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Cursa de la Mercè 2017 

 

 La Cursa de la Mercè s’apropa a la xifra de 10.000 persones 

inscrites, a falta de quatre dies per a la seva celebració. 

 

 Del total d’inscrits, un 69% són homes i un 31% dones, el que 

mostra una consolidació de la presència femenina, que creix dos 

punts respecte al 2016. L’edat mitjana dels participants és de 40 

anys.  

 

 La prova se suma a la commemoració del 25è aniversari dels Jocs 

Olímpics i Paralímpics de Barcelona’92 amb una samarreta 

commemorativa. 
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El proper 17 de setembre, tothom a la 

cursa 

La Cursa de la Mercè proposa un circuit de 10 quilòmetres que passa per 

alguns dels punts més emblemàtics de la capital catalana, en un recorregut que 

ja és un clàssic d’aquesta prova festiva amb més de tres dècades de tradició: 

Sortida: av. de la Reina M. Cristina, pl. d'Espanya, av. del Paral·lel, c. Calabria, 

Gran Via de les Corts Catalanes, pg. de Sant Joan, pg. de Lluís Companys, c. 

Buenaventura Muñoz, c. Roger de Flor, pg. de Pujades, pg. de Lluís Companys 

calçada central (Arc de Triomf), rda. de Sant Pere, rda. Universitat, pl. de la 

Universitat, rda. de Sant Antoni, c. de Sepúlveda, c. de Viladomat, av. del 

Paral·lel. pl. d'Espanya, av. de la Reina M. Cristina. Arribada. 
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TOTAL INSCRIPCIONS (12 de setembre): 9.595 inscripcions 

 
HOMES DONES 

6.622 inscrits 2.973 inscrites 

69,01% 30,99% 
 

 

 HOMES DONES 

Menys de 20 214 118 

Entre 20 i 29 anys  883 615 

Entre 30 i 39 anys 1.782 905 

Entre 40 i 49 anys 2.824 898 

Entre 50 i 59 anys  1.083 354 

Entre 60 i 69 anys 308 72 

Més de 69 58 11 

Total inscrits  9.595 

Mitjana d’edat 40,06 

  

Nascuts l’any 92 167 
 

 

 

Han confirmat l’assistència a la cursa diversos atletes d’elit, alguns dels quals 

busquen superar el récord de la cursa, que està en 29’35’’ en la modalitat 

masculina i en 34’15’’ en la femenina. 

 

Carles Castillejo (Adidas) - Participant a quatre Jocs Olímpics. Millor Marca 

27’39” en 10 km. Campió de la Cursa de La Mercè 2016.  

  

Mourad El Bannouri (La Sansi) - Segon a La Mercè 2016. Millor marca 28’01” 

en 10 km. Tercer a la Cursa dels Nassos 2016 amb 25’50”. 
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Abderrahim El Jaafari (La Sansi) - Tercer a la cursa Bombers 2017. Millor 

marca 29’10”. Campió Català de cros 2017. Récord de la cursa del Corte 

Inglés. 

  

Edgars Sumskis (Letònia) - Internacional Letó de 3.000m obstacles 

  

Juanma Alvarez (La Sansi) - Campió de la Lliga Championchip i de la 

Challenge Barcelona 10k. 

  

Albert Nogueras (Igualada) - Tercer a la Cursa del Corte Inglés 2017. 

  

Lidia Rodriguez (Cornella A.) - Tretze cops internacional. Campiona 

d’Espanya 2015 de 5000m. Guanyadora de la cursa dels Nassos del 2012 el 

2016. Millor marca 32’41”. 

  

Jannet Becerra de Bolívia (La Sansi) - Campiona catalana 2017 de Mitja 

Marató i sots campiona de 10km ruta 2017. 

  

Anna Riera (C.A. Canovelles) - Campiona d’Espanya absoluta de 100km 

2017. 

