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La Barcelona Desigual Night Run arriba als 1.500 inscrits

- La Tinenta d'Alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, Maite Fandos, ha presidit la 
presentació de la Barcelona Desigual Night Run, que tindrà lloc el proper 21 de juny. 

- A pocs dies d'obrir el període d'inscripcions, ja s'ha arribat als 1.500 inscrits per aquesta 
nova cursa, que recorrerà el litoral de Barcelona de nit.
Aquest matí s’ha presentat la cursa Barcelona Desigual Night Run al Museu Olímpic i de l’Esport Joan 
Antoni Samaranch, una nova prova atlètica amb un circuit nocturn de 5 milles pel front marítim de la 
capital catalana.

L’acte ha estat presidit per la Tinenta d’Alcalde d’Esports, Maite Fandos, que ha destacat l’aposta de la
marca catalana Desigual per aquesta cursa i, per tant, la seva contribució en la promoció de l’esport a la 
ciutat. Així mateix, ha afirmat que aquesta cursa “consolida l’oferta de running a la ciutat de Barcelona i
ajuda a difondre l’esport i els seus valors”. La col·laboració de Desigual en aquesta cursa nocturna posa en 
evidència les diferents dimensions que te l’esport en aquesta ciutat; ja que no solament es tracta de difusió 
de valors, sinó també  de col•laboració entre empreses, entitats i institucions públiques per tal que l’esport 
sigui també un actiu de l’economia de la ciutat.

Per la seva banda, el director general de Desigual, Manel Jadraque, ha definit Desigual com “una empresa 
entusiasta, divertida i diferent” i ha remarcat que “precisament és allò que és aquesta cursa: una proposta 
nova i particular”. Per altre banda, el director de Seven Marketing, Josep Ma. Casanovas, ha mostrat el 
desig que “aquesta cursa noctura es converteixi en una cita estable i clàssica dins del calendari esportiu de 
la ciutat”.

La cursa tindrà lloc el proper divendres 21 de juny a partir de les 22.30 hores pel litoral barceloní, una 
bona manera d’ estrenar l’arribada de l’estiu. El recorregut serà de 5 milles (8,046 quilòmetres) i el punt 
de sortida i arribada estarà ubicat a la seu de Desigual, al costat de l’Hotel Vela. L’itinerari transcorrerà per 
primera línia de mar seguint la platja fins a la Mar Bella.

Les inscripcions segueixen obertes

El web www.barcelonanightrun.com ofereix en detall tota la informació útil al voltant de la cursa nocturna,
on encara romanen obertes les inscripcions.

En pocs dies, aquesta nova cursa ha arribat als 1.500 inscrits, si bé les inscripcions estaran obertes fins 
que no s’arribi al límit establert de 5.000 participants, per tal garantir la qualitat d’aquesta nova proposta. 
Tots aquells/es atletes que participin ho han de fer amb xip de cronometratge, fet que facilitarà el 
seguiment del temps de la cursa. Alhora, com que la xifra de 5 milles no es homologada, als 5 quilòmetres 
els atletes passaran per una catifa de control que els donarà un registre del temps oficial en aquesta
distància.
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