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El proper diumenge, Mollet organitza la cursa solidària
Dream Runners
Aquest diumenge 5 d’octubre, Mollet acull una de les 5 curses solidàries
que s’organitzen a la província de Barcelona dins el projecte Dream
Runners. L’objectiu és córrer per recaptar fons per a un projecte de
cooperació a l’Àfrica i per al menjador social de Mollet.
Dream Runners és una iniciativa social sense ànim de lucre que neix de la
fundació IPI-COOPERACIÓ, una ONG creada l'any 2000 que treballa a
diversos països africans, focalitzada en la infància i en el àmbits de la salut i
l'educació. La Diputació de Barcelona n'és el patrocinador institucional.
La recaptació de les inscripcions es destinarà a un projecte social de cada
municipi (30%) i a un projecte solidari a l’Àfrica (70%). En el cas de Mollet, la
cursa se celebrarà el 5 d’octubre i la recaptació es destinarà al menjador social
de Càritas i al projecte de salut materno infantil de North Wollo (Etiòpia).
Així, aquest diumenge 5 d’octubre, a les 10 del matí, Mollet acull la 1a cursa
Dream Runners Mollet. La sortida es farà des de la Pista Municipal d’Atletisme
i el recorregut és de 9 km. El preu de la inscripció és de 15 euros, que es
destinaran als projectes de solidaritat, i inclou servei de cronometratge amb xip,
avituallament, bossa del corredors i samarreta tècnica commemorativa.
Paral·lelament, també s’organitza una caminada solidària Dream Runners,
de 6 km per l’espai rural de Gallecs. La sortida serà a les 10.15h, des de la
Pista d’Atletisme. Aquest acte forma part del cicle de caminades populars que
organitza cada any el Departament d’Esports de l’Ajuntament. Si es vol
col·laborar amb el projecte Dream Runners, el preu de la inscripció és de 6
euros i inclou avituallaments i samarreta commemorativa.
Finalment, també s’han organitzat una cursa infantil i una cursa adaptada
per a persones amb discapacitat. En aquest cas, el recorregut variarà en funció
de l’edat (de 0 a 16 anys) i de la discapacitat. Aquestes curses tindran lloc a les
12 h, a la Pista d’Atletisme.
Més informació i inscripcions a:
www.dreamrunners.org - www.albecam.com
Tel. 93 571 95 00 / ext. 9595
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