  

Inna Levedeba (Ucraïna) - Guanyadora de diferents curses del calendari 

Català 

 

 

25 anys dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Barcelona’92 

 

La Cursa de la Mercè també participa en els actes de commemoració del 25è 

aniversari dels Jocs de Barcelona’92. Per aquest motiu, la samarreta de la 

cursa lluirà enguany els logotips commemoratius i les persones participants 

nascudes el 1992 tindran un dorsal especial i la possibilitat de guanyar el premi 

especial olímpic que La Vanguardia entregarà al primer noi i a la primera noia 

nascuts el 1992 que creuin la meta. 
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Una activitat esportiva compromesa amb 

la ciutat i amb el món 

La Cursa de la Mercè es consolida com la prova atlètica solidària per 

excel·lència. I és que des de l’any 2009 fins ara, la prova atlètica ha donat 

suport a entitats no governamentals reconegudes com ara Unicef, la Unesco o 

Moviment per la Pau, amb l’objectiu de ser molt més que una cursa. 

Alhora, aquests darrers anys, les entitats socials barcelonines també han gaudit 

de les donacions que els participants han fet mitjançant la inscripció solidària. 

Des del 2012, la Cursa de la Mercè ha col·laborat amb una vintena 

d’associacions de la ciutat. 

Premis Córrer per compromís 

Un any més, la inscripció de la cursa manté el cost de 5 euros com a aportació 

solidària que es decidirà amb el certamen ‘Córrer per Compromís’. D’aquesta 

manera, les aportacions dels corredors contribueixen directament a tirar 

endavant projectes específicament vinculats a millorar la qualitat de vida de les 

persones a través de l’esport. 

Una cursa dintre d’una altra cursa: dos quilòmetres d’inclusió 

La Cursa de la Mercè celebra un circuit adaptat de 2 km per a atletes amb 
diversitat funcional intel·lectual o amb mobilitat reduïda que per condició física 
no puguin fer una distància de 10 km: sortida, Sepúlveda-Comte Borrell, 
Viladomat, av. Paral·lel, pl. Espanya, av. Reina M. Cristina. arribada.  

Recollida de roba i calçat esportiu a la Fira dels Corredors 

Esport solidari Internacional-ESI és una fundació esportiva sense ànim de lucre 
que va néixer amb la voluntat d’ajudar infants i joves que viuen en situació de 
pobresa i exclusió social. 

“Humanitzem l’esport i ajudem els nens i joves sense futur” és un dels lemes 
principals de l’entitat, que parteix de la idea que la pràctica esportiva és una 
eina universal a través de la qual els infants i joves aprenen a relacionar-se, a 
tolerar la diferència, a treballar en equip, a respectar les normes socials, a 
conèixer les pròpies limitacions i potencialitats i a esforçar-se per un objectiu 
comú. 

A la Fira dels Corredors, l’ESI disposarà d’un espai per recollir material esportiu 
de segona mà, com ara roba, calçat o pilotes de tot tipus, per fer-lo arribar als 
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seus destinataris. 

AMB POC ES FA MOLT: “El teu gest val per dos” 

Recollir els xips blancs és una mesura mediambiental important, que evita la 
contaminació que provoquen els seus components. A més, amb la seva 
recollida es dóna suport a la feina d’una organització no governamental com és 
la Fundació Pare Manel (www.paremanel.org/). 

Els xips blancs es podran donar a l’arribada, la seva recollida representarà una 
aportació de 80 cèntims per xip a l’esmentada l'ONG. 

 A l'arribada, s’hi trobaran col•laboradors de l’entitat, identificats com a “Xipaires” que es 
faran càrrec de recollir els xips i de bescanviar-los pel seu valor econòmic en metàl•lic.  

 Si finalment no pots participar a la cursa, el teu xip blanc continua tenint el mateix valor 
per la Fundació Pare Manel. No el llencis, ens ho pots fer arribar personalment o per 
correu a l’Institut Barcelona Esports, av. de l’Estadi, 40 08038 Barcelona. T’ho agrairan. 

