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Aquest projecte neix de dues experiències personals
El 2011, l’Arnau impulsa el Calendari Bombers amb Causa per aconseguir fons
per a la recerca mèdica en malalties infantils.
La seva germana petita, la Mar, va ser diagnosticada als vuit anys de sarcoma
d’Edwing, un tumor ossi que no tenia cura. No va poder ajudar la seva
germana, però va impulsar la Beca Bombers amb Causa per a la recerca en
malalties infantils i, amb ella, poder ajudar a molts d’altres nens i nenes.

El David està afectat de retinosis pigmentària, una malaltia degenerativa que afecta la
vista i que provoca una pèrdua gradual del camp de visió. Actualment el seu camp
visual és inferior a 10%.
És una malaltia que no té cap tractament i els símptomes que provoca són la ceguera
nocturna, reducció del camp de visió, disminució de l’agudesa visual i enlluernaments.
S’estima que als països desenvolupats afecta 1 de cada 5.000 persones.

El Calendari
Al Calendari hi participen nens ni nenes que estan o han
estat atesos als centres de Sant Joan de Déu, i es poden
veure interactuant i fent activitats amb els Bombers. Els
infants són els autèntics protagonistes i eix principal de les
fotografies.
Cada any hi ha un fil conductor que dóna sentit a les
fotografies, com el somriure, fer esport o consells de
seguretat.
Des del seu inici, ha comptat amb la participació de fotògrafs
de reconegut prestigi internacional, que ha permès dotar el
calendari d’una alta qualitat.
Diversos professionals de la il·lustració han posat la seva
creativitat per fer-lo més atractiu i divertit.
Totes les persones, institucions i entitats públiques i privades
que participen (bombers, fotògrafs, il·lustradors, punts de
venda, etc.) ho fan de manera desinteressada.

11 Anys de Bombers amb Causa
Beques de recerca
Beca Dra. Isabel Iglesias (2011 - 2013)
Beca Dra. Belén Pérez Dueñas (2014 - 2016)
Beca Dr. Alfredo García-Alix (2017 - 2019)
Beca Dr. Ángel Montero Carcaboso (2020 - 2021)
Beca Dr. Jordi Antón (2022 – 2024)

619.556 €
recaptats
Beques de recerca finançades

5

Projectes socials finançats

19

Nens i nenes participants

351

Professionals de la fotografia

78

Professionals de la il·lustració

7

Cossos de Bombers

4

www.bombersambcausa.org

Projectes socials
Projecte ‘Espai Famílies’ (2018)
Projecte ‘Respir CSMIJ’ (2018, 2019, 2020, 2021)
Projecte ‘Somriu sóc el teu amic’ (2019)
Projecte ‘Activitat física amb infants i joves amb
problemes de salut mental’ (2019, 2020, 2021)
Programa ‘Reforç escolar per a nens i nenes
nouvinguts’ (2019, 2020, 2021)
Projecte ‘Musicoteràpia’ (2020, 2021)
Projecte ‘A peu de llit’ (2020, 2021)
Projecte ‘La meva llar’ (2021)
Projectes COVID-19
Projecte d’atenció de les primeres necessitats
d’alimentació i higiene d’infants de famílies amb
pocs recursos econòmics (2020)
Projecte d’adequació de les aules d’educació per a
nens i nenes de famílies refugiades (2020)

El Towerrunning

El Towerrunning és una modalitat esportiva que es practica des de fa molts anys i que s’ha
popularitzat en els darrers temps. Com el seu nom indica en anglès, es tracta de córrer per una
torre, concretament córrer pujant escales.
Les primeres referències que hi ha constància, són del 1730 a Londres, i la primera cursa
competitiva el 1903 a París.
Hi ha dos organismes que gestionen competicions a escala mundial, la Towerrunning World
Association (TWA) i la Federación Internacional de Skyrunning (ISF).
La Vertical Montserrat forma part del circuit Towerrunning Tour de la TWA, on també hi formen
part curses emblemàtiques com l’Empire State Building o la Verticale de la Tour Eiffel.

