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NOTA DE PREMSA 

 

Barcelona presenta la Cursa de la Mercè més 
solidària a favor de la recerca de la covid-19 

 
La cursa comptarà amb dos formats: presencial i virtual, i tindrà lloc els 
dies 19 i 20 de setembre amb motiu de les Festes de la Mercè 

 

Com cada any la cursa serà solidària però en aquesta edició tots els diners 
recaptats amb les inscripcions (5€) aniran destinats a la Marató de TV3 i 
Catalunya Ràdio, enfocada en aquesta ocasió a la recerca sobre la covid-19 

 

En la modalitat virtual hi haurà tres distàncies (2km, 5km i 10km) i les 
persones podran participar des de qualsevol lloc del món. Una cursa 
participativa, intergeneracional i integradora. 

 

El regidor d’Esports, David Escudé, declara que “enguany la Cursa de la 
Mercè serà una gran cursa de la solidaritat pensada i dissenyada perquè hi 
pugui participar tothom” 

 
L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Barcelona Esports, organitza una nova 
edició de la Cursa de la Mercè, enguany amb un format diferent, que tindrà lloc els dies 19 i 
20 de setembre amb motiu de les Festes de la Mercè. La cursa comptarà amb dos formats: 
presencial i virtual. 
 
Com cada any, la cursa serà solidària però, en aquesta edició, amb una novetat: tots els diners 
recaptats amb les inscripcions (5€) aniran destinats a la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, 
enfocada en aquesta ocasió a la recerca sobre la covid-19. És per aquest motiu, que aquesta 42a 
Cursa de la Mercè serà més que mai una gran festa de la solidaritat oberta a tothom. 
 
El regidor d’Esports, David Escudé, ha assegurat que “enguany la Cursa de la Mercè serà una 
gran cursa de la solidaritat. Volem que sigui una cursa oberta, especial, on tothom hi pugui 
participar”. “Serà una cursa diferent, innovadora, especial. Que ningú es quedi fora”, ha afegit. 
 
La cursa comptarà amb dos formats: presencial i virtual 
 
La cursa presencial serà de 10 km en un recorregut nou establert de 5km, es faran dues voltes, 
amb sortida a l’avinguda Litoral/Carrer de Josep Plà, i arribada a la pista d’atletisme del Centre 
Esportiu Municipal La Mar Bella. La participació es farà mitjançant 8 grups reduïts de 375 
persones a cada sortida, durant dues sessions matinals els dies 19 i 20 de setembre. 
En la cursa virtual, la persona podrà participar de forma individual sense haver de restringir-se a 
cap circuit, i en qualsevol moment que ho desitgi dins dels mateixos dies, amb l’acompanyament 
d’una app, desenvolupada per a l’ocasió, que registrarà el seu recorregut mitjançant la 
geolocalització. 
 
En aquesta modalitat hi haurà tres distàncies (2km, 5km i 10km) i les persones podran 
participar des de qualsevol lloc del món i, fins i tot, i qui no pugui córrer també la podrà 
fer  caminant. 
 
 



La participació en aquesta modalitat es preveu que arribi a les 9.000 persones, per sumar un 
total de 12.000 participants i crear una gran “comunitat Mercè” on tothom, sigui atleta o no, pugui 
formar part de la cursa i fer la seva contribució en aquesta gran marató solidària contra la covid-
19. 
 
Mesures de seguretat 
 
Per a la present edició presencial, a causa de l'excepcionalitat de la situació, s'ha establert un 
protocol sanitari de prevenció en el qual s'ha format a tot el personal de l'organització. El protocol 
inclou mesures com la desinfecció prèvia de les infraestructures, la distància d'1,5m entre 
corredor/es a cadascuna de les quatre sortides de cada dia, amb grups reduïts de 375 persones a 
cada sortida, l'ús obligatori de mascareta a la sortida i l'arribada, la implementació d'un 
sistema de recollida i gestió de les mascaretes utilitzades, i posar a disposició dels participants 
dispensadors de gel hidroalcohòlic. 
 
La celebració de la cursa estarà sempre supeditada a  les recomanacions i indicacions de les 
autoritats sanitàries. 
 
Més informació i inscripcions 

 

 
 

Servei de premsa de l'Institut Barcelona Esports 
http://www.barcelona.cat/esports 
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