
LA CURSA MORITZ SANT ANTONI CELEBRA 
LA SEVA 40 EDICIÓ.

CAMPIONAT DE CATALUNYA 10K
Aquest any, per celebrar la 40ª edició, la Federació Catalana d'Atletisme ha designat 
el circuit de la Cursa Moritz Sant Antoni per acollir el Campionat de Catalunya en 
ruta de 10k.

NOVA FIRA DEL CORREDOR
Recollida de dorsals i xips oficials, samarreta tècnica d’hivern i bossa d’obsequis 
dels col·laboradors als titulars propietaris de la inscripció. Per recollir dorsal i xip cal 
que els titulars de la inscripció  presentin el DNI o l’autorització del titular, fotocòpia 
DNI amb firma de conformitat i el comprovant d’inscripció. 
Una renovada Fira del corredor que ofereix diverses activitats per convertir la 
recollida de dorsals en una autèntica festa. Xerrades, Masters class, música, 
exhibicions esportives, consells de running, photocall, exposició de material 
esportiu i venda de la samarreta commemorativa per aquells que no són corredors. 

Ubicació: Per primera vegada es talla el carrer Calàbria, entre el carrer Sepúlveda 
i Floridablanca, per guanyar espai i convertir la Fira del corredor en una festa 
commemorativa de les 40 edicions.
Horari: Els dorsals es podran recollir a partir de les 9 del matí fins a les 20h.

21 Gener 2018
9:30h -10K   Campionat Catalunya

El 21 de gener de 2018 a les 9:30 del matí tindrà lloc la 40ª Cursa Moritz Sant Antoni, la primera prova 
atlètica de l'any a Barcelona que s'ha convertit en una de les carreres més reconegudes i populars de la 
ciutat. Per commemorar la 40ª edició l’organització entrega al corredor una samarreta tècnica d’hivern  

d’un valor econòmic sense precedents a les curses 10k. 
L'organització s'ha proposat arribar a la màxima xifra possible de participants i continuar així la línia 

ascendent i exitosa de participació que ha tingut aquesta carrera des del primer dia.

LA SAMARRETA, UN REGAL PER AL CORREDOR
Per celebrar la 40ª edició els corredors rebran una samarreta commemorativa d’un 
valor  sense precedents a les curses atlètiques de 10k. Es tracta d'una samarreta 
tècnica de màniga llarga, especial per a temperatures baixes, amb teixit 100% 
polièster isolate. La samarreta té dobles repunts i mitja cremallera de color negre, 
els punys i el baix esquena estan acabats en corba per oferir una millor protecció. 
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ACTIVITATS ESCENARI
Un escenari situat al xamfrà del carrer Calàbria amb Floridablanca amenitzarà la diada 
durant bona part del dia amb les següents activitats entre les 12 i les  20h. 
- Sessió de Balls Country 12h a 12:45h.
- Masters class d’atletes professionals. Com preparar una 10k Pro Am
- Taller de galetes pels petits de la mà del mestre pastisser Christian Escribà.
- Sessió de Dj Running. Música per córrer.
- Núria Dansa. Sessió de ball.
- Masters class de Rafael Bucciero Araujo, director del club proam, master class sobre  
  les característiques de l'entrada en calor per córrer una cursa de 10 km. Classe pràctica 
  de com fer un perfecte escalfament abans de competir.
- Núria Dansa. Sessió de ball.
- Taller de fisioterapia. 
- Master class Esportiu Rocafort

STANDS
Al llarg del carrer s'instal·laran els estands de l'organització i de les empreses col·laboradores, un photocall 

gegant per immortalitzar la recollida del dorsal i un escenari que ambientarà la Fira del corredor amb 

música, Masters class teòriques i pràctiques, balls i tallers durant tot el dia. 

ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA
A l’estand de l’entitat organitzadora de la cursa es podrà comprar la samarreta 
tècnica a un preu de 12 euros.

PHOTOCALL
Immortalitza la recollida del teu dorsal.
Un photocall de 4 metres situat davant del carrer Calàbria 66 servirà perquè et facis 
una fotografia amb el dorsal per immortalitzar el moment de la teva inscripció.