LA VERTICAL MONTSERRAT

Èpica
Vertical Montserrat
Única
Singular
Exclusiva
Una experiència

En un món on cada vegada hi ha més persones vulnerables i en risc d’exclusió social, la
societat, el teixit associatiu i les institucions han de buscar mecanismes per aconseguir la
plena integració d’aquests col·lectius, i l’esport en pot ser un gran aliat.

Objectius
 Afavorir la inclusió de les persones amb discapacitat o en risc d’exclusió a través de l’esport. Tant
en el vessant esportiu com organitzatiu.
 Augmentar les aportacions econòmiques al projecte Bombers amb Causa per la infància en risc.
 Popularitzar el Towerrunning entre la població.
 Promoure la pràctica esportiva en la infància i l’adolescència.
 Fomentar l’hàbit de pujar escales, què aporta grans beneficis per la salut.

Els nostres valors

 Inclusió
 Superació
 Esforç
 Sacrifici
 Igualtat
 Treball en equip
 Respecte
 Solidaritat

L’Arnau i el David baixen un dia per les escales
de servei del Funicular de Sant Joan i
s’imaginen una cursa de pujada, que enllaci els
dos funiculars de Montserrat, des de l’estació
inferior del Funicular de la Santa Cova a
l’estació superior del Funicular de Sant Joan.
El 2018 es materialitza la idea amb la primera
edició de la cursa Vertical Montserrat.
Cada edició està apadrinada per una persona
relacionada amb el món de l’esport o la
inclusió.
•

Arcadi Alibés (2018)

•

Emma Roca (2019)

•

Sergi Mingote (2021)

Amb 2.180 esglaons és una de les curses
més dures del circuit mundial.
Pel que fa al nombre d’esglaons, és la
primera d’Espanya i la cinquena
d’Europa.


900 metres de distància



388 metres de desnivell



56,5 % pendent màxim Santa Cova



65,2 % pendent màxim Sant Joan

Per la seva tasca a favor de l’esport
inclusiu, ha estat distingida en la primera
edició dels Premis Inclusius de l’Esport
Català que concedeix l’Onat Foundation
amb el suport de la Secretaria d’Esport i
l’Activitat Física de la Generalitat de
Catalunya.
Han participat 11 esportistes amb
diverses discapacitats:


Visual



Auditiva



Intel·lectual



Física

Dos d’ells van baixar un tram del
recorregut amb cadira de rodes.

En tres edicions

335 participants
Categories general, bombers i inclusiva
Inscripcions individuals i Som Un Equip

12,5% participants dones
3,3% participants inclusius
4,5% participants estrangers
Participants de 7 països
Espanya, Andorra, França, Itàlia,
Alemanya, Regne Unit i República Txeca

Participa amb un equip

Som Un Equip
La modalitat de participació Som Un Equip està
dirigida a empreses, clubs esportius i altres
organitzacions que participin amb dos corredors que
les representi: 1 masculí + 1 femení.
L’objectiu de l’equip és aconseguir un repte mínim
de 500 € per les causes solidària.
Com aconseguir-ho?





Donació directa de l’empresa
Aportacions individuals de la plantilla
Organitzant diverses activitats solidàries (rifes,
esmorzars solidaris...)
Donatius externs a la campanya de l’equip

Patrocini i col·laboracions
Com ens unim?


Posant el nom a l’esdeveniment.



Posant el nom a la samarreta o a l’obsequi.



Publicitat estàtica als logotips, pancartes, banderoles, etc.



Estand o productes d’exposició a la zona de recollida de dorsals.



Publicitat a les xarxes i web de la Vertical Montserrat.

Que més podem fer junts?

“Busquem empreses que
vulguin formar part d’una
experiència.”



