des de 1992

FAMILIARS
I AMICS
David Sánchez i Óscar Vizcaíno

A L’Hospitalet incentivem la pràctica esportiva ja que fomenta valors cabdals per
a la formació dels nostres infants i joves,
com ara l’esforç, la superació i el respecte
a l’adversari.
I entre les cites esportives trobem, l’1 de
maig, la Milla Urbana, que enguany arriba
a la 26a edició, i VIII Solidària de Santa
Eulàlia Memorial David Sánchez i Óscar
Vizcaíno, una prova clàssica i per a totes
les edats, que omple d’esport, d’activitats
lúdiques i solidaritat els carrers del barri
amb la iniciativa “Córrer per l’1+1”.
Us convido a participar-hi activament i
agraeixo molt sincerament la feina que
l’Associació Esportiva Santa Eulàlia desenvolupa al llarg de tot l’any. Desitjo que
gaudiu de la cursa.
Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de L’Hospitalet
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Un any més, és un orgull com a president
de l’Agrupació Esportiva Santa Eulàlia tenir
l’oportunitat de convidar-vos a participar
a la 26a edició de la Milla Urbana de Santa
Eulàlia. Tornarem a viure una jornada on l’ESPORT i la SOLIDARITAT aniran agafats de la
mà gràcies, principalment, als ciutadans de
la nostra Ciutat.
El proper 1 de maig tornarem a organitzar
la cursa més antiga de la nostra Ciutat amb
l’objectiu i l’esperança d’aconseguir els nous
reptes que ens plantegem, entre els quals
està el superar el número d’aportacions solidàries entregades en l’anterior edició.
A banda de l’esdeveniment esportiu, tornarem a realitzar altres activitats per a tota la
família on pugueu participar i gaudir amb els
vostres fills. A la plaça Francesc Macià col•locarem inflables i activitats pels més menuts
i posteriorment farem una Masterclass Solidària organitzada també per l’entitat a la
qual represento. Tots junts aconseguirem
que aquesta jornada es converteixi en un dia
festiu pel barri de Santa Eulàlia.
Vull agrair el suport de l’Ajuntament de
L’Hospitalet i el treball i l’esforç del Grup
familiars i amics David Sánchez i Óscar Vizcaíno, per que any rere any aconsegueixen
l’empenta necessària per a que aquesta Milla
doni un pas cap endavant.
Gaudiu de l’esport i la solidaritat. Bona Milla!
Fernando Leiva Camacho
President de l’Agrupació Esportiva Santa
Eulàlia

EN MANS DE
PROFESSIONALS
www.fisioenric.com

Fisioterapeutes Professionals Titulats, amb una àmplia formació i experiència laboral
de 20 anys en el diagnòstic i tractament.
Amadeo Torner, 91-95 Local 2. l’Hospitalet del Llobregat, Teléfon 619 684 929 · info@fisioenric.com

L’Agrupació Esportiva Santa Eulàlia (AESE) amb la col•laboració del Grup de Familiars i Amics de
David i Óscar i l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, organitza el proper dilluns dia 1 de maig
del 2017 la XXVI Milla Urbana de Santa Eulàlia i VIII Solidària. “Memorial David Sánchez i Óscar Vizcaíno”.
L’any passat vam aconseguir arribar a les vint-i-cinquena edició de la Milla, això va significar per nosaltres ser reconeguts pel nostre ajuntament i ens van atorgar el sobrenom de CIUTAT DE L’HOSPITALET. També hem estat premiats amb una menció especial a la NIT DE L’ESPORT de la nostra ciutat. Tot
això vol dir que l’esforç d’aquest últims anys s’ha fet i s’està fent molt bé. Sovint hem demanat ajuda
per poder organitzar aquest esdeveniment esportiu-solidari, i fins ara havien arribat als objectius de
finançament planificats, però l’any passat la realització de noves activitats com el Zumba i la pèrdua
d’alguns patrocinadors-col•laboradors ha fet que aquest any per primera vegada haguem de demanar 2€ per inscriure’ns a la Milla. No ha estat una decisió fàcil per part de la pròpia organització però
estem segurs de que és totalment necessària per seguir endavant. Desitgem que això no sigui un fre
al bona feina feta fins ara i és per això que us demanem la vostra participació per tal de donar-li força
i sobre tot continuïtat a la que és la prova atlètica més antiga de la nostra ciutat en l’actualitat. Com
anys enrere seguirem demanant aportacions solidàries utilitzant l’eslògan “Córrer per l’1 + 1” on per
1 € i 1 L d’oli o llet recolzant els projectes solidaris de la Creu Roja de L’Hospitalet.
La línia de treball que hem volgut oferir sempre és facilitar la participació de tothom. Aquest any
també donarem suport a la categoria nova que van introduir l’any passat, la de l’Atenció a la diversitat funcional. La nostra filosofia ha estat sempre que la Milla de Santa Eulàlia sigui un esdeveniment
esportiu on els valors con la integració social, la solidaritat, la convivència i el civisme siguin presents,
afavorint sempre la participació del ciutadà.
Gràcies per la vostra confiança, ens veiem l’1 de maig.
Atentament: Familiars i amics Davis Sánchez i Óscar Vizcaíno

