
 

 

 



 

 

 
 
Preàmbul. 
 
Dream Runners és una plataforma de 
running solidari creada a finals de 2012. Està 
vinculada a la fundació IPI-COOPERACIÓ, la 
qual és una ONG amb projectes de 
cooperació desenvolupats a Àfrica –prin-
cipalment a Etiòpia- que opera des de l’any 
2000. 
 
L’objectiu de Dream Runners és fomentar la pràctica del running i dels valors de 
l’esport en general, canalitzant-los cap a la sensibilització dels corredors i de la 
societat en benefici de causes solidàries. És una iniciativa pionera dins de Catalunya, 
basada en alguns models i referents originaris de països anglosaxons. 
 
Tots els membres de Dream Runners són voluntaris i el destí de les primeres accions 
són projectes de cooperació internacional (salut materno-infantil a Etiòpia) i  
programes solidaris a nivell local.  Així, hem participat com a equip a diferents curses, 
aconseguint el suport d’entitats i personalitats de reconegut prestigi, recaptant fons 
gràcies a la crida dels propis corredors i del seu entorn. 
 
Una de les activitats que encaixaven plenament en els objectius de Dream Runners era 
l’organització de curses amb una finalitat solidària. Un cop assentat l’equip i 
consolidades les seves bases, era el moment d’iniciar aquesta nova etapa. Així, amb el 
suport de les Diputacions de Barcelona, Lleida i Girona i dels ajuntaments respectius, 
neix el Circuit de Curses Solidàries Dream Runners 2014. 
 
 

Circuit Dream Runners: curses que volen ser diferents. 
 
Basant-nos en l’èxit de les primeres experiències, el Circuit de Curses Dream Runners 
té els següents trets distintius:  
 

 Curses inclusives: amb circuits, recorreguts i objectius que encabeixin                                           
a tothom: 

o Esportistes: cursa de +/- 10 kms. cronometrada.  
o Persones més grans i/o no esportistes: caminada 5 km 
o Infants: circuits i curses pels petits (entre 0 i 16 anys). 

 
           Per tant, volem ponderar el caràcter eminentment popular i festiu  
           de la cursa. 
 
 

“Esperem que des de Puigcerdà siguem referents en impulsar aquestes 
curses i que es vagin replicant a diferents indrets de Catalunya,  ja que tots hi 
guanyarem...”                                                                            

ALBERT PIÑEIRA. Alcalde de Puigcerdà   



 

 

 

 Curses familiars i amb inclusió 
d’activitats lúdiques paral·le-les: 
la cursa ha de ser l’excusa per 
passar un dia/un matí 
entranyable amb la família i 
amics, sense descartar l’al·licient 
del que vol competir.  

 Component solidari: l’objectiu no 
és només recaptar fons per a una 
causa benèfica, sinó també aprofitar l’esdeveniment per sensibilitzar a la 
ciutadania, que és tant o més important.  

 Espais el més oberts possibles: són circuits amb encant i amb predomini de la 
natura (sigui mar, camp o muntanya) per potenciar aquesta vesant familiar. 

 Dates molt escollides: ponderant dies de màxima afluència de gent (per 
exemple, festa major de la població) i tractant que no coincideixin amb altres 
esdeveniments similars més importants a la zona. 

 Beneficiaris: les inscripcions i altres patrocinis de les curses, a banda d’anar a 
benefici dels projectes que la fundació IPI-COOP (http://www.ipi-
cooperacio.org/ca) desenvolupa a Àfrica, també contribuiran en un determinat 
percentatge a causes locals de la població en la que es celebri la cursa 
(menjadors escolars, banc d’aliments local, etc.). 

 Implicació: de moltes organitzacions, patrocinadors, institucions, mitjans de 
comunicació, etc., per aconseguir el màxim impacte. 

 Col·laboració amb entitats locals / voluntaris: implicació del teixit social de la 
comarca (clubs esportius, escoles, entitats cíviques, etc.) que participen  com a 
voluntaris, involucrant-se en l’organització.  

 
 

Calendari del Circuit de Curses Dream Runners 2014: 
 

 La Seu d’Urgell: 12-04-2014 

 Les Franqueses: 27-04-2014 

 Puigcerdà: 15-08-2014 

 Manresa: 30-08-2014 

 Tona: 21-10-2014 

 Mollet del Vallès: 05-10-2014 

 Mataró: 16-11-2014 
 
 
 
Les curses competitives del Circuit (entre 10-12 km) 
formen una Lliga en la que puntuen tots els 
corredors que arribin a la meta. Al final de tot el 
Circuit, hi hauran premis pels 10 primers classificats 
de cada categoria (home i dona). 

http://www.ipi-cooperacio.org/ca
http://www.ipi-cooperacio.org/ca


 

 

 
 

Patrocinadors del Circuit de Curses Dream Runners 2014: 
 

A banda dels institucionals, aquests són alguns dels patrocinadors que ens donen 
suport per a l’èxit del Circuit: 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

 
La solidaritat. El destí final de les Curses Dream Runners: 
 
El que veritablement defineix –i distingeix- al Circuit de Curses Dream Runners és 
la vesant solidària.  

Com? 
 

 Sensibilitzant als ciutadans i als corredors. 
 Implicant a tot el teixit social de la zona.                                                                                                                                                                                                                                                  
 Recaptant diners per projectes i obres socials. 

 
Com recaptem els diners? 

 

 Inscripció a les curses. 

 Donacions entitats i particulars. 

 Activitats associades a les curses. 

 Venda de merchandising. 

 Aportacions en espècies. 
 
 

Qui són els nostres beneficiaris (any 2014)? 
 

 Projecte de cooperació al desenvolupament a Etiòpia.  

 Projectes socials locals dels municipis on es celebrin les curses. 
 

CAUSA INTERNACIONAL          CAUSA SOCIAL LOCAL 
 
Projecte de salut materno-infantil a 

North Wollo (Etiòpia) desenvolupat per 
la fundació IPI-COOP: 

 
 Construcció maternitat. 
 Construcció cases d’espera. 
 Formació sanitària. 
 Equipament centres rurals.  
 Treball comunitari. 
 Recull de dades 

 
OBJECTIU: passar del 6% actual al 
60% l’assistència sanitària en els parts. 
 

Programes socials molt arrelats al 
municipi de la cursa, adreçats als més 
desfavorits: 
 

 Banc d’aliments. 
 Menjadors socials i escolars. 
 Suport als discapacitats. 
 Llars d’avis. 
 Lluita contra la marginació. 
 Habitatge social. 

 
OBJECTIU: justícia social i lluita contra 
la discriminació i l’exclusió. 
 

  



 

 

 
Conclusions 
 

El Circuit de Curses Dream Runners vol aportar molts valors importants per a la 
societat catalana: salut, esport, treball en equip, superació, família, amistat... afegint-
hi, com a tret distintiu, consciència social i solidaritat en vers els més vulnerables. 
 

Ens vols ajudar a córrer per un somni ? 

http://www.dreamrunners.org 
 
Diana Aguilar (responsable organització curses): diana@dreamrunners.org 
Carles Farré (direcció tècnica):    carlos@dreamrunners.org 

http://www.dreamrunners.org/
mailto:diana@dreamrunners.org
mailto:carlos@dreamrunners.org

