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29a Milla Urbana de Santa Eulàlia i 12a Solidària 
-CIUTAT DE L’HOSPITALET- 

Memorial David Sánchez i Óscar Vizcaíno 
 
Benvolguts amics i amigues, 

 

L’Agrupació Esportiva Santa Eulàlia (AESE) amb la col·laboració del Grup de Familiars i Amics de David 

i Óscar (FADOG) i l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat,  organitza el diumenge 17 d’octubre del 

2021 la 29a Milla Urbana de Santa Eulàlia i 12a Solidària, “Memorial David Sánchez i Óscar 

Vizcaíno” – CIUTAT DE L’HOSPITALET –. 

 

ÈXIT seria la paraula que hauríem d’utilitzar per descriure la milla de l’any 2019. El canvi al nou circuit 

al carrer d’Amadeu Torner i la inclusió del dorsal amb xip van ser la gran aposta de l’organització per 

tal d’intentar millorar la Milla Urbana de Santa Eulàlia i creiem que no ens vam equivocar. Tampoc 

volem oblidar-nos de tots aquells col·laboradors i patrocinadors que ens estan donant suport any 

rere any i als quals agraïm el seu suport, ja que la milla no seria igual sense aquesta ajuda. 

 

Malauradament aquest èxit d’organització ha quedat amagat a causa de la situació 

d’excepcionalitat que encara estem vivint degut a la crisi sanitària provocada per la COVID-

19. Tot això ha estat un impediment  per a la realització de la Milla Urbana Santa Eulàlia en 

2020 i la de l’any 2021 en la seva data natural, l’1 de maig. No obstant això, creiem que hem 

de començar a treballar per arribar a l’anomenada nova normalitat, i volem posar a la Milla 

com a exemple.  Aquesta iniciativa suposa un gran esforç tant per a l’organitzador com per a 

l’Ajuntament de L’Hospitalet. És per això que s’han determinat mesures de prevenció, de 

protecció i organitzatives orientades a garantir la prestació dels serveis i a la preservació de 

la salut dels participants.  

 

IMPORTANT! La 29a Milla Urbana de Santa Eulàlia i 12a Solidària, “Memorial David Sánchez i Óscar 

Vizcaíno” – CIUTAT DE L’HOSPITALET – es podrà realitzar sempre que la situació i les autoritats 

competents així ho permetin.  En cas de suspensió total de la Milla, per raons sanitàries o d’ordre 
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major, el cost de la inscripció solidària (1€ + 1 L de llet o d’oli) no serà retornat en cap cas i aquest 

serà igualment destinat a les accions solidàries vinculades a la milla. 

 

• CUIDA’M DE L’HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU; és un projecte on anirà destinat l’euro 

solidari amb la finalitat d’ajudar a nens amb la necessitat de rebre una intervenció quirúrgica que al 

nostre país es considera senzilla, però que és impossible de realitzar als seus països d’origen. Aquest 

projecte cobreix a més de la intervenció, el desplaçament i l’estança de l’infant i les seves famílies 

durant tot el tractament. 

• BANC D’ALIMENTS DE LA CREU ROJA DE L’HOSPITALET on es fa entrega de les aportacions 

de llet i oli entregades durant el període d’inscripcions amb l’objectiu de fer-les arribar a les famílies 

necessitades del nostre entorn.  

 

Gràcies per la vostra confiança i ens veiem el 17 d’octubre. 

 
 
 

Organització  Milla Urbana de Santa Eulàlia. 
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REGLAMENT 2021 
 

ART. 1 – ORGANITZACIÓ I MESURES DE PREVENCIÓ, DE PROTECCIÓ I 
ORGANIZATIVES 
 

L’Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, organitza amb la col·laboració del Grup de Familiars i Amics de 

David i Óscar la 29a Milla Urbana de Santa Eulàlia i 12a Solidària “Memorial David Sánchez i Óscar 

Vizcaíno” – Ciutat de L’Hospitalet, que tindrà lloc el proper diumenge 17 de octubre de 2021, en el 

circuit tancat del carrer Av. Amadeu Torner  (entre c. Aprestadora i c. Narcís Montoriol) a partir de les 

9:00h del matí. 

