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Més d'un miler d'inscrites a la
Cursa de les Dones de Reus
La fita esportiva i solidària té lloc aquest diumenge 3 d'octubre

Una imatge de la roda de premsa | Alba Cartanyà

Aquest diumenge 3 d'octubre se celebra la Cursa de les Dones de Reus, tornant a la
presencialitat després que l'edició 2020 fos en format virtual. Segons el regidor d'Esports, Pep
Cuerba, les inscripcions "avancen a bon ritme" i a hores d'ara ja hi ha més de 1.300 dones
apuntades. A més a més, la fita esportiva i solidària comptarà amb més de 70 voluntaris.
Cuerba ha remarcat la voluntat que la cursa es desenvolupi "de la manera més normal
possible", tot respectant les mesures sanitàries vigents. D'aquesta manera, les participants
hauran de portar la mascareta posada durant els primers 150 metres, i després podran continuar
sense.
La sortida serà des del Mercat Central i de manera esglaonada, en tres tandes diferents. Després
d'un recorregut total de 4,4 quilòmetres, que passarà per carrers i espais emblemàtics de la ciutat,
s'arribarà al punt final ubicat a la plaça de la Llibertat. El regidor ha remarcat la "gran participació de
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les dones de Reus", i ha reivindicat que "la solidaritat no s'atura". També ha destacat tota la
feina feta des de l'Oficina de l'Esport Femení de Reus.
Inscripcions
El preu de la inscripció és de 12 euros i les participants podran recollir anticipadament el seu
dorsal al Pavelló Olímpic Municipal. La inscripció dóna dret a la participació, samarreta tècnica, dorsal,
avituallament a l'arribada de la cursa, sorteig de material per a totes les participants, assegurança
d'accidents i cronometratge amb xip.
Qui ho desitgi pot apuntar-se a través de la pàgina web de la Cursa de les dones de Reus
(https://webtretzesports.wixsite.com/cursadonareus) o a la de Reus Esport i Lleure
(https://www.reusesport.cat/) .
Lliga contra el Càncer
La recaptació d'aquesta edició anirà íntegrament destinada a la Lliga contra el Càncer de les
Comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre, una entitat sense ànim de lucre arrelada al territori
des de fa 28 anys. Els seus objectius són donar suport als malalts oncològics i als seus familiars,
afavorir l'educació en qüestions relatives al càncer i fomentar el voluntariat, d'entre altres.
Des de la Lliga s'impulsen projectes que tenen a veure amb Activitat per la Promoció de la Salut
entre pacients oncològics, a causa de l'impacte positiu sobre la qualitat de vida i la salut física i
psicològica d'aquests i aquestes pacients.
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