
Benvolgudes famílies, 

Des del Departament d'Educació Física i Esports us proposem repetir l'experiència de l'any 

passat: córrer contra el sol a la II Cursa Patxot que se celebrarà el proper dimarts 17 de febrer. 

Us recordem que la cursa començarà en el moment en què el sol deixi d'il·luminar la nostra 

torratxa (aproximadament a les 17 h) i s'amagui darrere la muntanya de Sant Pere Màrtir, i que 

l'objectiu és arribar al cim d'aquesta muntanya per tornar a veure'l abans que es pongui del 

tot. 

El recorregut de la cursa serà el mateix de l'any passat: sortirem per la porta de dalt i 

vorejarem el Pony Club tot passant pel costat de l'Escola Aula. A continuació enfilarem un 

corriol travessant el descampat que ens menarà al final del carrer Font del Lleó. Continuarem 

fins al passeig de les Aigües i seguirem en pla fins al mirador dels xiprers. Allà girarem a la 

dreta seguint un corriol amb fort desnivell que ens portarà directament al cim, on s'entregaran 

les medalles per, tot seguit, tornar a l'Escola tot caminant (l'arribada està prevista cap a les 19 

h). 

Aquest recorregut estarà marcat i hi haurà diversos controls a llocs estratègics per assegurar 

en tot moment que tothom pugui seguir la cursa amb facilitat. 

Quant als participants, la cursa està oberta a tots els alumnes a partir de 4t de Primària, als  

antics alumnes, a mares i a pares, i al personal de l'Escola.  

Les inscripcions es realitzaran en línia a la pàgina web de l'Escola des del 3 de febrer fins al 15 

de febrer.  

La recollida de dorsals es realitzarà el mateix dia 17 de febrer davant de la torratxa a partir de 

les 16.30 h. 

Per últim, pel que fa als premis, resta anunciar-vos que hem ampliat fins a set el nombre de 

categories tant masculines com femenines: Benjamí (nascuts el 2005), Aleví (2004 i 2003), 

Infantil (2002 i 2001), Cadet (2000 i 1999), Júnior (1998 i 1997), Sènior (1996 - 1975) i Veterans 

(1974 i abans). 

 Per a més informació us podeu adreçar a cursapatxot@betania-patmos.org. 

Us esperem a tots i a totes el 17 de febrer a partir de les 16.30 h a l'esplanada davant de la 

torratxa. Animeu-vos: córrer és viure millor! 
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