 

Les mesures de prevenció, de protecció i organitzatives: 

1. Només hi haurà 40 inscripcions com a màxim a cada categoria.  

2. Es realitzaran una o  dues sortides depenent dels inscrits a cada categoria.  

3. Per motius sanitaris no hi haurà disponibilitat de servei de guarda-roba.  

4. L’entrada de l’atleta serà 15 minuts abans de l’horari de la seva prova a la zona tancada. L’atleta 

estarà obligat a entregar signada la declaració de responsabilitat Covid-19, si no fos així se li negaria 

l’accés a la zona tancada. 

5. L’atleta estarà obligat a dur la mascareta tipus quirúrgica dins la zona tancada, només podrà 

treure-se-la l’atleta quan estigui a la línia de sortida. 

6. A l’entrada es prendrà la temperatura de l’atleta. No podrà accedir cap atleta que superi els 37,2 º 

de temperatura. També hauran de posar-se líquid hidroalcohòlic a les mans abans d’entrar a la zona 

tancada.  

7. L’atleta  serà dirigit per un voluntari de l’organització a una zona determinada del circuit, on hi 

haurà delimitacions d’espai. 
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8. Un voluntari de l’organització els guiarà a zona d’escalfament, i després a la línia de sortida, on els 

jutges de la federació catalana d’atletisme decidirien si realitzar dos a tres sortides depenent del 

nombre d’atletes. 

9. Abans de donar la sortida, un voluntari de l’organització passarà amb un recipient  perquè cada 

atleta llanci la mascareta quirúrgica. 

10. L’organització donaria una mascareta nova a cada atleta una vegada finalitzada la prova, també 

els hi donaríem els obsequis i beguda. 

11. Una vegada finalitzada la prova els atletes serien dirigits a la zona de recepció, on els 

acompanyants podran fer-se càrrec dels participants menors d’edat. 

12. L’entrega de medalles als tres primers es farà al final de cada prova finalitzada, una vegada els 

jutges ens donin els resultats. 

13. L’atleta haurà de signar la declaració de responsabilitat Covid-19 (els menors d’edat, signada pels 

seus pares o tutors legals) on declararà: 

- Que el participant presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-

19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre 

infecciós. 

- Que no ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 

confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies 

anteriors a la realització de l’activitat.   

- Que es compromet a complir  en  tot  moment  la  normativa  vigent  respecte  a  la  

pandèmia  de  la COVID-19, referent a esdeveniments esportius i públic en general. 
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ART. 2 – HORARI I ORDRE DE LES PROVES 
 

 
 
 

ART. 3 – CATEGORIES 
 

 

9:00 Open Masculí i Femení

9:15 Veterà Femení A-B-C

9:30 Veterà masculí A-B-C

9:45 Infantil Femení

10:00 Infantil Masculí

10:15 Aleví Femení

10:30 Aleví Masculí

10:45 Pre-benjamí Masculí i Femení

11:00 Benjamí Femení

11:15 Benjamí Masculí

11:30 Cadet Femení

11:45 Cadet Masculí

12:00 Juvenil i Júnior Masculí

12:15 28a Milla "Memorial David Sánchez i Óscar Vizcaíno"

12:30 Juvenil, Júnior i Elit Femení

12:45 Elit masculí

13:00 Atenció a la diversitat

13:15 GRAN PREMI OSEO3 Barrufets 2016

13:30 GRAN PREMI OSEO Barrufets 2017

13:45 GRAN PREMI OSEO3 Barrufets 2018, 2019, 2020 i 2021

HORARI DE LA COMPETICIÓ - 29a MILLA URBANA

Barrufets nascuts/des al 2016 i posteriors

Pre-benjamins nascuts/des en 2014 i 2015

Benjamins nascuts/des en 2012 i 2013

Alevins nascuts/des en 2010 i 2011

Infantils nascuts/des en 2008 i 2009

Cadets nascuts/des en 2006 i 2007

Juvenils nascuts/des en 2004 i 2005

Júnio rs nascuts/des en 2002 i 2003

Open nascuts/des del 1987 al 2001

Veterans A nascuts/des del 1972 al 1986

Veterans B nascuts/des del 1962 al 1971

Veterans C nascuts/des al 1961 i anteriors

Elit categoria per invitació

CATEGORIES - 29a MILLA URBANA
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ART. 4 – CIRCUIT 
 

Totes els participants hauran de recórrer la distància d’una Milla a excepció de les següents  

categories:  

 

• Barrufets i Atenció diversitat           100 metres aprox. (abans de meta) 

• Pre-Benjamins                           201 metres aprox. (1/2 volta al circuit) 

• Benjamins                                   603 metres aprox.  (1 volta i 1/2 al circuit). 