ACÉRCATE A EL STAND DE
VIAJES LORETO QUE ESTARÁ EL
DÍA DE LA PRUEBA ATLÉTICA
EL 1 DE MAYO Y RELLENA LA
SOLICITUD PARA ACEDER AL
SORTEO DE UN VIAJE PARA 2
PERSONAS A ANDORRA
Carrer de Francesc Cambó, 41,
17310 Lloret de Mar, Girona
Teléfono: 935 47 59 77

LLOC
L’Agrupació Esportiva Santa Eulàlia organitza la XXV Milla Urbana i VII Solidària de Santa Eulàlia,
Ciutat de L’Hospitalet “Memorial David Sánchez i Óscar Vizcaíno”, que tindrà lloc el proper diumenge 1 de maig de 2016 al circuit tancat de l’Avinguda Carrilet (entre els carrers Buenos Aires i
Comerç), a partir de les 9h del matí.
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DISTÀNCIES

SERVEIS

Totes les categories hauran de recórrer la
distància d’una milla (1.609 metres), exceptuant
les categories:

n Guarda-roba: Al circuit i trobaràs aquest servei.
n A l’arribada: avituallament d’aigua i altres obsequis.
n Assistència sanitària al circuit.
n Servei de dutxes al AESE
(Agrupació Esportiva Santa Eulàlia )
n Descomptes al pàrquing REGESA de la Plaça Francesc
Macià i Llusà , 2€/hora (tickets a la venda a la secretaria
del circuit)

n
n
n
n
n

Barrufets: 100 metres, aprox.
Prebenjamins: 250 metres, aprox.
Benjamins: 536 metres, aprox.
Alevins: 1.072 metres, aprox.
Atenció a la diversitat: 100 metres, aprox.

Buenos Aires, 12-14
HORARIO DE ATENCIÓN Lunes a Viernes, de 10:00h a 13:00h y de 17:00h a 21:00h.

CATEGORIES
Les classificacions es faran d’acord amb les categories que marca la Federació Catalana d’Atletisme per a aquesta temporada 2015-2016.

HORARI I ORDRE DE PROVES
9.00h

Open

9.15 h

Veterans masculí i femení
Sortida 1: Veterà Femení A | B | C

nascuts 1983 al 1997 | Open

Sortida 2: Veterà Masculí B | C

nascuts 2010 i 2011 | Pre-Benjamins nascuts

Sortida 3: Veterà Masculí A

nascuts 2008 i 2009 | Benjamins nascuts

9.45 h

Infantil femení

nascuts 206 i 2007 | Alevins nascuts

10.00 h

Infantil masculí

nascuts 2004 i 2005 | Infantils

10.15 h

Aleví femení

10.30 h

Aleví masculí

10.45 h

Pre-Benjamí femení i masculí

11.00 h

Benjamí femení

11.15 h

Benjamí masculí

11.30 h

Lliurament de trofeus 1

11.45 h

Cadet femení

12.00 h

Cadet masculí

12.15 h

Juvenils i Júniors masculins

12.30 h

24a Milla “Memorial David Sánchez

nascuts 2002 i 2003 | Cadets
nascuts 2000 i 2001 | Juvenils
nascuts 1998 i 1999 | Júniors
nascuts 1995, 1996 i 1997 | Promeses
nascuts 1983 al 1994 | Sèniors
nascuts 1968 al 1982 | Veterans A
nascuts 1958 al 1967 | Veterans B
nascuts 1957 i anteriors | Veterans C

i Óscar Vizcaíno”

nascuts 2012 al 2017 | Barrufets
categoria oberta | Atenció a la diversitat

12.45 h

Barrufets i Atenció a la diversitat
Premi DCPharm
Sortida 1: any 2012
Sortida 2: any 2013
Sortida 3: anys 2014,
2015, 2016 i 2017
Sortida 4: Atenció a la diversitat

