
 
 

Diumenge 26 d’abril de 10h a 20h  
 

Es tracta d’una iniciativa d’Iter5 que vol posar en primer pla un dels sectors d’edats 
que més està patint l’actual situació: els nens i nenes.  
És una cursa oberta a tots els infants de 0 a 16 anys, amb caràcter 100% solidari. Els 
diners de la inscripció aniran destinats a beques menjador de Càritas Diocesana de 
Lleida, degut a l’augment de la demanda d’aquestes a conseqüència del Covid19.  
 

Tindreu diferents tipus de modalitat de córrer: 
Individuals: 

o Córrer la distància que es vulgui amb cinta, terrassa, balcó, jardí..... 
o Amb una cullera i un ou a la boca.  
o Pota coixa 
o Peu junts saltant com una granota.  

 
Per parelles: 

o Fent la carretilla.  
o Amb els cordons lligats amb la sabatilla del germà.  
o Amb els ulls tapats i el germà fent de guia  

 

Us heu d’inscriure a www.iter5.cat i us heu de descarregar el dorsal, i aleshores pintar-
lo i decorar-lo al vostre gust, i també podeu fer dibuixos amb motius solidaris de cara 
als infants que seran beneficiaris del vostre ajut.  
Quan ho tingueu fet, podeu pujar la/les foto/s del dorsals i del dibuix a les xarxes 
socials d’Iter5 amb el hashtag #confinakids i etiquetant @Iter5 (no cal que surti el 
vostre nen/nena).  
També us podreu descarregar la medalla perquè la pinteu i decoreu com pujar al podi 
o simplement de record. 
 

http://www.iter5.cat/


 

 Us podeu vestir amb els colors del vostre equip o club, o bé disfressar-vos d’allò 
que més us agradi: de princesa, de superheroi/ïna, pallasso,...  

 Es obligatori passar-ho molt bé i riure molt, abans, durant i després de la cursa.  

 Tindreu servei d’entreteniment permanent, amb pinta-cares, cucanyes, 
inflables i tot el que els vostres pares estiguin disposats a fer perquè passeu un 
gran dia. 
 

 ÀLTAN WEAR – Samarreta tècnica 

 PLUSFRESC – Suquet de fruites 

 WALA – Codi descompte per compra on-line a www.walashop.com 

 FONT PUERICULTURA – Descompte per compra on-line a www.fontweb.cat 

 TORRES ENERGIA – Llibrets per pintar 
 
(Tots els participants que heu fet un donatiu rebreu per correu electrònic les 
instruccions per aconseguir la vostra bossa del corredor) 
 

 

 

www.walashop.com
http://www.fontweb.cat/

