A l’atenció del responsable d’Esports de l’AMPA,
Ens complau adreçar-nos a vostè per comunicar-li que el proper diumenge 10 de març
tindrà lloc a la nostra Vila la 10ª edició de la cursa de les 5 Milles Femenines de
Valldoreix.
Aquesta activitat gratuïta, adreçada al col·lectiu de dones, pretén impulsar la seva
participació i protagonisme dins del món de l’activitat física.
La cursa disposa de categories inferiors on noies de tots els centres educatius del Vallès
Occidental hi estan convidades a participar, pel que ens agradaria molt poder comptar
amb el seu suport per donar una bona difusió dins del seu centre educatiu.
Les inscripcions es poden realitzar fins el dia 1 de març mitjançant el link a la web de
l’EMD de Valldoreix (www.valldoreix.cat) clicant el banner de les 5 milles. Les atletes
menors d’edat han de complimentar l’autorització paterna que es pot trobar al web de les 5
Milles Femenines i que serà imprescindible lliurar a l’organització en el moment de la
recollida del dorsal a la Fira de la Corredora. La Fira de la Corredora se celebrarà el
dissabte 9 de març, de 10:00 a 20:00h a la zona de l’estació dels FGC de Valldoreix, i el
diumenge 10 de març, de 09:00 a 14:00h al recinte del Ferran Clua, al costat de la zona de
sortida i arribada de la cursa (C/ Brollador, s/n).
En l’edició d’enguany hi ha moltes novetats pensades per aconseguir una
professionalització de la cursa que creiem és molt interessant. Per veure totes les novetats
consultin el web de les 5 Milles Femenines de Valldoreix.
Una vegada donada la sortida de la categoria absoluta de la cursa, sobre les 11:30h, es
procedirà a fer el lliurament de premis de les categories petites. Sobre les 12:30h es farà el
tradicional homenatge a una atleta catalana de reconegut palmarès. Acte seguit s’iniciarà el
lliurament de premis sèniors amb obsequis per a totes les participants.
Preguem us adreceu a la vocalia d’esports per a qualsevol dubte.
Rebin una cordial salutació.
Atentament:
Xavier Gavaldà Carbonell
Vocal d’ Esports EMD
Valldoreix, a 6 de febrer de 2013