ASSOLEIX EL REPTE DE MORITZ
A l’estand del principal patrocinador podràs posar-te a prova amb el repte de ”la 
bo,ona vida” amb  by Moritz.  Moritz et convida a provar una cervesa sense alcohol si 
abans  “cremes” les 17 calories que té el producte (90” a 20 km/h).
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PORRA I DIVERSIÓ A L’ESTAND D’AIGÜES DE BARCELONA
No et perdis l'estand d'Aigües de Barcelona: podràs gravar gratis un divertit gif i 
guanyar un dels Kits del Runner que regalen! T’esperem a un fotomatón digital 
que trobaràs a l’estand d’Aigües de Barcelona per recordar el moment.  T’atreveixes 
a endevinar quin temps farà el guanyador de la cursa d’enguany? Vine a la Fira del 
Corredor i participa en la porra que organitza Aigües de Barcelona i podràs guanyar 
un kit de regal amb una samarreta, una bossa i una ampolla portable.

CULÉ! FOTOGRAFIA’T AMB LA LLIGA, COPA I CHAMPIONS
A l’estand de la Penya barcelonista l’Eixample Can Conesa, una de les entitats 
organitzadores de la Cursa,  hi haurà  exposades les darreres copes guanyades pel 
primer equip del Futbol Club Barcelona. Tothom que ho vulgui es podrà fotografiar 
amb Lliga, Copa i Champions.

ONG VEÍ A VEÍ, CURSA SOLIDÀRIA
L’ONG veí a veí proposa un intercanvi molt dolç. En el seu estsand hi tenen moltes 
llaminadures en forma de fruita, per cada fruita que porteu per la gent necessitada del 
barri l’ONG us la tornarà en forma de llaminadura. 

STAND 515 RECOVERY
A 515, ens centrem en l'atleta, perquè tingui un producte de gran qualitat, sense 
sucres afegits. Separem la proteïna dels carbohidrats, perquè cada atleta, segons el 
seu objectiu i necessitat i pes, creu la seva recuperació perfecta. A l'estand hi haurà 
mostres dels seus productes. 
515 és la distància en quilòmetres a recórrer durant el triatló ultraman, la prova més 
dura físicament per excel·lència.
La carrera de llarga distància, coneguda com ULTRAMAN és un triatló que requereix 
un gran esforç i una excel·lent preparació física i psíquica per poder dur-ho a terme.

STAND PRO AM
L’estand de Pro Am mostrarà com és la seva metodologia d'entrenament i com 
utilitza les noves tecnologies i la ciència de l'esport en els seus entrenaments. 
Ensenyarà a tots els atletes que s'acostin al seu estand la plataforma d'entrenament 
proam. 
És l'eina digital més avançada del sector esportiu, que permet controlar totes les 
variables de l'entrenament esportiu. I per a aquells atletes que vulguin participar en 
una anàlisi biomecànic de running o de natació poden fer-ho. Ja que el dia de la fira 
es sortejarà 2 anàlisis biomecàniques. 
Aquestes avaluacions permeten saber quina qualitat física l'atleta ha de millorar per 
augmentar el seu rendiment esportiu. 
En aquesta anàlisi s’avalua la composició corporal de l'atleta, la seva força, flexibili-
tat, la seva tècnica de carrera (es grava en vídeo) i el seu rendiment (test en pista) 
per a valorar de manera quantitativa l'estat de les seves qualitats físiques i saber 
com hauria millorar-les. 
Més info: (http://www.proamtraining.com/evaluacion-del-rendimiento)
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EL PRIMER EQUIP DE LLEBRES FEMENÍ CORRERÀ LA 
CURSA MORTIZ SANT ANTONI.
El club Proam aposta aquesta temporada per les llebres femenines. Aquest any s'ha 
posat com a repte que les llebres per a la cursa de Sant Antoni sigui en la seva gran 
majoria dones. Per això, ha començat a entrenar-les des del setembre del 2017. Ha 
seleccionat a 5 dels seus millors atletes per ser les llebres oficials per a la cursa de 
Sant Antoni. Laura Plăcintă, Bea Breto Pons, Alba Valero, Carolina Torres, i 
Valentina Nicoara seran les responsables de portar els següents grups: Sub 45, sub 
47, sub 50, sub 55 i sub 60.
Aquestes noies entrenen tots els dimarts i dijous a la pista Joan Serahima per arribar 
amb forces per al 21 de gener. La idea d'aquest projectes és fomentar l'esport femení 
i animar a totes les noies a que participin a la cursa de Sant Antoni.

