PRESENTACIÓ
Vilagrassa és un poble amant de les tradicions i la cultura popular. Per aquest motiu,
els vilagrassencs celebrem durant la diada de Sant Roc (16 d’agost) un aplec a la
capella de la Mare de Déu del Roser, que culmina amb unes curses o cóssos, on el
premi és, a banda de reviure una tradició que en el passat va ser molt popular al país,
un bon gall de corral. Durant els últims anys, tant des de l’ajuntament com de la
parròquia de Vilagrassa, s’ha donat més relleu a la celebració ampliant els cóssos per
tots els carrers de la vila i ampliant les inscripcions també per a corredors d’altres
poblacions. És amb aquesta voluntat, doncs, que us convidem a participar a
l’esmentada cursa i en les seves diferents categories. Els premis són un gall per al
guanyador, un conill per al segon classificat i, per als més petits, llaminadures.
Bona diada de Sant Roc!
Joaquín Guerrero Sebastián
Regidor d’esports

FULL D’INSCRIPCIÓ
Nom i cognoms:
DNI:
Data de naixement:
Club (opcional):
Localitat:
Correu electrònic:
Telèfon de contacte:

Signatura:
La lliure inscripció i participació en aquest esdeveniment implica la renúncia a tots els drets i pretensions
contra els organitzadors i col·laboradors dels danys que puguin patir els corredors, els quals accepten les
normes i condicions de l’organització, així com els consells de seguretat que es facilitin. Els menors d’edat
hauran d’anar acompanyats d’un adult que assumeixi aquesta responsabilitat. La inscripció en aquest
concurs implica la cessió dels drets d’imatge a l’Ajuntament de Vilagrassa per a la lliure difusió i publicació
de les imatges que es puguin efectuar.

INFORMACIÓ
Lloc:
Capella del Roser de Vilagrassa. Plaça de Sant Roc
Data: 16 d’agost de 2017
Modalitats i horaris:
Infantil: a partir de les 8 del vespre, es tracta de curses classificades en els
següents grups d’edat i recorreguts:
- De 3 a 4 anys: petit traçat dins la pròpia plaça de Sant Roc d’uns 50 m
aproximadament.
- De 5 a 7 anys: cursa d’uns 150 m aproximadament al llarg del carrer les Eres.
- De 8 a 11 anys: cursa d’uns 350 m aproximadament al llarg del carrer les Eres.
- De 12 a 14 anys: 1 volta al mateix circuit traçat pel grup dels adults amb un total
de 2 km.
Adult: les curses s’inicien a continuació (aproximadament a ¾ de 9 del vespre), es
tracta d’una cursa de 6 km en total de recorregut urbà sobre asfalt realitzant 3
voltes al circuit senyalitzat. S’hi pot participar a partir de 15 anys.
INSCRIPCIONS:
Són gratuïtes i s’efectuen abans de l’inici de les carreres o durant els dies previs a la
celebració de la cursa a les diferents vies de contacte de les oficines municipals:
Ajuntament de Vilagrassa
C/. Tàrrega, núm. 12
25330 Vilagrassa
Tel.: 973 311 162 i Fax: 973 311 236
ajuntament@vilagrassa.cat