La Fundació Pare Manel és una institució sense ànim de lucre arrelada als 
barris de Verdum i Roquetes de Barcelona. Lidera projectes d’acció social i 
educativa que defensen el desenvolupament dels drets i de la qualitat de vida 
de totes les persones que pateixen exclusió i marginació social. Treballen amb 
famílies que estan en situació de major vulnerabilitat. El seu model d’acció 
realitza una atenció integral que afavoreix la socialització i ajuda a reduir les 
desigualtats d’oportunitats que pateixen molts dels nostres infants i joves. 

Premis la Vanguardia 

El diari la Vanguardia atorgarà un trofeu al corredor i a la corredora de més 
edat que passin per la línia de meta i els obsequiarà amb un àpat a 
l'emblemàtic restaurant 7 Portes. 

Premi Olímpic especial La Vanguardia al primer corredor i a la primera 
corredora nascuts l’any 1992. El premi consisitirà en un àpat a l'emblemàtic 
restaurant 7 Portes. 

 

http://www.paremanel.org/
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Serveis per als corredors 

Recollida de dorsal i xip 

Fira d’Atenció al Corredor: A la Cúpula del Centre Comercial Las Arenas. Pl. 
d’Espanya. 

Com arribar-hi? 

 Bus: 13, 23, 27, 37, 46, 50, 65, 79, 91, 109, 150, 165, D20, H12, H16, V7 
 FGC: Espanya 
 Metro: Línies 1 i 3, Espanya 
 Bicing: Gran Via, 361 i 375 i av. de Rius i Taulet, 4 

Horaris 

 Dia 15 torn de matí de 10 a 15h i torn de tarda de 15 a 20h 
 Dia 16 torn de matí de 10 a 15h i torn de tarda de 15 a 20h 

S’ha de respectar el dia i la franja horària escollida. No es faran canvis de 
samarretes. 

Per recollir el dorsal i el xip, cal portar el comprovant corresponent de la 
inscripció realitzada i el DNI o passaport (hagi estat presencial o per Internet). 
En cas de recollir-lo en nom d’una altre persona, cal comprovant més fotocòpia 
del DNI o passaport de la mateixa. 

Pels residents de fora de Barcelona (excepte a L’Hospitalet, Cornellà del 
Llobregat, El Prat de Llobregat, Sant Boi del Llobregat, Viladecans, Badalona, 
Sta. Coloma de Gramanet, St. Adrià del Besòs) es facilita una franja de 
recollida el mateix dia 17. Al Pavelló d'Itàlia Palau Z6 pl. Carles Buïgas (davant 
de la Font Màgica)de 7.00 h a 8.00 h. 

TOTA LA INFORMACIÓ AL WEB barcelona.cat/cursamerce 

https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+de+les+Gl%C3%B2ries+Catalanes,+37,+08018+Barcelona/@41.4024679,2.1873965,17z/data=%214m2%213m1%211s0x12a4a321baaca7b3:0x7f388d4d23b9870e?hl=es
http://www.barcelona.cat/cursamerce
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Organització 

 

Direcció Tècnica Esportiva 

 

Proveïdor tècnic 

 

Patrocina 

 

        
 

Mitjans col·laboradors 

      

 

Col·labora 

            

               

https://www.scott-sports.com/es/es/
https://www.scott-sports.com/es/es/
http://www.arenasdebarcelona.com/
http://www.mundodeportivo.com/
http://www.mundodeportivo.com/
http://www.lavanguardia.com/
http://www.rac1.org/
http://www.diba.cat/
http://www.diba.cat/
http://www.fcatletisme.cat/
http://www.cocacola.es/
http://www.cefarcompex.com/
http://www.cefarcompex.com/
http://www.radioclubquijotes.org/
http://www.voluntaris2000.org/