LLEBRES ANTI LESIONS.
Per primera vegada totes les llebres estaran doblades per evitar que la lesió d'una 
llebre alteri el ritme de tothom, d'aquesta manera si una llebre es lesiona, la seva 
doble assumirà el seu paper i ningú es quedarà sense referència com va passar l'any 
passat, que quan es portaven dos quilòmetres, una llebre es va lesionar i els dos 
caps de carrera van tenir dificultats afegides. 

LA DONA MÉS PROTAGONISTA DE LA CURSA MORITZ 
SANT ANTONI.
Evolució de la participació de la dona a la Cursa Moritz Sant Antoni.
Els guanyadors de la cursa en les categories masculina i femenina dels darrers any són:
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Any Guanyador / 
temps

Guanyadora / 
temps

2017 3.472 Ibrahim 
Ezzaydouni / 29:54

Míriam Ortiz / 
36:17

2016* 3.692 Dris Lakouaja / 
29:38**

Hasna Bahom / 
35:26

2015 3.563 Dris Lakouaja / 
29:45

Hasna Bahom / 
35:40

2014 3.485
Dris Lakouaja / 
30:30

Hasna Bahom / 
35:53

2013 3.755
Dris Lakouaja / 
30:09

Raquel Parrado / 
36:45

2012 3.509
Dris Lakouaja / 
29:54

Raquel Parrado 
Romero / 36:33

2011 3.233 Dris Lakouaja / 
29:46

Txell Calduch / 
35:17

2010 3.094 Dris Lakouaja / 
30:05

Carmen Auñon 
Sanz / 37:30

2009

2008 * 

2.632
Dris Lakouaja / 
30:08

Txell Calduch / 
35:49

2.165
Roger Roca Dalmau 
29:59

Meritxell 
Calduch / 34:05**

2007 1.842
Otmane Btaime / 
30:55

Encarna Granados 
Aguilera / 36:39

2006 1.507 Benito Ojeda 
Sanz / 31:10

Louise Brown / 
35:16

2005 1.475 Victor Gonzalo 
Guirao / 31:17

Vinyet Noguero 
Planas / 36:51

2004 1.328 Benito Ojeda 
Sanz / 31:26

Carmen Auñon 
Sanz / 36:42

2003 1.119
Joan Herrera 
Lopez / 32:04

Mª Carmen Auñon 
Sanz / 38:32

2002 1.047
Victor Vinyals 
Domingo / 31:15

Carme Ballesteros 
Rosa / 36:51

2001 983 Joaquin Romacho 
Vargas / 31:46

Carme Ballesteros 
i Rosa / 38:49

2000 673 William Winseren / 
31:57

Vidalina Jaime 
Hualcachi / 40:36

1999 582 Joan Viudes 
Sanchez / 32:08

Vidalina Jaume 
Guacache / 37:55

1998* -
Benito Ojeda 
Sanz / 30:18

Mª. Jesus 
Zorraquín / 35:06

1997 -
Joan Viudes / 
31:45

Angels Ubiedo / 
36:43

ANY ARRIBATS



RECORREGUT 10k.
La Cursa Moritz de Sant Antoni proposa un recorregut que passa per alguns dels punts més emblemàtics del barri.

PRIMERA VOLTA
Sortida Floridablanca/Viladomat - Floridablanca - Casanova - Sepúlveda - LLançà - Gran Via lateral - Gran Via carril central; 
incorporació carril bus entre LLançà-Vilamari - Passeig de Gràcia carrils centrals - Rda Universitat Ronda San Antoni - Km 5: 
Cerveseria Moritz (fi de la primera volta)...

SEGONA VOLTA...Floridablanca - Villaroel - Tamarit - Urgell - Manso - Calàbria - Parlament - Ronda Sant Pau - Paral·lel - 
Borrell - Marques de Campo Sagrado - Paral·el - LLançà - Gran Via lateral-Gran Via carril central; incorporació carril bus entre 
LLançà-Vilamarí - Carrer Urgell - Carrer Floridablanca - Arribada Carrer Floridablanca/ Carrer Calàbria (META).

