
 
 

L'Ajuntament informa... 
NOTA DE PREMSA 

 

La Mitja Marató de Barcelona viu l’edició més multitudinària 
de la història de la cursa  
 
- La Tinenta d’Alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, Maite Fandos, ha donat el tret 
de sortida als 12.500 inscrits que han iniciat la cursa des del passeig de Pujades. 
 
- Els atletes keniates Abel Kirui i Lyneth Chepkirul, amb temps respectius d,1'00'28 i 
1'11'49, han estat els guanyadors absoluts en les categories masculina i femenina. Jaume 
Leiva, amb un temps d'1'04'03, i Hasna Bahom amb 1'1'20'20 han estat els primers 
corredors locals en traspassar la linia de meta. 
 
 
Aquest diumenge 26 de febrer ha tingut lloc la Mitja Marató de Barcelona més multitudinària de la 
seva història gràcies al rècord d’enguany amb 12.500 persones inscrites. 
 
La Tinenta d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, Maite Fandos, ha donat el tret de 
sortida als corredors i corredores que s’han atrevit a afrontar el què és la prova de fons urbana de 
21 quilòmetres i 97 metres. La cursa s’ha succeït al llarg d’un itinerari que ha recorregut punts 
emblemàtics de la ciutat. D’altra banda ha comptat amb diferents punts d’animació per a 
amenitzar el pas de cursa. També amb l’esdeveniment s’ha promocionat la celebració del 
Campionat del Món Junior d’Atletisme 2012 que enguany se celebren del 10 al 15 de juliol a 
Barcelona.  
 
Abel Kirui: amb només 29 anys i dues vegades campió del món de Marató (es va fer amb l’or a 
Berlin 2008 amb dues hores, sis minuts i cinquanta quatre segons, la millor marca de la història 
en un mundial, i també a Daegu 2011), encapçala al grup d’atletes professionals que participaran 
a la prova. Kirui destaca també per la seva participació en la marató de Viena al 2008, en què va 
guanyar, o a la de Berlín 2007, que va quedar per darrera de Haile Gebrselassie, l’atleta etíop que 
va establir en aquella prova un nou rècord del món.  
 
Lyneth Chepkurui: kenyana de 24 anys que ha quedat finalista al Mundial de Cros (4a al 2009, 5a 
al 2010 i 8a al 2011) y guanyadora de la Mitja Marató de Boston. 
 
Participació integradora 
 
A la cursa hi han participat set discapacitats amb cadires de rodes així com dos discapacitats 
visuals amb guia i 5 discapacitats intel·lectuals amb 3 monitors de suport. 
 
Compromís: ‘Tots junts fem pinya’ amb les malalties minoritaries 
 
L’Ajuntament de Barcelona i la Mitja Marató de Barcelona s’han unit al dia Mundial de les 
Malalties Minoritàries que tindrà lloc 29 de febrer. Organitzada des de fa cinc anys per Eurorordis 
(European Organisation for Rares Diseases), associació que aglutina a les organitzacions 
nacionals, regionals i individuals a nivell europeu d’afectats per les malalties minoritàries 
 
Amb el lema ‘Tots junts fem pinya’, l’Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb la Federació 



Catalana de Malalties Poc Freqüents, FEDER Delegació Catalunya i la Fundació Doctor Robert-
UAB han fet costat als afectats per una Malaltia Minoritària i a les seves famílies.  
 
L’objectiu és fer visible i conscienciar a la ciutadania vers l’existència de tot un seguit de malalties 
poc conegudes, doncs els pacients són relativament pocs i l’experiència escassa, i requereix 
desenvolupar un teixit social per donar-los forces i ajuda.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Ajuntament de Barcelona - Servei de premsa 
http://www.bcn.cat/media 

 

http://www.bcn.cat/media
http://www.flickr.com/xaviertrias

