
 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

CURSA SOLIDÀRIA CONTRA EL CÀNCER 
“2000 PASSOS CONTRA EL CÀNCER” 
Diumenge, 3 de febrer de 2019 a les 9h 

 
Objectiu: 
Coincidint amb la campanya d’aquest curs de la Marató de TV3 i amb la 
proximitat a la data de celebració del Dia Mundial contra el Càncer (4 de 
febrer), el Col·legi Jesús-Maria Sant Gervasi vol organitzar una cursa solidària 
a la via pública per la lluita contra el càncer, fent partícip el barri de Sarrià-Sant 
Gervasi i així animar que tothom pugui gaudir d’aquest esdeveniment solidari i 
festiu. 
 
Data: 3 de febrer de 2019 de 9h a 11:30h 
 
Nombre de participants: màxim 1000 persones*  
 
Recorregut: sortida des de Pg. Sant Gervasi, 15 (Col·legi Jesús-Maria SG) en 
direcció Pça. Bonanova on es canviarà de sentit per Pg. Sant Gervasi direcció 
Pça. Kennedy per tornar per Pg. Sant Gervasi i pujar per C/ Císter fins C/ 
Vendrell fins a C/ Jesús i Maria, 25 per entrar pel poliesportiu de nou al Col·legi 
i continuar per l’interior dels jardins fins a l’entrada principal.  
Els corredors podran decidir si volen fer entre 1 i 3 voltes al circuit. 
 
RECAPTE PER A LA INVESTIGACIÓ CONTRA EL CÀNCER:  
 

 Entitats col·laboradores. transferència bancària a c/c La Caixa 
ES38 2100 3031 8122 0050 6557 

 Inscripció a la cursa dels participants amb l’import de 10€ amb obsequi 
de samarreta tècnica.  
A partir dels 6 anys (1r EPRI) fins els 100 anys. 
Termini d’inscripció des del 10 fins el 25 de gener. 
 
*Per formalitzar la inscripció caldrà omplir el formulari  que trobareu a 
la web de l’Escola www.jmsanger.com on està indicat el número de c/c 
de La Caixa per fer la TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA. 

 
El lliurament de la samarreta es farà des del 28 de gener i fins l’1 de 
febrer de 17h a 18h a “l’Escuelita” (edifici davant de l’entrada principal de 
l’Escola). Per la seva recollida caldrà presentar el comprovant de la 
transferència. 
En casos excepcionals, es podrà recollir el mateix dia de la cursa 
(preguem eviteu aquesta opció per facilitar el decurs de l’organització).  

 

 Alumnes, amics, familiars i veïns del barri també podran contribuir amb 
els seus donatius voluntaris el mateix dia de la cursa. 

 
Amb el suport del Districte de Sarrià-Sant Gervasi i la Guàrdia Urbana. 

http://www.jmsanger.com/

