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L'esport i la solidaritat es donen la mà a Valldoreix amb la 5a Milla Solidària
La 5a edició de la Milla Solidària de Valldoreix arriba a la vila
el 12 de desembre, amb set categories amb què tothom podrà
gaudir de l'esport. La cursa, amb sortida i arribada a l'institut
Arnau Cadell, serà un punt de trobada de cooperació on es
podran fer donacions de joguines, que la delegació local de
l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) destinarà
als infants hospitalitzats del Parc Taulí de Sabadell, amb una
entrega la setmana del 3 de gener. Les donacions també es
poden fer a la Casa de la Vila, fins al 30 de desembre.

La prova s'ha presentat aquest dilluns a la sala de plens de l'EMD, on s'ha posat en relleu "l'esperit cooperatiu i
de solidaritat" per sobre de l'esportiu, que també hi té presència. Així, hi haurà tres categories: la Milla Infantil
(amb les subcategories Infantil, Aleví, Benjamí (800 metres) Pre-Benjamí i Pares, Mares i Fills (400 metres),
la Inclusiva i la Milla Open (aquestes dues últimes de 1.609 metres).
LES INSCRIPCIONS ES PODEN FORMALITZAR EN AQUEST ENLLAÇ
La Milla Solidària compta amb el suport de la revista 'Run Magazine'. Per part d'aquesta publicació ha
intervingut Oriol Gràcia, que ha recordat que en les categories infantils tots els participants reben una medalla
de reconeixement. En les categories Inclusiva i Milla Open sí que hi haurà pòdium, tant masculí com femení.
Qui ha confirmat que correrà la Milla Solidària és l'atleta Pepe Díaz, que precisament aquest cap de setmana
ha guanyat la Cursa de les Planes.
El vocal d'Esports de l'EMD, Bernat Gisbert, ha subratllat l'esperit solidari de la iniciativa, amb què es vol
"ajudar les persones necessitades a tenir un Nadal com es mereixen". En el mateix sentit s'ha pronunciat la
membre de l'AECC Marga Pellicer, que ha celebrat com tant les administracions com "el món de l'esport es
vincula a cada vegada més iniciatives solidàries".
A banda del punt de realitzar les donacions de joguines, a l'entorn de l'Arnau Cadell també hi haurà xocolatada
i un castell inflable.
Horaris11.30 h. Infantils (Nascuts 2009/2010). 800 metres11.40 h. Alevins (Nascuts 2011/2012). 800
metres11.50 h. Benjamins (Nascuts 2013/2014). 800 metres12 h. Pre-Benjamins (Nascuts 2015-2016). 400
metres12.10 h. Pares, Mares I Fills (Nascuts 2017-2021). 400 metres12.30 h. Milla Inclusiva. 1.609 metres13
h. Milla Open. 1.609 metres
Bernat Gisbert: És un tema esportiu, però bàsicament per ajudar les persones necessitades.
Marga Pellicer: Des de fa molts anys, les iniciatives vinculades a la solidaritat està creixent. Per a
nosaltres és fonamental.
Noticia disponible a https://www.cugat.cat/esports/atletisme/156370.html
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