Após seis exitosas edições, a Corrida Proniño - uma das provas
populares de maior interesse em Madri - passa este ano a chamar-se
Corrida ProFuturo

TELEFÓNICA ORGANIZA A I EDIÇÃO
DA CORRIDA PROFUTURO


Acontecerá neste domingo 9 de outubro, em Madri, e contará com a
participação dos campeões internacionais Abel Antón, Arturo Casado,
Jesús España, Javier Gómez Noya e Chema Martínez.



A I edição da corrida ProFuturo surge do compromisso da Fundación
Telefónica e da Fundación Bancaria “la Caixa” para promover a
educação em países em vias de desenvolvimento e reduzir a
desigualdade.

Madri, 7 de outubro de 2016.- Neste domingo, 9 de outubro, a Telefónica
celebra a primeira edição da Corrida Profuturo, dando continuidade ao espírito
da Corrida Proniño, que nas suas seis edições chegou a ser uma das provas
populares de maior interesse em Madri.
A Corrida ProFuturo destinará a totalidade da sua arrecadação ao programa de
mesmo nome promovido pela Fundación Telefónica e pela Fundación Bancaria
“la Caixa”, que tem como objetivo promover a igualdade de oportunidades
através da uma educação de qualidade e equitativa utilizando ferramentas
digitais.
Esta primeira edição contará com a participação de destacados corredores
internacionais entre eles Abel Antón, bicampeão mundial de maratona, Arturo
Casado, campeão da Espanha e da Europa de 1500m, e Jesús España,
campeão da Espanha de 3000m e 5000m e campeão da Europa de 5000m.
Além disso como é habitual nos eventos esportivos organizados pela
Telefónica correrá Chema Martínez, campeão da Europa em 10.000m e
ganhador das edições anteriores da corrida Proniño e contará com a presença
de Javier Gómez Noya, atual campeão mundial de triatlo.
A competição ocorrerá nas imediações do Distrito Telefónica, em
La Tablas, (Madri) ao longo de dois percursos: um de 10 km, homologado pela
Real Federación Española de Atletismo, e outro de 3 km. Para as crianças
haverá corridas infantis. A Telefónica quer que seja uma jornada festiva para os
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corredores e suas famílias, portanto serão instaladas nas imediações do
Distrito Telefónica distintas atrações e jogos infantis.
Inscrições
As inscrições poderão ser feitas nos centros do El Corte Inglés de Madri
da Castellana, Preciados, Goya, Sanchinarro e na Convenience Store do
Distrito Telefónica.
A retirada do número de identificação com chip e camiseta oficial será realizada
na Feira do Corredor, no andar de esportes do El Corte Inglés de Preciados,
nos dias 7 e 8 de outubro, das 10h às 20h, ininterruptamente.
Mais informações: www.carrerafundacionprofuturo.com
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