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4a Runing Series l’Aldea 
 

Després que la 3a edició de la Running Series es realitzava per l’octubre i amb 
la proximitat amb l’altra cursa important de l’Aldea com és la Cursa Trail de 
l’Aldea i  Canicròs del desembre l’organització ha posat nova data al calendari 
de la cursa i la 4a Running Series es realitzarà aquest proper diumenge 8 de 
maig a les 10:00 h a la zona esportiva de l’Aldea (av Francesc Robert Graupera). 
La cursa tindrà les modalitats de 10K i 5K i les inscripcions estaran obertes: 
del 9/04/2022 a les 09:00:00 fins al 6/05/2022 a les 23:59:59. 
 
Programa i Horari Cursa  

• De 8:00h a 9:30 h: Lliurament de dorsals. 
• 10:00h hora de sortida 
• 11:00h Entrega de premis. (15m després de l'arribada de l'últim 

corredor) 
 
Informació Tècnica 

• Distàncies: 10km i 5km circuit urbà.  
• 2 avituallaments líquids durant la cursa. 

     
Hi haurà esmorzar i un detall obsequi per a tots els participants. 
 
Més Informacions i Contacte  

• Casal de Joves de l’Aldea (977 45 19 61)       
•  Blog Running Series l'Aldea https://bit.ly/37ThevT 
• Web de la Running Series https://bit.ly/38v5uQ6 
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Nota de Premsa  
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Imatge 
https://bit.ly/3OIBlNR 
 
 
 
 
Atentament 
 
Seto Gallego Peransi 
Gabinet de Premsa i Comunicació 
Ajuntament de L’Aldea 
Tel. 664 493 762 |977 45 04 66 |  Fax 977 450863 
www.laldea.cat |www.infoaldaia.info|www.antenaaldaia.com| https://t.me/lAldea  
premsa@infoaldaia.info| info@antenaaldaia.com 
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