
 

L’AECC Catalunya Contra el Càncer de Lleida es posa en marxa organitzant el proper dia 19 

d’Octubre de 2014, dia mundial contra el càncer de mama, la segona caminada a benefici 

d’aquesta entitat.   

Aquesta caminada té un caràcter lúdic-esportiu no competitiu estant oberta a tothom qui 

vulgui col·laborar amb l’AECC.  

Els fons obtinguts amb aquesta caminada es destinaran de forma íntegra als programes i 

activitats que desenvolupa la AECC a Lleida: suport integral al pacient de càncer i família, 

informació i prevenció i investigació oncològica de qualitat.  

INFORMACIÓ DEL RECORREGUT 

La sortida i l’arribada de la caminada seran a la Glorieta Font i Quer, entrada del Parc 

de la Mitjana de Lleida. El recorregut consta de 10km, passant per l’Ermita de 

Granyena. Hi haurà la possibilitat de realitzar un recorregut més curt.  

INSCRIPCIONS  

Inscripcions prèvies al dia de la caminada: preu 6 € 

Les inscripcions es podran realitzar des de l’1 de Setembre fins al 16 d’Octubre del 2014 a la 

mateixa seu de la AECC Lleida (Carrer Pallars, 25), en horari de 9:00 a 13:00h, de dilluns a 

divendres.  

Lliurament de motxilla, samarreta tècnica i avituallament per a la caminada els dies 13 i 16 

d’Octubre d’11:00 a 13:00h i els dies 14 i 16 d’Octubre de 16:30 a 19:00h a la seu de la AECC 

Lleida (Carrer Pallars, 25) amb el justificant d’inscripció.  

El lliurament de les samarretes i motxilles es podrà atendre fins a l’esgotament de les existències i per 

rigorós ordre d’inscripció.  

Inscripcions el mateix dia de la caminada: preu 8€ 

De 8:45 a 9:30h a la carpa de la AECC al inici de la caminada (Glorieta Font i Quer, entrada parc 

de la mitjana).  



DRETS D’IMATGE 

Els organitzadors de la caminada podran difondre imatge de qualsevol participant 

durant la realització de la mateixa als mitjans de comunicació habituals i xarxes socials.  

ASSEGURANCES I RESPONSABIILTATS 

Tots els participants estaran coberts per una pòlissa d’assegurança de responsabilitat 

civil. Queden exclosos els casos d’un patiment latent, imprudència, no compliment de 

les lleis, etc. També queden exclosos els casos produïts per desplaçament a/o des del 

lloc en que es desenvolupa la caminada. Tot i que la organització posarà els mitjans 

que té al seu abast per a garantir la seguretat dels participants, aquests han de complir 

les normes de circulació, ja que, el transit estarà obert en els trams de carretera.  

La participació en aquest esdeveniment suposa l’acceptació del present Reglament.  

DADES DE CONTACTE 

Per a qualsevol dubte, consulta o col·laboració es podrà contactar amb l’AECC 

Catalunya Contra Càncer:  

Tel. 973.23.81.48. 

lleida@aecc.es 

Carrer Pallars, 25. Lleida.  
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