CURSES INFANTILS
Els atletes de la cursa infantil en les categories aleví, infantil i cadet, portaran un dorsal 
que porta el xip incorporat. Les inscripcions es realitzaran per Internet i llocs autoritzats 
fins la data límit. La inscripció es gratuïta a les curses no competitives de pre-benjaní i 
benjamí i es pot realitzar o bé el dissabte 20 de gener de 2018 de 9.00 a 20.00 hores a 
la Fira del Corredor a l’Edifici Calàbria 66, que es troba al carrer Calàbria, 66-78 de 
Barcelona (08015) o el mateix dia de la cursa al pati interior dels Salesians de Florida-
blanca).

CATEGORIES
• Aleví : del 2009 i 2010 - 1.609 m (Milla).
• Infantil: del 2006 i 2008 - 1.609 m (Milla).
• Cadet : del 2003 i 2005 - 1.609 m (Milla).
• Benjamí: del 2011 i 2012 - 400 m (No competitiva).
• Pre-Benjamí: a partir del 2013 - 200 m (No competitiva).

SORTIDA
La sortida es realitzarà a partir de 
les 11:00h amb el següent ordre:

1. Alevins
2. Infantils
3. Cadets

4. Benjamins

RECORREGUTS
Recorregut i distància de 1.609 mts (Milla)
Sortida Floridablanca / Calàbria - Casanova - Sepúlveda - Viladomat- Floridablanca / 
Calàbria (Meta).
Recorregut i distància de 400 m
Sortida Floridablanca / Calàbria - Comte Borrell - Floridablanca / Calàbria - Meta.
Recorregut i distància de 200 m
Sortida Floridablanca / Calàbria - Floridablanca / Viladomat - Meta.
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UN ANY MÉS, Cerveses Moritz recolza l’esport i l’oci i dóna 
suport a la cursa del Barri de Sant Antoni.
Cerveses Moritz i la seva especialitat 0,0 AIGUA DE MORITZ mantenen 
l’objectiu d’involucrar-se i afavorir els principals esdeveniments relacionats amb la 
ciutat en general i amb el barri de Sant Antoni en particular. 
Aquesta vinculació a la Cursa de Sant Antoni es remunta al 2007 i la mateixa obertu-
ra de la Fàbrica Moritz Barcelona, l’any 2011, ja va suposar una aposta ferma per la 
zona on va néixer Cerveses Moritz ara fa més de 160 anys. Es tracta d’un espai que, 
des de la seva inauguració, ha revitalitzat el barri fomentant el seu oci, la seva 
gastronomia i la cultura respectant al màxim la seva idiosincràsia. 
La cursa Moritz Barri de Sant Antoni és un gran esdeveniment esportiu, familiar i 
d’oci dins de la Festa Major del barri.

L’AIGUA QUE CORRE PER BARCELONA participarà també 
a la Cursa de Sant Antoni.
Aigües de Barcelona s'introdueix en el món del Running amb l'objectiu de promoure 
els hàbits saludables, estar a prop dels ciutadans de Barcelona i incentivar la sosteni-
bilitat i la solidaritat. Per consolidar aquesta aposta pel territori de l'esport, serà un 
dels patrocinadors oficials de la 40ª Cursa Sant Antoni, el proper 21 de gener de 2018.
Aigües de Barcelona es comprometen també amb el medi ambient, ja que en 
diversos punts d'avituallament de la cursa (al quilòmetre 5 i a post meta), han de 
donar aigua en gots de cartró reciclable per aconseguir una carrera més sostenible.
Aigües de Barcelona vol consolidar-se així com una institució propera als barcelonins 
i barcelonines apostant per una cursa popular i familiar, que se celebra en plena 
Festa Major del barri. I és que, l’aigua que corre per la ciutat de Barcelona, també 
corre per tots els seus ciutadans

MUNDO DEPORTIVO, DIARI OFICIAL
Cursa Moritz Barri Sant Antoni i Mundo Deportivo s'uneixen per arribar a un acord de 
col·laboració, donant una gran repercussió mediàtica a la cursa atlètica. 
Mundo Deportivo es converteix en el diari oficial de la Cursa.
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