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La Cursa Popular de Festa Major tindrà lloc enguany dissabte 9 de setembre.

Es busquen persones que vulguin col·laborar en l’organització de la
Cursa Popular de Festa Major

Dilluns 28 d'agost de 2017
Programes| Reglament XXXV Cursa Popular

L’organització de la Festa Major de Castellar del Vallès 2017 fa, com cada any, una
crida a la ciutadania del municipi per captar persones que estiguin interessades a
col·laborar en l’organització de la 35a Cursa Popular.

La tasca d’aquestes persones, com és habitual, serà cobrir, amb l’objectiu de
garantir la seguretat de tots els participants, els diferents punts del circuit urbà per
on transcorrerà la prova, programada enguany el dissabte 9 de setembre, a partir de
les 18 hores.

Així, tothom que hi estigui interessat podrà adreçar-se a la Regidoria d’Esports a
partir de l’1 de setembre i fins al dia 8 del mateix mes, presencialment a El Mirador,
per telèfon al 93 714 40 40 o al 659 59 16 25 o bé enviant un correu electrònic a
l’adreça jdonat@castellarvalles.cat.

Aquest serà el tercer any consecutiu que la Cursa Popular transcorrerà pel nucli
antic de Castellar, amb sortida i arribada a la plaça Major. Els petits (infants nascuts
l’any 2008 i posteriors) recorreran un total de 800 metres, mentre que els mitjans
(nascuts els anys 2004, 2005, 2006 i 2007) hauran de recórrer un total de 2.000
metres i per completar la cursa d’adults (nascuts l’any 2003 i anteriors) s’hauran de
recórrer 4.800 m.

Les inscripcions per prendre part a la cursa seran gratuïtes i es podran formalitzar de
l’1 al 8 de setembre a les pistes d’atletisme de 19 a 21 hores, presencialment o al
telèfon 93 714 73 54. També s’obriran a través del correu electrònic
cacastellar@yahoo.es.

Podeu consultar el reglament de la XXXV Cursa Popular al web municipal,
www.castellarvalles.cat/festamajor. 
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