
 

 

 

 

 

PROYECTE EXPLICATIU 

PLA DE DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ 



 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

 

La prova que consisteix en la celebració de diverses curses (10km, Milla, 1km 

Cursa Jove, 500m Cursa de Nins) i diverses activitats multiesportives per als nins i els 

joves. Està previst que es dugui a terme el diumenge 7 d’octubre de 2012, a la zona 

del carrer Indalecio Prieto del barri de Son Gotleu, i que compti amb la co-organització 

del Club Atletisme Amistat i l’Institut Municipal per a l’Esport del Ajuntament de 

Palma. 

Per part del club, que compta amb nombrosos atletes a Son Gotleu, hem decidit 

implicar-nos en la integració de joves i majors residents al barri a través de 

l'organització d'esdeveniments i facilitar la pràctica esportiva mitjançant beques per a 

entrenaments d’atletisme i multiesport. 

 
 

ÀREA TÈCNICA ESPORTIVA 

 
 

La prova va dirigida als ciutadans federats i populars de Palma, de Mallorca i de 

les Illes Balears, que vulguin participar. La prova està autoritzada per la FAIB 

(Federació d’Atletisme de les Illes Balears). 

 

Està previst que hi hagi un cronometratge oficial amb chip (a càrrec de 

l’empresa Elitechip). De tal manera, que a la confirmació dels atletes, el mateix dia, 

s’oferirà als participants un chip per dur a terme el control exacte de les arribades.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HORARI 

 

Seguint el comentat abans, la cursa tindrà un caràcter esportiu popular. Per 

això es proposa dur a terme quatre proves el mateix dia que divideixen cada 

categoria. 

 

  11:00  5ª Jornada Multiesportiva per la Integració  [circuit  Indalecio Prieto]     
   Per a nins/nines dels col·legis del barri: 
   La Milagrosa-Gabriel Vallseca-Corpus Christi-Joan Capó-Es Pont-Mater-Sant Josep Obrer 

  17:00  Milla Ciutat de Palma 2012 (1.609m)        
   Nascudes a 1998 i abans (a partir de cadet) 
   [circuit  Indalecio Prieto]   2 voltes petites 
  17:10  Milla Popular per la Integració (1.609m)       
   Nascuts a 1998 i abans (a partir de cadet) 
   [circuit  Indalecio Prieto]   2 voltes petites 

17:20  1km Cursa Jove Femenina          
  Nascudes a 1999-2000-2001-2002 (alevins-infantils) 

   [circuit  Indalecio Prieto]   2 voltes petites 
17:30  1km Cursa Jove Masculina         

  Nascuts a 1999-2000-2001-2002 (alevins-infantils) 
   [circuit  Indalecio Prieto]   2 voltes petites 

17:40  500m Cursa de Nins          
 Nascuts/des a 2003 i després (iniciació-benjamins) 

   [circuit  Indalecio Prieto]   1 volta petita 
18:00  10km Ciutat de Palma 2012         

  Nascuts/des a 1996 i abans (a partir de juvenil)   
 [Indalecio Prieto - Pont - Germans Escales(↔) - c/Biniamar (↔) - Pont - Indalecio Prieto]           

 3 voltes grans        

 

 

INSCRIPCIONS 

 

S’estableix que la forma d’inscripció podrà ser de dues formes: complimentar el 

formulari be a la plana web de www.elitechip.es o bé a la carpa d’inscripció al circuit. 

 

La confirmació d'inscripció, així com el lliurament de dorsal i chip tendrà lloc al 

costat del C.P. Es Pont.  

 



 

 

 

CIRCUIT 

 

El circuit serà el següent: 

c/Indalecio Prieto (sortida) 

c/Mare de Dèu de Monserrat (zona poliesportiu Germans Escales) 

c/Biniamar 

c/Indalecio Prieto (arribada) 

 

 

PREMIS 

 

La distribució i forma dels premis serien els següents: 

 

 CURSA DE NINS: entrega de medalla a tots els participants y regals sorpresa. 

 CURSA DE JOVES: entrega de medalla a tots els participants y beca esportiva 

per als primers classificats. 

 Milla Popular per la Integració: Beques esportives per als primers 

classificats. 

 Milla CIUTAT DE PALMA 2012: Trofeu al primer absolut, cadet, junior i atleta 

del C.A.Amistat (homes i dones). Vals de material esportiu als cinc primers 

absoluts homes i dones. 

 10km CIUTAT DE PALMA 2012: Trofeu al primer absolut, veterà M40/F40, 

M50/F50, M60/F60 i atleta del C.A.Amistat (homes i dones). Vals de material 

esportiu als cinc primers absoluts homes i dones. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FOTOS RECORDATORI 10km CIUTAT DE PALMA 2011 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FOTOS RECORDATORI 10km CIUTAT DE PALMA 2011 

 

 

 

 


