
 

Sant Pere Pescador 

Sant Pere Pescador es posa en 
marxa per la inclusió 
Una cursa solidària, «market» d'artesania, música, esport i oci, del 13 al 15 de 

juliol ocuparan el Parc del Riu en la primera edició del «Freekend» 
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L´actor Peter Vives promociona la cursa. 

 Fotos de la notícia 

Sant Pere Pescador té, aquest cap de 

setmana, una cita amb l´oci actiu i 

l´esport inclusiu amb la celebració de 

la primera edició del Freekend, els dies 

13, 14 i 15 de juliol, un nou concepte de 

mercat estiuenc de filosofia solidària. 

Com a activitat principal, es farà la 

primera cursa inclusiva de l´Alt 

Empordà, En Marxa per la Inclusió, 

aquest diumenge organitzada pel 

Freekend amb FEPCCAT (Federació 

Catalana d´Entitats per la Paràlisi 

Cerebral i Etiologies Similars) i el Grup 

MIFAS, entitat que treballa per la 

integració social i laboral de les persones 

amb discapacitat física de la comarca de 

Girona. Part dels beneficis de la cursa 

aniran destinats al Grup MIFAS i serà tot 

un esdeveniment a escala esportiva i inclusiva, expliquen els organitzadors. 

El Freekend neix amb la voluntat d´apropar diverses modalitats d´activitats adaptades per 

donar-los- un nivell més alt de coneixement i de sensibilitat. Tanmateix pretén anar un pas més 

enllà i diferenciar-se de les fires més tradicionals apostant per l´esport, l´oci i l´entreteniment 

des d´un vessant més participatiu i inclusiu. Durant els tres dies del Freekend, el públic podrà 

passejar entre els diferents estands, fer una parada relaxant a la zona chill-out, baixar pel riu 

amb caiac, provar el surf, pujar per un rocòdrom, fer una passejada amb poni o reposar 

energies amb les millors propostes culinàries del foodtrucks i gaudir de la millor música en 

directe. 

 

https://www.emporda.info/servicios/multimedia/imagenes.jsp?pRef=2018070900_33_399826__Oci-Sant-Pere-Pescador-posa-marxa-inclusio


Al Parc del Riu 

La fundadora del Freekend, Sandra Vilar, assegura que s´ha escollit "una de les badies més 

maques, el bressol del kitesurf, per proposar un mercat que es diferencia de la resta perquè, a 

més de ser un market tradicional amb productes artesans, els visitants gaudiran de propostes 

d´oci actiu de tota la comarca, competicions esportives inclusives i tallers". També estaran 

presents diferents estands de la comarca i de fora de l´Alt Empordà, representants de les 

millors botigues de roba, tendències, complements, nutrició i jocs, destaca Vilar. L´espai que 

acull el Freekend, el Parc del Riu de Sant Pere Pescador, forma part d´una zona única al 

voltant del riu Fluvià ambientada com una platja on es podrà passejar entre els diferents 

estands, fer una parada relaxant a la zona chill-out, reposar energies amb les millors propostes 

culinàries de les foodtrucks i gaudir de la millor música en directe. La proximitat al nucli urbà 

facilitarà les interaccions entre la restauració del poble. 

La zona de Sant Pere Pescador té una bellesa única i forma part del Club de les Badies Més 

Belles del Món. És una de les poblacions més actives de l´Alt Empordà en activitats d´oci i el 

seu alcalde, Agustí Badosa i Figueras, destaca de la primera edició del Freekend que "és una 

oportunitat que ens reforça perquè se´ns conegui més a la comarca i perquè l´Associació 

d´Empreses i Activitats turístiques pugui participar i presentar la seva oferta a un altre públic i 

en un altre entorn i, en especial, per ser copartícips d´una activitat d´inclusió social, que és un 

deure com a societat i persones". 

La cursa començarà a les 9 del matí i tindrà lloc al Parc del Riu de Sant Pere Pescador. Està 

oberta a tothom qui vulgui participar, i les persones amb mobilitat reduïda no hauran de 

preocupar-se pel terreny, perquè es troba en molt bon estat i és del tot accessible, facilitant així 

l´esport inclusiu, asseguren els impulsors de la cursa en la qual poden participar fins a 1.500 

persones. 

La cursa pot ser d´1 km o de 5 km i estarà dividida en diferents categories i modalitats per 

donar a tothom l´oportunitat de participar-hi. La inscripció es pot fer a laweb Freekend Costa 

Brava, Runnedia o el mateix dia de la cursa. S´inclou una bossa amb productes dels 

col·laboradors i la samarreta tècnica oficial de la cursa. Per participar en la cursa d´1 km, cal 

inscriure´s i pagar 8 euros i per participar en la de 5 km,12 euros. 
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