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XV EDICIÓ DE LA “CORSA E CAMINADA DES 15 PÒBLES”  
 

II EDICIÓ DE LES “ESCALES TATH CÈU” 
 

I TROFEU “COMBI-RUNNER” 
 

EL 27 I 28 D’AGOST DE 2011 
 
 

· Mitja marató de muntanya que es pot realitzar corrent o caminant i que 
travessa 15 pobles de la Val d’Aran. 
 

. Cronoescalada pujant les escales d’una Central Hidroelèctrica. 
  
· Esdeveniments orientats als participants amb l’organització d’un cap de 
setmana complet amb activitats esportives i culturals a Vielha, la capital de 
la Val d’Aran.  
 
Camin Reiau, www.caminreiau.cat, per segon any organitza la Corsa e 
Caminada des 15 Pòbles, un esdeveniment esportiu consolidat a la Val d’Aran 
i que aquest any celebra la seva edició número XV, el darrer cap de setmana 
d’agost.  
Es tracta d’una mitja marató de muntanya que té sortida a “Es Bòrdes” i 
l'arribada a “Vielha” i recorre 15 pobles de la Val d´Aran. Aquesta prova pot fer-
se caminant o corrent, amb premis per als corredors i regals a tots els 
participants. Corrent sobre la distància única de mitja marató, amb 
21,0975Km., i caminant en tres distàncies diferents, 21Km, 15Km i 5Km.  
 
En l'edició de 2010 van haver-hi 450 participants. Aquest any tancarem les 
inscripcions si s'arriba als 500. 
 
També, després de l'èxit de la cronoescalada pujant les escales de la Central 
Hidroelèctrica d'Endesa de Vielha, aquest any es celebrarà la II edició des 
Escales tath Cèu. Aquesta prova, compta amb un desnivell de 200 m, en un 
recorregut de 350 m i més de 400 escales.   
En la primera edició va haver-hi 27 participants i aquest any com a objectiu ens 
proposem arribar als 50. 
 

Com a NOVETAT i buscant col·laboracions i sinèrgies amb altres esdeveniments 
organitzats a el Val d'Aran, aquest any hem creat el TROFEU COMBI RUNNER 
pels corredors que prèviament hagin participat durant el mateix cap de setmana 
a la SKY RUNNER DE CARROS DE FOC de 65 Km. de distància i el diumenge 
participin a la Mitja Marató de la Corsa des 15 Pòbles.   
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Com en l'anterior edició, volem que tots aquests esdeveniments serveixin per 
tenir un cap de setmana festiu i esportiu i amb aquest objectiu tindran lloc 
paral·lelament diferents esdeveniments, fins i tot durant les proves:   
 

- Joc concurs per a adults i nens durant les proves.  
- Concurs fotogràfic.  
- Fira del corredor. 
- Sopar de la pasta. 
- Actuacions teatrals, musicals i animacions infantils. 

 
Junt amb aquesta nota de premsa adjuntem l’arxiu pdf amb el reglament de la 
prova, els preus d'inscripció i altres informacions que poden ser d'interès. 
Aquest arxiu està disponible també a la pàgina web de la corsa:  
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