• Alevins                            1.005 metres aprox. (2 voltes i ½  al circuit). 

 
                                                                          

ART. 5 – INSCRIPCIONS 
 

Inscripció Presencial 
 

Es realitzarà exclusivament a les instal·lacions del PM Santa Eulàlia, c. Mossèn Cinto Verdaguer, 15-

17, CP. 08902 de l’Hospitalet de Llobregat, fent entrega del full d’inscripció i efectuant el pagament 

de 3 € + 1L. d’oli o llet. En el moment de la inscripció es farà entrega del dorsal. 

La dates d’inscripció presencial al poliesportiu seran des del dimecres 6 d’octubre al dijous 14 

d’octubre de 2021 en horari de 17:15 fins a les 19:30 hores. (dissabte 9,  diumenge 10, dilluns 11 i 

dimarts 12 no es faran inscripcions) 
 

IMPORTANT:  1 € de la inscripció serà lliurat al projecte Cuida’m de l’Hospital Sant Joan de Déu i el  

litre d’oli o llet serà lliurat directament al banc d’aliments de la CREU ROJA de L’Hospitalet. 

 

ATENCIÓ!!! 
1.- Inscripció Prova Atlètica = 2€ 

+ 
2.- Aportació Solidària = 1€ + 1 litre de llet o oli 

 
TOTAL INSCRIPCIÓ = 3€ + 1 litre de llet o oli  
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Inscripció NO Presencial 
 

Es realitzaran mitjançant un ingrés de 5 € al número de compte:   

ES76 2100 0821 4802 0077 0348 
La inscripció quedarà confirmada un cop envieu el full d’inscripció degudament complimentat i el 

resguard d’ingrés nominatiu de la persona inscrita a la cursa. Aquests documents s’han d’enviar al 

correu electrònic següent: inscripcions@millaurbanasantaeulalia.cat 

En el moment de la recollida del dorsal es demanarà el resguard nominatiu original bancari de 

l’ingrés. 

 

El full d’inscripció el podeu descarregar de la web de la milla: www.millaurbanasantaeulalia.cat 

L’organització sempre confirmarà via correu electrònic la inscripció de l’esportista.  

La inscripció no presencial es podrà realitzar a partir de dilluns dia 13 de setembre  i  fins al dimecres 

dia 13 d’octubre a les 22:00 hores del 2021 o fins que s’esgotin els dorsals disponibles per a poder 

participar.  

 

ATENCIÓ: aquest any 2021 també es poden inscriure amb el “DORSAL 0” totes aquelles 

persones que només vulguin  participar solidàriament sense haver de participar en  la 

prova esportiva. Teniu l’enllaç a la web de la milla www.millaurbanasantaeulalia.cat 

 

 

ART. 6 – DRETS DE L’ORGANITZACIÓ 
 

Art.6.1 L’organització es reserva el dret de donar per tancada la inscripció en cadascuna de les 

categories i proves quan consideri que el nombre d’inscrits és el suficient per garantir  la qualitat i 

la seguretat dels participants. 

 
Art.6.2  Les inscripcions a les proves elit masculí i femení es reserven exclusivament a atletes 

convidats. Si esteu interessats en què algú dels atletes del vostre club hi participi, us heu de posar 

en contacte amb nosaltres mitjançant inscripcions@millaurbanasantaeulalia.cat indicant 

clarament a l’assumpte de l’e-mail que voleu participar en aquesta cursa amb invitació. Per a 
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poder participar serà necessari que adjunteu el vostre currículum esportiu i el número de llicència 

de la FCA. 

 

Art.6.3 El  mateix dia de la prova no es realitzaran inscripcions. Excepte en les categories de  

Barrufets  i Atenció a la diversitat.  

 

Art.6.4. L’Agrupació Esportiva Santa Eulàlia no es fa responsable dels perjudicis físics, morals o 

materials que puguin tenir els participants durant les curses. 

 

 

ART. 7 – DORSALS 
 

Inscripció presencial: L'entrega del dorsal es farà en el moment de rebre el full d’inscripció i el 

pagament de 2 € més les aportacions solidàries.  

