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QUI SOM? 
ONCOKIDS neix de la unió d’esforços 
de la Fundació Oncolliga Girona, el 
Consell Esportiu de l’Alt Empordà, 
Curses.cat, Gas Mountain KIDS, i una 
sèrie de curses de muntanya de l’Alt 
Empordà amb l’objectiu de crear un 
circuit de curses de trail per mainada, 
per fomentar l'activitat física i de 
lleure a la natura en família, promoure 
els valors positius de l’esport no 
competitiu, així com el nostre 
patrimoni natural 

Al moment actual, on costa molt 
conciliar la vida familiar i laboral, és 
una manera perfecte de passar un dia 
d’esport en família 

Consta de 12 curses, inscrites al 
circuit de curses existents, en les quals 
la mainada pot gaudir i iniciar-se al 
trail running, corrent amb els seus 
familiars o amb els nostres monitors. 

L’objectiu d’aquest projecte  és 
dinamitzar i fomentar la 
pràctica de l’esport i el 
lleure en família 

Volem contribuir 
mitjançant la 

pràctica esportiva a 
la formació en 

valors com la 
solidaritat, la 
tolerància, el 

respecte als altres, 
la confiança d'un 

mateix o l'esforç de 
superació, i oferir  
a la mainada i les 

seves famílies 
l’oportunitat de 

gaudir plegades 
dels trail running i 

el joc  

EL NOSTRE ENTORN 
NATURAL ÉS IDEAL PER 
A LA PRÀCTICA DE 
L’ESPORT I EL LLEURE 

EL CAMP 
NO TÉ 
PORTES
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Avui en dia, la  pràctica esportiva en 
els camins del medi natural és un 
40% superior a la realitzada en els 
espais esportius convencionals.   

El calendari de curses de trail 
running per a adults és molt ampli, i 
les activitats orientades a la mainada 
fins a 12 anys es limiten a circuits de 
cross competitiu amb distàncies 
curtes i orientats a la competició. 

Es fa molt difícil pels practicants de 
trail running conciliar amb les seves 
famílies la pràctica de la seva passió 

Es per aixó que hem ideat el Primer 
Circuit de Curses de Trail Infantil 
de l’Alt Empordà, inscrites a les 
mateixes curses d’adults, en 
benefici de la Fundació Oncolliga 
Girona. 

1 Característiques  
CURSES: S’han seleccionat curses  
durant tot l’any, a l’Alt Empordà, amb 
traçats naturals i adaptables 
CIRCUIT: Els circuits s’establirán 
DINS del mateix traçat dels adults, 
amb unes distàncies d’entre 4 i 10 
km. Hauran de comptar amb un 
avituallament líquid 
OBJECTIU:  No hi haurà guanyadors, 
tots els participants rebran el mateix 

obsequi. Al final del Circuit, la 
mainada haurà completat un total de 
100 km (no reals), com a l’Oncotrail. 
CATEGORIES: En funció de l’edat 
dels participants, s’establirà una 
equivalència de kilòmetres. Per 
exemple, per un nen/a de 6 anys 
cada km corregut valdrà per 1,5 km. 

PARTICIPACIÓ: La mainada menor 
de 7 anys haurà de córrer 
acompanyada dels seus pares o 
tutors. Els més grans podran córrer 
sols, amb els nostres monitors, 
mentre els seus pares fan la distància 
llarga de la cursa. 

SOLIDARITAT: El preu de la 
inscripció serà de 5€ per infant. Una 
part serà per cobrir les despeses 
d’organització i una altra en benefici 
de l’ONCOLLIGA. Al final del circuit 
la mainada sabrà quants diners han 
aportat per ajudar els malalts de 
càncer i les seves famílies. 

2 Com funciona 
Aquest projecte ha de permetre als 
participants conciliar la seva vida 
familiar i les seves aficions. És per 
aixó que el circuit s’organitza amb el 
calendari i les curses ja existents.  
• Els adults podran participar en la 

cursa llarga i deixar la mainada 
(majors de 7 anys)  amb els 
monitors. Quan aquests acabin el 
seu circuit, els monitors 
organitzaran jocs i activitats per a 
ells fins que arribin els adults. 

• Els monitors portaran banderes i 
senyalitzacions per garantir un 
seguiment i visibilitat adequats. 

• Els participants tindran un carnet 
on anirem anotant els kilòmetres 
fets a cada cursa, per arribar al 
repte de 100 km (no reals) 

• El calendari proposarà també 
curses temàtiques (Carnatrail, 
Curses d’obstacles, Sant Silvestre), 
que no comptabilitzaran en km.

