on el trànsit estarà regulat
pel pas dels participants.

	
  

	
  

• L’organització declina qualsevol responsabilitat pels possibles danys físics i/o
materials que puguin patir els participants.
• L’organització es reserva el dret d’anul·∙lar total o parcialment la prova a causa
de condicions meteorològiques adverses.
• L’organització es reserva el dret d’utilitzar fotografies o vídeos de la prova amb
finalitats promocionals de la cursa per a properes edicions.

Més informació i premsa
Jaume Rué – Director de la Cursa Monumental
jaumerue@79events.com
685.922.010
Núria Loras – Cap de comunicació i premsa
nurialoras@79events.com
977.253.520

	
  