13.15 h

Juvenils-Juniors- Promeses i
Sèniors femení

COL·LABORADORS AMB L’AIGUA

13.30 h

Promeses i Sènior masculí

13.45 h

Lliurament de trofeus 2

INSCRIPCIONS
Les inscripcions es poden formalitzar de forma presencial i NO presencial.
INSCRIPCIÓ PRESENCIAL
Es realitzarà única i exclusivament a les instal·lacions del Poliesportiu Municipal de Santa Eulàlia, al carrer Jacint
Verdaguer, 15-17, 08902 de L’Hospitalet de Llobregat, fent entrega del full d’inscripció. En el moment de la inscripció es farà entrega del dorsal.
La dates d’inscripció presencials al poliesportiu seran des del dijous 21 d’abril fins al dijous 28 d’abril del 2016
en horari de 17:00 fins a les 19:30 hores. (Dissabte i diumenge no es faran inscripcions)
IMPORTANT: En el moment de l’entrega del dorsal es demanarà l’aportació solidària d’1 €, que serà lliurat a
l’entitat solidària de L’Hospitalet i d’1 litre d’oli o llet, o també cereals per esmorzar i aliments bàsics que seran
lliurats directament al banc d’aliments de la CREU ROJA de L’Hospitalet.
ATENCIÓ: Inscripció Milla 2€ + l’aportació solidària 1€ + 1 L. d’oli-llet = 3€ + 1L.d’oli-llet.
INSCRIPCIÓ NO PRESENCIAL
es realitzaran mitjançant un ingrés de 5 € al número de compte: “BBVA”: ES86 0182 8734 99 0202062044
La inscripció quedarà confirmada un cop envieu el full d’inscripció degudament complimentat i el resguard d’ingrés nominatiu de la persona inscrita a la cursa. Aquests documents s’han d’enviar al correu electrònic
inscripcions@millaurbanasantaeulalia.cat
IMPORTANT: En el moment de la recollida del dorsal es demanarà el resguard nominatiu original bancari de l’
ingrés. El full d’inscripció el podeu descarregar de la web de la milla: www.millaurbanasantaeulalia.cat
L’organització sempre confirmarà via correu electrònic la inscripció de l’esportista.
La inscripció no presencial es podrà realitzar a partir de divendres dia 1 d’abril i fins el dilluns dia 25 d’abril a les
22:00 hores o fins que s’esgotin els dorsals disponibles per a poder participar.

Carrer de Narcís de Monturiol, 159
Teléfono: 934 32 68 86

Aprestadora 113
Teléfono: 932 63 05 94

COL·LABORADOR AMB LA FRUITA

MEDALLES I PREMIS
Trofeu pels tres primers classificats de cada categoria tant si són o no federats. En categoria veterà hi
haurà tres classificacions. En la cursa dels barrufets i atenció a la diversitat no hi haurà classificació ni
trofeus per als tres primers classificats. Tots els corredors rebran un obsequi una vegada arribin a meta.
Premis en metàl·lic pels 3 primers classificats a la cursa Sènior-Promesa masculí i per a les tres primeres
classificades de la cursa Sènior-Promesa-Juvenil-Júnior femení. Aquests premis en metàl·lic tindran la
seva corresponent retenció fiscal marcada per l’Agència Tributaria.
Masculí		
1r =150 € | 2n 100€ | 3r=50 €

Femení		
1r =150 € | 2n 100€ | 3r=50 €

Passeig del Rengle, 5, planta 11, 08302 Mataró, Barcelona
Teléfono:607 81 70 01 www.strategying.com

Distribució De Material Esportiu I Escolar
Telèfon 628 70 39 92 · geli.glsports@gmail.com
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ALTRES ACTIVITATS
III PAELLA SOLIDÀRIA

Lloc : Col·legi Milagros Consarnau
Horari: 14:30 · Plaçes Limitades , informa’t al web.

COL·LABORADORS AMB LA PAELLA SOLIDÀRIA

IIMASTERCLASS ZUMBA SOLIDARI
“ZUMBA PER L’1+1”

Lloc : Plaça Francesc Macià i Llusà
Horari: 11:00 a 12:15 “participa, informa’t al web”

Carrer Sants, 29 Barcelona
T. 934 219 111 · info@viatgesatlas.com

calle unió, 23 Local1 Tel.: 93 296 65 00
decocasahospitalet@gmail.com

Johan Sebastian Bach, 30
Esquina Calvet

DRETS D’IMATGE
D’acord a l’article de la Constitució 18.1 i a la Llei Orgànica 1/1982 del 5 de maig què regula els drets a la pròpia imatge, la
mateixa inscripció i/o participació en la XXIV Milla Urbana i VI solidària de Santa Eulàlia , implica l’acceptació de la difusió de la
seva imatge en aquells mitjans de comunicació que l’organització consideri oportú.
També informar que atès a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades personals, l’organització utilitzarà aquestes exclusivament per a la gestió de la pròpia activitat esportiva, formant part d’un fitxer propi e intransferible a l’AESE
i amb l’únic objectiu d’informar-vos de les properes edicions de la Milla.
Per a més informació sobre les bases i el reglament de la cursa, et pots dirigir a:

Agrupació Esportiva Santa Eulàlia

C/ Major, 10 - 08901
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 932 605 216
Fax: 933 379 182
lassessoria@lassessoria.com
www.lassessoria.com

C/ Baquer, 27
08903 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 931 853 401
info@asesoriabemar.com www.asesoriabemar.com
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