
 

Area d’agenda 2030, Transició digital, Esports i 
Coordinació territorial. 
Institut Barcelona Esports  

 

A l’autoritat competent que correspongui 

Jo, Gabriel Arranz i Herrero, com a Director de Promoció i Esdeveniments Esportius de 

l’Institut Barcelona Esports de l’Ajuntament de Barcelona 

FAIG CONSTAR 

Que la persona portadora d’aquest document, en la seva condició d’atleta federat, -que 

acreditarà amb la corresponent llicencia esportiva de la federació nacional- ha estat 

convidat/da per aquest Institut Barcelona Esports a participar  a la Cursa dels Nassos 

(la carrera de San Silvestre) que tindrà lloc el 31 de desembre de 2020 a Barcelona 

Com a organitzadors, hem convidat a una sèrie d’atletes de diferents països que pel 

seu currículum esportiu i les excel·lents marques acredites podien venir a participar 

Per aquesta raó, el/la  portador/a de la present ha estat acceptat a participar en 

l’esmentada carrera i a intentar assolir amb la resta de participants el record del món 

de la distància en 5 i 10 kilòmetres amb els que ens agradaria acomiadar l’any. 

La Cursa dels Nassos forma part del calendari de la Real Federación Española de 

Atletismo, com a prova federada de caràcter nacional i internacional en les distàncies 

de 5 i 10 kilòmetres, i té un gran interès esportiu per la participació d’esportistes de 

nivell i projecció internacional.   

Que per a poder participar en aquest esdeveniment, el portador de la present pot tenir 

la necessitat d’haver-se de desplaçar des del seu domicili habitual fins a l’escenari de 

la prova esmentada i que aquest trasllat suposi fer-ho per dins de Catalunya. 

Que en cas d’haver-se de desplaçar prèviament per a recollir el dorsal, els dies 28 al 

31, aquest document haurà d’anar acompanyat amb el justificant d’haver formalitzat i 

estar inscrit en l’esmentada Cursa  

SOL·LICITO  

Que es permeti el desplaçament de la persona portadora d’aquest document 

(juntament amb la documentació esportiva acreditativa i la invitació a la cursa) de 

conformitat amb el que disposa la Resolució SLT/2700/2020 de 29 d’octubre i, 

posteriorment la SLT/3354/2020 de 19 de desembre per la qual es prorroguen i es 

modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció de la pandèmia 

de COVID-19 al territori de Catalunya  

Atentament, 
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