Inscripció NO presencial: El dorsal es podrà recollir fins 30 minuts abans de l’hora de sortida fixada 

per la prova que correspongui, aportant el justificant bancari de pagament. 

 
ART. 8 – CAMBRA DE SORTIDES 
 

En les proves Elit Masculí i Juvenil-Júnior-Elit Femení, els corredors hauran de presentar-se a la 

“Cambra de sortides” 15 minuts abans de l’inici de la seva prova, presentant el Document Nacional 

d’Identitat i la Llicència Federativa, si així ho requereixen els jutges àrbitres de la FCA. 

 
ART. 9 – PREMIS I TROFEUS 

 
Art. 9.1. Trofeu pels tres primers classificats de cada categoria tant si són o no federats. En la 

categoria veterana hi haurà tres classificacions: 1a (A) de l'any 1986 fins a l'any 1972, una 2a (B) 

de l’any 1971 fins a l’any 1962 i una 3a (C) de l’any 1961 i anteriors, tant masculina com 

femenina. 

 

Art. 9.2. Obsequi a tots els participants arribats a meta.  

 



 
                                                   AGRUPACIÓ ESPORTIVA SANTA EULÀLIA  
                                                                En conveni amb l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat         
 

POLIESPORTIU MUNICIPAL DE SANTA EULÀLIA 
Jacint Verdaguer, 15-17 

08902 L’Hospitalet de Llobregat 
Tel. 93.280.91.85 

   

Art. 9.3. En la cursa de Barrufets i Atenció a la diversitat no hi haurà classificació ni trofeu pels 

tres primers. 

 

Art. 9.4. Premis en metàl·lic  pels 3 primers de la cursa Elit masculina i 3 primeres de la cursa 

Juvenil-Júnior-Elit femení. Aquests premis en metàl·lic tindran la seva corresponent part fiscal a 

càrrec de l’entitat organitzadora. 
 

 
 

Art.9.5 L’assoliment del rècord de la Milla a les categories Elit masculí i Elit femení serà 

premiat amb 120 Euros. Aquests premis en metàl·lic també tindran la seva corresponent 

retenció fiscal a càrrec de l’entitat organitzadora. 

 

 

 
ART. 10 – DESQUALIFICACIÓ 
 

Es desqualificarà a tots els atletes que no compleixin la següent normativa: 

• Qualsevol modificació de col·locació o anul·lació de publicitat. 

• Córrer sense portar el dorsal. 

• Córrer en una sèrie que no correspongui. 

• No haver formalitzat la inscripció. 

• Per determinació del Jutge Àrbitre o els Comissaris de la prova. 

• Per incompliment del reglament i de les mesures de seguretat de la prova. 

 

 

 

PREMIS EN METÀL·LIC 
CATEGORIA ELIT MASCULÍ FEMENÍ

1r Classificat 150,00 € 150,00 €

2n Classificat 100,00 € 100,00 €

3r Classificat 50,00 € 50,00 €

Masculí

Femení 4'47'' - Jacqueline Martín (Fila Domingo Catalán)

RÈCORD HISTÒRIC MILLA URBANA DE SANTA EULÀLIA
4'05'' - Carlos Casero (Diadora)
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ART. 11 – JUTGES I RECLAMACIONS 
 

Les curses només podran ser suspeses en cas d’inclemències meteorològiques i si així ho determina 

el Jutge Àrbitre. El seu veredicte serà inapel·lable. 

Les reclamacions s’hauran de presentar per escrit al Jutge Àrbitre previ  pagament de 30 euros que 

es retornaran en el cas que es resolgui favorablement la reclamació, i només seran acceptades fins a 

30 minuts després que es faci saber la classificació de la corresponent cursa. 

 

ART. 12 – ACCEPTACIÓ DEL REGLAMENT 
 

La inscripció a la 29a Milla Urbana de Santa Eulàlia i 12a solidària implica l’acceptació total d’aquest 

reglament. Tot allò que no preveu aquest reglament serà resolt per l’organització. 
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Per a qualsevol dubte sobre la inscripció, us podeu adreçar a la pàgina web 

www.millaurbanasantaeulalia.cat o al correu de la  29a Milla Urbana de Santa Eulàlia i 12a solidària 

“Memorial David Sánchez i Óscar Vizcaíno” info@millaurbanasantaeulalia.cat 

 

L’Hospitalet de Llobregat, 30 de juny de 2021 

 

 


