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1. 1ª CURSA POPULAR GRUP OLIVA “HEROIS X L’ALZHEIMER” 

 

Es presenta nova prova al calendari de curses: La 1ª Cursa Popular Grup Oliva. Una 

prova diferent, una prova 100% solidària que el que promou és la sensibilització social 

cap a una malaltia encara desconeguda per moltes persones però a la vegada tant 

estesa. L’objectiu principal d’aquesta cursa és recaptar el màxim possible de fons per a 

ser destinats a l’Associació d’Alzheimer REUS i BAIX CAMP. A banda de la cursa atlètica, 

també es donarà l’oportunitat de fer-la caminant per aquelles persones que no 

s’atreveixin a completar-la corrents, i a més, per a totes aquelles persones que no 

puguin assistir o que no volen fer-la però d’alguna manera es volen veure implicats en el 

projecte solidari, es posarà a disposició el Dorsal 0, per tal de que es pugui fer una 

aportació en metàl·lic i així poder col·laborar per aquesta bona causa. 

No només serà un acte solidari, sinó que també serà una gran festa on al voltant de la 

cursa s’organitzaran un gran nombre d’activitats paral·leles tals com: vermut electrònic, 

masterclass de Zumba, espectacle per als més petits i sortejos.  

La data triada és el proper 22 d’Abril de 2018 i ells, els malalts d’alzheimer, serán 

protagonistes amb un dorsal especial “GRACIES” al final de la cursa. 

Tots els participants rebran un 2x1 a PortAventura, una samarreta técnica 

commemorativa de la cursa així com un GIMSAC.  

 

  

 

 

 

 



	  

	  

 

 

2. Grup Oliva 

El Grup Oliva és un dels holdings empresarials familiars més importants de la província de 

Tarragona i gaudeix d'un gran prestigi i reconeixement a Catalunya i a Espanya. 

Es va fundar l’any 1965, quan Joaquín Oliva Valls s'inicià en el sector de l'automoció a 

partir d'un negoci de motocicletes del seu pare. Avui, 40 anys després, l'esperit 

emprenedor del fundador ha passat als seus fills, que són els actuals gestors de totes les 

empreses del Grup. 

Des de l'automoció, la informàtica, les assegurances i els serveis logístics fins al sector 

immobiliari, el Grup Oliva ha sabut diversificar la seva activitat empresarial aprofitant el 

seu prestigi, les sinergies i l'experiència empresarial adquirida amb els anys. 

Els valors familiars, el coneixement profund de la zona on se situen les seves empreses i 

un estil de gestió professional en constant superació han permès al Grup Oliva 

emprendre grans inversions en els últims anys i situar-se en la posició de lideratge i 

prestigi que actualment ocupa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

3. Associació d’Alzheimer REUS i BAIX CAMP  

El Grup Oliva està plenament conscienciat en diferents accions socials. Una d’elles, que 

és per a la qual va destinada la totalitat dels fons d’aquesta cursa, és l’Associació 

d’Alzheimer REUS i BAIX CAMP. Aquesta associació es constitueix l’any 2003 a Reus 

després de que es realitzés un conveni entre l’Ajuntament de Reus i la Creu Roja per 

començar fent tallers d’estimulació cognitiva. L’any 2009 es valora crear un Centre diürn 

especialitzat en la malaltia, i un any després obre les portes un centre acreditat per la 

Generalitat de Catalunya amb un programa pioner a la província. 

El principal objectiu de l’Associació és desenvolupar activitats dirigides als efectes de 

l’Alzheimer, informar i a la vegada sensibilitzar a les persones sobre aquesta malaltia i 

recolzar als familiars donant suport psicològic. 

Aquestes activitats es classifiquen en 5 àrees principals tals com: 

- Àmbit social 

- Serveis als cuidadors 

- Àrea d’atenció a la persona amb Alzheimer 

- Àrea de formació 

- Àrea de voluntariat 

Compten amb un gran equip de professionals que ofereixen el seu suport i col·laboren 

en els seus cursos de formació, així com entitats privades i públiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

4. PROGRAMA  

Accions prèvies 

14 Feber 2018 Presentació Cursa Popular – Roda de Premsa institucional. 

22 Febrer 2018 Obertura Inscripcions 

18 Abril 2018 Roda de premsa técnica e informativa.  

21 Abril 2018  Entrega de dorsals 

22 Abril 2018 Cursa + jornada ludico- festiva 

 

Cap de setmana 21 i 22 Abril 2018 

 

Dissabte 21 

16:00h – 20:00 Entrega Dorsals  

Diumenge 22 

08:00h – 10:40 Entrega Dorsals  

11:00h Sortida Cursa Popular Plaça Llibertat 

11:16h Arribada 1º corredor Plaça Llibertat 

12:15 Arribada últim corredor Plaça Llibertat 

12:30 Entrega de Trofeus Plaça Llibertat 

13:00 MasterClass Zumba Plaça Llibertat 

13:20 Activitats Infantils Plaça Llibertat 

13:30 Vermuth Electrònic Plaça Llibertat 

13:45 Sorteig (descans Vermuth Electrònic) Plaça Llibertat 

 



	  

	  

 

ACTIVITATS PARAL·LELES 

A banda de la cursa popular i caminada, es realitzaran diferents activitats el mateix 
diumenge per augmentar la participació i alhora la recaptació final. 

Vermut Electrònic 

Musica en directe amb la possibilitat de degustar vermut Miró.  