VOLEM QUE LES 
FAMÍLIES PUGUIN 
GAUDIR PLEGADES  

D’UN DIA 
DE JOCS I 
ESPORT
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Hem volgut seleccionar un ventall de 
curses per tot l’Alt Empordà, des de 
Roses fins a l’Escala, passant per tota 
la zona interior fins la frontera amb la 
Garrotxa. Les curses participants 
obtenen un doble benefici: 

• Es converteixen en curses solidàries 
• Obtenen més participació en donar 

l’oportunitat a les famílies de passar 
el dia junts 

MARXA PIC DE L’ÀLIGA 9 abril 
Roses 
CURSA CASTELL ST. FERRAN 1 maig 
Figueres 
FOX TRAIL 21 maig 
St. Llorenç de la Muga 
CAMÍ DE CARROS 28 maig 
Peralada 
CURSA DE LA CIRERA 4 juny 
Terrades 
CURSA DE LA MATA 12 juny 
Garriguella 
NOCTURNA VILAJUÏGA  25 juliol 
Vilajuïga  
CURSA DEL FAU  14 agost 
Maçanet de Cabrenys 
DESPERTAFERRO 11 setembre 
Bàscara 
TRAMUNT TRAIL 16 octubre 
L’Escala 
TRAIL DELS LLUETS 22 octubre 
Viladamat 
SANT SILVESTRE 31 desembre 
Navata 

2018 

MARXA DEL BALCÓ gener 
Palau-Sabardera 
RUN4CANCER febrer 
Figueres 

ONCOKIDS                                                  
CALENDARI I CURSES PROPOSADES  

** Aquesta llista és provisional i està subjecte a possibles canvis en funció de la disponibilitat de les organitzacions ** 
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El nostre equip està format per un 
grup d’amics i amigues, sense limitació 
per la seva condició física, que 
participem a curses de muntanya, 
marxes, btt, ciclisme, caminades o 
proves d’orientació. 

L’equip de Gas Mountain elabora i 
selecciona un calendari de proves on 
participar, mai amb l’objectiu de 
guanyar, sinó de gaudir del nostre 
entorn, els amics, la família i l’esport. 

Marxes solidàries, curses de poble, 
proves nocturnes, maratons de 
muntanya, bicicletades populars, 
curses en btt… El nostre calendari 
cerca totes aquelles activitats on el 
nostre equip pugui divertir-se. 

Curses i proves: 
• MDM Half Marathon a Beuda 
• Marxa d’Ordis 
• Bicicletada popular Mas Pau 
• Riudatrail a Riudarenes 
• Cursa de la Mata de Garriguella 
• Cursa de RAC1 a Girona 
• Trail Fonts del Montseny 
• Volcanolimits a les Planes d’Hóstoles 
• Oncotrail 
• Marxa de la Cirera de Terrades 
• Cursa del Pic de l’Àliga a Roses 
• EntreCastells a Vilajuïga 
• Embardissada a Besalú 
• Marató Vies Verdes a Girona 
• Despertaferro nocturna a Báscara 
• Run4Cancer a Figueres 
• …… 

GAS MOUNTAIN KIDS                                 
QUAN PARTICIPAR ÉS UNA VICTÒRIA  
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La Fundació Oncolliga Girona és una 
entitat sense ànim de lucre que des 
del 1996 treballa per millorar la 
qualitat de vida dels malalts de càncer 
de les comarques gironines i les seves 
famílies.  

Serveis i programes 
• Programes d’atenció a domicili 
• Suport psicològic 
• Programes d’atenció familiar 
• Programes de rehabilitació (gimnàs, 

drenatge limfàtic i fisioteràpia) 
• Programes de prevenció (educació 

en hàbits saludables) 
• Voluntariat hospitalari  
• Banc de perruques  
• Préstec de material tècnic 
• Llar residència 
• … 

La principal font de finançament 
d’aquests serveis són les activitats 
benèfiques organitzades per  les 
delegacions que l’entitat té repartides 
per tot el territori gironí. En els darrers 
anys s’han anat multiplicant també les 
iniciatives que busquen unir sinergies  
entre esport i solidaritat.  Així, des del 
2013 se celebra l’Oncotrail (trail de 
100km), l’any 2014 va néixer el 
Run4Cancer (curses urbanes)  i l’any 
2016 l’Oncobike (200 km en BTT) i 
l’Oncoswim (natació en aigües 
obertes). A totes aquestes propostes 
s’hi afegeix ara l’ONCOKIDS, una 
activitat pensada per als més petits 
que esperem que tingui un llarg 
recorregut.  

FUNDACIÓ ONCOLLIGA GIRONA                                 
SOLIDARITAT DES DE L’ESPORT  



COMPTEM AMB EL SEU SUPORT                                 
ENTITATS I EMPRESES AMB COR…. 

PATROCINADOR:

COL·LABORADORS: 

EN BENEFICI DE:
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Al final, el que em mou és la il·lusió. 

Crec que la gran força que tenim quan 
som nens i que, malauradament, 

perdem a mesura que anem creixent, és 
la capacitat de somiar.  

Quan som nens, els somnis els veiem 
com realitat, i a mesura que anem 
creixent es van aparcant, i és molt 

important tenir aquesta capacitat de 
somiar, aquesta passió, aquesta il·lusió 

per fer les coses.  

Els nens han de perseguir els seus 
somnis i els adults hauríem de tornar a 

ser nens per perseguir-los 

Kilian Jornet

WWW.ONCOLLIGAGIRONA.CAT 

WWW.PROAUTOSEAT.COM 

WWW.CURSES.CAT 

WWW.CEALEMPORDA.ORG 

FACEBOOK/GASMOUNTAINKIDS

álvaro elía 
alvaroelia@gmail.com 

691 900 449 
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