Visita dels directius o treballadors als centres de Sant Joan de Déu per
conèixer la finalitat dels fons aconseguits.



Presentacions dels organitzadors o corredors per explicar el projecte.



Accés per als directius i empleats a punts destacats de la cursa.



Presència social a l’acte de presentació, lliurament de premis, jornades...



Dorsals de participació per la cursa als directius o treballadors.



Altres propostes que es puguin concretar.

Per què sumar-te a la Vertical Montserrat?
 Exercir la responsabilitat social corporativa (RSC), avançar en els objectius de desenvolupament sostenible
(ODS) i promoure la solidaritat entre els treballadors, proveïdors i clients.
 Una oportunitat de Branded Content amb els valors de la Vertical Montserrat.
 Noves aliances amb entitats del tercer sector i posicionament de la marca al costat d’institucions de prestigi i
reconeixement social, com Sant Joan de Déu, Montserrat, Bombers o Ferrocarrils de la Generalitat.
 Promoure els hàbits saludables i la pràctica esportiva entre el personal de l’empresa.
 Afavorir la cohesió de la plantilla.
 Augmentar el sentiment d’orgull i de pertinença a l’empresa, dels treballadors i treballadores.
 Desenvolupar accions de Teambuilding per assolir la captació per a la inscripció.

Repercussió als mitjans de comunicació
Edició 2018

Edició 2019

Notícia TN
«Vertical de Montserrat: un repte d'alçada»
https://bit.ly/2IlI6qv

“Èxit de participació en la cursa solidària Vertical
Montserrat 2019”
https://bit.ly/3qGvdci

Connecti.cat “Fem la Cursa Vertical Montserrat amb
Bombers i Sant Joan de Déu”
https://bit.ly/2OkZJ9s

Programa Més que esport

La Vanguardia “Montserrat acoge la primera carrera
vertical de Bomberos organizada en España”
https://bit.ly/3Iu9NsO

“Presentada la Vertical Montserrat 2019, que vindrà
acompanyada d'una jornada tècnica”
https://bit.ly/3xYr7Bg

Regió 7 “La Cursa Vertical de Montserrat mostra el seu
potencial en una reeixida estrena”
https://bit.ly/3p4pA7n

Programa El Pont de Mahoma
El Matí de Tarragona Ràdio
https://bit.ly/3969N2g

El Punt Avui “Els Bombers organitzen la primera Cursa
Vertical Montserrat per recaptar fons a favor de la infància”
https://bit.ly/3DqrGoC

“Ángel López Amor y David Robles preparados para los
2.180 escalones de la Vertical Montserrat”
https://bit.ly/3qP3wOJ

https://bit.ly/2NwmmvH

Edició 2021
Telediario fin de semana
“2.180 escalones, a la carrera”
https://bit.ly/3qko8B9 (minut 27)

Tot es Mou
https://bit.ly/3dtlFg1 (minut 2:35:12)

Difusió i comunicació 2022:
 Retransmissió en directe per La Xarxa de
Comunicació Local
 Retransmissió en streaming

La nit dels ignorants 3.0
“La Cursa Vertical de Montserrat, 2.180 esglaons solidaris”
https://bit.ly/3lXxqAn

 Pantalles per visualitzar la cursa a la plaça
del monestir (punt de recollida de dorsals
i lliurament de premis)

Programa La primera pedra
Secció “Tira Milles”
https://bit.ly/2KJDZXO

 Nota de premsa als mitjans de
comunicació

Diari de la Discapacitat «La Cursa Vertical Montserrat inclou
una categoria inclusiva per a persones amb discapacitat»
https://bit.ly/364Yupd

 Contacte directe a TV3 i RTVE

Junts ho fem possible

Patrocina

Col·labora

GRÀCIES
Cada esglaó compta, cada persona suma

verticalmontserrat@gencat.cat

www.verticalmontserrat.org

