
BORRIANA
one mile people 

one mile of miles
doing

#FindYourMile 

LOREM IPSUMLa European Mile 2022 és la segona edició d'aquest esdeveniment 
dedicat a brindar oportunitats locals a les persones perquè siguen 
físicament actives 
Des de l'Ajuntament de Borriana volem convidar i animar a tota 
la població al fet que el dissabte 4 de juny, o durant eixa setmana, 
siguen actius i actives i participen d'alguna de les accions que 
proposem.

inscripcions

COMPETITIVA ADULTS

CLOT

ACTIVITATS A LA PISCINA

• Realitzar qualsevol de les 6 milles marcades

TRIMILLA
• Realització d’una MILLA a les instal·lacions de la piscina

MILLES POPULARS
ACTIVITAT ESCOLARS

MILLES NÀUTIQUES

1609 PERSONES
 gratuïta

04/06/22

1609 MILLESCaminant

sme.burriana.es

• Possibilitat de realitzar la milla nàutica   

CAIAC PÀDEL SURF SURF

• amb la col·laboració dels clubs amb prèstec de material 

CARRIL CICLO PEATONAL AL PORT

AVINGUDA MEDITERRÀNEA
CARRIL CICLO PEATONAL AL GRAO
CLOT MARE DE DÉU
RONDA CV-18

MILLA principal. Dissabte 4 de 10 a 13h i de 17 a 20h i 
Diumenge 5 de 10 a 13h, horari amb presencia 
d’associacions. 

Resta de Milles.- Inscripció mitjançant 
QR situats en les marques d’inici i fi de  
la milla.

Corrent Patinant Pedalejant ....
Com es pot fer

• Dissabte 4 juny de 10h a 13h i de 17h a 20h
• Realització de la MILLA marcada al Clot

DISSABTE 4 DE JUNY
• En horari de 10h a 13h 
• Realització d’una milla a les pistes d’atletisme
amb distàncies adaptades a cada edat

NADANT BICI ESTÀTICA EL·LÍPTICA REM

• Es podrà realitzar en qualsevol de les modalitats o amb 
una combianció d’elles.

• del 30 al 4 de juny

• Les persones que s’incriguen al 4 de juny tindràn accés 
preferent a la instal·lació i aquest serà gratuit (encara 
que no siguen abonades)

les inscripcions es duran a terme telemàticament

i personalment a la ruta principal i competició 
adults als horaris marcats de 10 a 13 i de 17 a 20 
hores

Totes les persones que hagen fet la inscripció i participen  rebran

detall i diploma
a més d'entrar en el sorteig de regals que l'organització està gestionant

• HI haurà classificació final masculina i femenina de 
cada modalitat
• Regal d’una bossa esportiva als pòdiums

• Classificació de
            • centre amb més MILLES
            • MILLA més ràpida

En Competició a la pista d’Atletisme i Clot, Milles Nàutiques, Trimilla i Milla Carril Port (en 

horari establert) l’entrega es farà al moment. En la resta de casos i activitats es farà durant 
la setmana següent. 


