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XVII Marató del Mediterrani RACC - 20 de març, Castelldefels 

 

Tot a punt per la  
XVII Marató del Mediterrani RACC 

Avui dimecres s’ha fet la Presentació Oficial de la Cursa al CC anecblau, 
amb la presencia de l’Alcaldessa de Castelldefels Sra. María Miranda, el 

delegat territorial d’Esports de la Generalitat de Catalunya Sr. Josep 
March, la Gerent de anecblau Sra. Ana Torres, el Vice President de la 

FCA Sr. Carles Baronet, el Sr. Josep María Miret Director de 
Comunicació del RACC i Jaume Grau, Director de Zona Vip Events 

A l’edició d’enguany, que se celebrarà el diumenge 20 de març,  els participants 
recorreran el Canal Olímpic de Catalunya, així com el litoral i els carrers de 
Castelldefels. 

 
L’organització recupera les tradicionals categories de 5k, 10k, 21k i Marató per 
equips per tal d’adaptar-se a les necessitats dels corredors 
El RACC participa, per tercera cop, a la Marató del Mediterrani amb l’objectiu d’ampliar 
els avantatges que l’entitat ofereix als seus socis. 

 
 

Barcelona, 16 de març de 2022 – Sota el cartell ‘No corris, vola’, aquesta tarda el Centre 
Comercial Ànecblau ha acollit la presentació de la XVII edició de la Marató del Mediterrani 
RACC, la tradicional prova de running que se celebrarà el proper diumenge 20 de març a 
Castelldefels. L’acte ha estat presidit per l’alcaldessa de Castelldefels, Maria Miranda, i el 
regidor d’Esports, Fernando Cerpa.  
 
Amb l’objectiu de promoure un estil de vida saludable i d’ampliar els avantatges que ofereix a 
tots els seus socis, el RACC, com a Club de Serveis a la Mobilitat, patrocina per tercer any 
aquesta prova de running, organitzada per l’Ajuntament de Castelldefels (Servei d’Esports i 
Policia Municipal) i Zona Vip Events, amb la Federació Catalana d’Atletisme, que recorre el 
Canal Olímpic de Catalunya, així com el litoral i els carrers d’aquest municipi. 

La XVII Marató del Mediterrani ofereix diferents modalitats de carrera: 5k, 10k, 21k i la Marató 
per equips, una categoria que està formada per parelles en què cada membre ha de recórrer 
només la meitat de la marató, és a dir, 21k cadascun.  
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El Centre Comercial Ànecblau, patrocinador d’aquesta prova des de l’any 2012, acollirà també 
la Fira del Corredor, que tindrà lloc a la Botiga d’Intersport Quinze, divendres 18 de 16h a 20:00h, 
dissabte 19 de 11:00h. a 20:00h i diumenge 20 a partir de les 07h. Amb la finalitat d’oferir la 
màxima comoditat i la millor acollida als participants, Ànecblau, que ha renovat i millorat els seus 
serveis, obrirà  les seves instal·lacions als corredors durant els tres dies.  

 

 

El tret de sortida de la prova serà el diumenge 20 a partir de les 8:45h, quan es donarà la sortida 
del 5k. A les 9:00h sortiran els 10k y els 21k, des del Canal Olímpic de Catalunya, on la DJ Neus 
Gonzalez animarà l'ambient i rebrà els participants a ritme de rock & roll.  

Després d'iniciar el trajecte des del Canal Olímpic, el recorregut pujarà fins a la rotonda del 
Centre Comercial Ànec Blau i, posteriorment, es dirigirà cap al litoral, fins al Mar Mediterrani. 
Les carreres de 5k, 10k, Mitja Marató i la Marató per equips també resseguiran els carrers i 
avingudes de Castelldefels. La major part del circuit està situat al nivell del mar, pel que es 
preveu que seran trajectes molt ràpids i plans. De fet, la Marató del Mediterrani és considerada 
una de les mitges maratons amb menys desnivell del territori espanyol. 

L’esdeveniment compta amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, la Secretaria 
General d’Esports, la Diputació de Barcelona, i el Canal Olímpic de Catalunya, així com de Sport 
Diari Oficial, Coca Cola European Partners, Flash FM Emissora Oficial, Intersports Quinze, 
Renfe Rodalies, Hotel Ibbis, McCormick, i altres empreses.  

Una Marató que també és solidària 
 
Per setè any consecutiu, l'organització ha mantingut el preu de la inscripcions. Aquest fet la 
converteix en l'actualitat en una de les més assequibles del mercat. A l’hora d’apuntar-s’hi, cada 
participant podrà contribuir amb una aportació solidària, ja que la Marató del Mediterrani 
col·labora un any més amb la Fundació Enriqueta Villavecchia que dona suport als nens amb 
càncer i les seves famílies. 
 

 

Sobre el RACC 
 
El RACC és una entitat que ofereix cobertura i serveis d’alta qualitat per atendre les necessitats de més 
de 10 milions de persones a qualsevol lloc del món. És especialista en la prestació d’assistència 
personal, familiar, mecànica, sanitària urgent i a la llar i té la xarxa d’autoescoles més gran de l’Estat. 
Per cobrir les seves necessitats, l’entitat realitza més d’1.000.000 assistències l’any i gestiona prop de 
500.000 pòlisses d’assegurances de diferents rams. El RACC promou una nova cultura de la mobilitat 
més segura i respectuosa amb el medi ambient, i té una gran capacitat de divulgació i influència en 
aspectes relacionats amb la millora de la seguretat viària, la reducció dels accidents i les 
infraestructures. 
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