Masterclass Zumba 

Els monitors de CT Monterols oferiran una masterclass gratuïta de Zumba a tots els 
assistents. Tothom qui vulgui podrà ballar als ritmes més actuals.  

Sorteig 

Sorteig de productes i serveis cedits pels col·laboradors de l’esdeveniment. 
Participaran al sorteig tant els corredors com totes les persones que hagin fet una 
aportació al Dorsal 0. Un exemple dels productes que es sortejaran son: 

• 5 caps de setmana a Port Aventura. 
• 4 Dorsals per la Peugeot Joaquin Oliva Mitja Marató de Cambrils. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

5. RECORREGUT 

El recorregut tindrà un recorregut de 5 quilometres aproximadament amb sortida i 

arribada a la plaça Llibertat. El circuit transcorrerà pels següents carrers: 

Plaça de la Llibertat – Avinguda Sant Jordi – Avinguda de l’Onze de Setembre – Passeig 

de Mata – Passeig Sunyer – Passeig Prim – Plaça de la Pastoreta – Avinguda de la Salle – 

Avinguda de Pere el Cerimoniós – Plaça d’Antoni Villarroel – Riera d’Aragó – Carrer de 

Josep M.Arnavat i Vilaró – Plaça de la Puríssima Sang – Raval del Pallol – Plaça de 

Catalunya – Raval de Santa Anna – Plaça Prim – Carrer Llovera – Carrer de l’Amargura - 

Plaça de la Llibertat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

 

 

El present circuit ha estat dissenyat amb la base d’altres circuits de curses populars de 

Reus com la Cursa de la Dona, la Sant Silvestre i el Quart de Marató per tal de facilitar, 

així, l’operativa als cossos de seguretat. 

A continuació, podem veure el rutòmetre de la cursa al pas de la prova per cada punt 

quilomètric tant del cap de cursa com de l’últim participant. Pel temps per quilòmetre 

promig de l’últim participant s’ha agafat com a exemple el ritme de l’última participant 

de la Cursa de la Dona de Reus per les seves similituds en participació i recorregut. 

 

PUNTS DETALLATS 
Punt   Cap de  Últim  

km. Cursa Corredor 

INICI DE LA PROVA (Plaça Llibertat -C/Sant Vicenç) 0,0 11:00:00 11:00:00 

Av. 11 de Setembre -  C/Federic Soler 1,0 11:03:00 11:13:30 

Passeig de Mata – C/ Bisbe Borràs 2,0 11:06:00 11:26:30 

Plaça de la Pastoreta 3,0 11:09:00 11:39:30 

Plaça d’Antoni Villarroel 4,0 11:12:00 11:52:30 

C/Llovera 5,0 11:15:00 12:05:30 

PROMIG DE VELOCITAT   20 km/h 5 km/h 

TEMPS PER KM   0:03:00 0:13:00 

META 5,00km 11:15:00H 11:40:03H 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

 

6. INSCRIPCIONS 

Les inscripcions per la cursa i caminada tindran un preu de 10€ i 5€ del dorsal 0 (solidari) 

que aniran destinats integrament a l’associació beneficiària de l’esdeveniment, 

l’Associació d’Alzheimer REUS i BAIX CAMP. Les inscripcions es podran fer online 

mitjançant el formulari de la web o de forma presencial a diferents punts de la ciutat de 

Reus: 

• Peugeot Joaquin Oliva 

Ctra. Salou Qm.1 

43205 Reus 

• Protego Correduría de Seguros 

Amargura 36-38 

43201 Reus 

 

Dorsal 0 

A banda de les inscripcions per la cursa, tothom qui vulgui podrà col·laborar amb 

l’esdeveniment adquirint el dorsal 0. El dorsal 0 tindrà el preu de 5€. Aquest dorsal no 

dona dret a participar a la cursa però si que participarà al sorteig de productes posterior 

a la cursa així com la degustació del vermout. Aquesta iniciativa va dirigida a empreses 

i/o particulars que vulguin col·laborar amb l’Associació d’Alzheimer REUS i BAIX CAMP.  

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

 

7. DIRECCIÓ TÉCNICA 

El grup Oliva ha confiat amb la empresa local Running Solutions, empresa amb 10 anys 

d’experiencies, lider al sector del Marketing Esportiu i organitzadora de curses 

consolidades com: 

- Bilbao Night Marathon 

- Challenge Madrid  

- Chalelnge Salou  

- Half Menorca 

- Peugeot Joaquin Oliva Mitja Marato de Cambrils  

- SbHotels Marató de Tarragona 

- Mitja Marató de Salou 

- Fresh Wave Triatló de Cambrils  

- Santander Triatlón Series Tarragona 

 

8. COL·LABORACIÓ AJUNTAMENT DE REUS 

Pel correcte funcionament de l’esdeveniment és imprescindible la col·laboració de 

l’Ajuntament de Reus amb les següents aspectes: 

- Permís ocupació via publica: Plaça Llibertat. 

- Tanques RELLSA. 

- Tarima. 

- Equip de so. 

- Neteja posterior. 

- Trofeus 

- Ambulàncies. 

- Tall de carrers. 

 

A banda dels aspectes anteriors, també es sol·licitarà la introducció de l’esdeveniment 

dins del programa de promoció i comunicació, per donar conèixer l’acte a tota la 

ciutadania. 



	  

	  

	  


