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Aquesta iniciativa 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 2016, el David impulsa la cursa Vertical Montserrat que s’emmarca 
dins del projecte de Bombers amb Causa. 
 
El David està afectat de retinosis pigmentària, una malaltia degenerativa 
que afecta la vista i que provoca una pèrdua gradual del camp de visió.  
 
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.  



Al calendari hi participen nens i 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 dona sentit a les fotografies, com el 
somriure, fer esport o consells de seguretat, entre 
d’altres. 
 
Compta amb la participació voluntària de fotògrafs 
de reconegut prestigi internacional i professionals 
de la il·lustració, a més de totes les persones, 
bombers, famílies, institucions i entitats públiques 
i privades que ho fan, igualment, de manera 
desinteressada. 

El Calendari 



701.961 € 
Recaptats 

www.bombersambcausa.org 

Beques de recerca finançades  5 

Projectes socials finançats 32 

Nens i nenes participants 394 

Professionals de la fotografia  90 

Professionals de la il·lustració  8 

Cossos de Bombers  4 

12 Anys de Bombers amb Causa 



LA VERTICAL MONTSERRAT 

La suma de complicitats fa possible una cursa única, per les escales de servei 
dels funiculars de Montserrat. 



El Towerrunning és una modalitat 
esportiva que s’ha popularitzat en 
els darrers anys i consisteix a pujar 
escales corrent. 
 
La Vertical Montserrat forma part 
del circuit Towerrunning Tour de la 
TWA, on també formen part curses 
emblemàtiques com l’Empire State 
Building o la Verticale de la Tour 
Eiffel, i del Circuito Nacional de 
Carreras Verticales. 

El Towerrunning 



Objectius 

 Fomentar la inclusió de les persones amb discapacitat o en risc d’exclusió a 

través de l’esport.  

 

 Aconseguir fons per finançar programes de recerca en malalties infantils i 

d’atenció a infants en risc d’exclusió que es duen a terme als centres de 

Sant Joan de Déu. 

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.  



 Inclusió 

 Superació 

 Esforç 

 Sacrifici 

 Igualtat 

 Treball en equip 

 Respecte 

 Solidaritat 

Els nostres valors 



2.180 esglaons 

900 metres de distància 

388 metres de desnivell 

56,5 % pendent màxim Santa Cova 

65,2 % pendent màxim Sant Joan  

Característiques 

“Una cursa èpica, única, 
exclusiva, en un entorn únic 
admirat internacionalment, i 
amb un traçat extrem.” 



Ambaixadors 

Cada edició de la Vertical Montserrat ha comptat amb el suport d’esportistes o 
persones relacionades amb el món de l’esport o la inclusió que han apadrinat la cursa. 

EMMA ROCA 
edició 2019 

ARCADI ALIBÉS 
Edició 2018 

SERGI MINGOTE 
edició 2021 

NÚRIA PICAS 
Edició 2022 



516 participants 

Categories general, bombers i inclusiva 

Inscripcions individuals i Som Un Equip  

15,1% participants dones 

3,5% participants inclusius 

Visual, auditiva, intel·lectual i física  

3,9% participants estrangers 

Participants de 9 països 

Espanya, Andorra, França, Alemanya, Ucraïna 

Estats Units, Itàlia, Regne Unit i República Txeca 

En quatre edicions 



Per la seva tasca a favor de l’esport inclusiu, ha estat distingida en la primera edició dels 

Premis Inclusius de l’Esport Català. 

Reconeixements 



Què més podem fer junts? 
 

 Visita dels directius o treballadors a Montserrat, als centres de 
Sant Joan de Déu o als parcs de bombers. 

 Presentacions 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... 

 Dorsals de participació per la cursa als directius o treballadors. 

 Altres propostes que es puguin concretar.  

“Busquem empreses que 
vulguin formar part d’una 

experiència.” 

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. 

Patrocini 



La modalitat Som Un Equip està dirigida a empreses, 
clubs esportius i altres organitzacions que participin 
amb dos corredors/es que les representi.  
 
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 

Participa amb un equip 



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. 



Aparicions en premsa 

10/12/2019 
Collbató acull la presentació de la cursa Vertical Montserrat, 
que en la seva tercera edició serà més solidària i més 
inclusiva – Generalitat de Catalunya. 

21/03/2018 
El Pont de Mahoma 123: Ester Sabadell, el Gyachung Kang de 
Cadiach i la Cursa Vertical de Montserrat – El Matí de 
Tarragona Ràdio. 

23/03/2019 
Èxit de participació en la cursa solidària Vertical Montserrat 
2019. Esport3 – TV3. 

22/03/2019 
Cursa Vertical Montserrat – Entrevista a David Colomé, 
bomber organitzador de la cursa, al programa ‘Més que 
esport’ de Ràdio 4 amb Marga Lluch. 

24/04/2019 
La Cursa Vertical Montserrat va cap amunt – Regió 7. 

Edició 2018 Edició 2019 

09/03/2018 
Els Bombers organitzen la primera Cursa Vertical Montserrat 
per recaptar fons a favor de la infància – TV3 Notícies. 

11/04/2018 
Fem la Cursa Vertical Montserrat amb Bombers i Sant Joan 
de Déu – Programa Connecticat.cat del Canal Taronja. 

11/04/2018 
Montserrat acoge la primera carrera vertical de Bomberos 
organizada en España – La Vanguardia. 

15/04/2018 
La Cursa Vertical de Montserrat mostra el seu potencial en 
una reeixida estrena – Regio7. 

14/04/2018 
Vertical de Montserrat: un repte d’alçada Esports TV3. 



Edició 2021 

12/06/2022 
Los 2.180 escalones extremos de la Vertical Montserrat - 
Deportes en la Sexta Noticias. 

11/06/2022 
Retransmissió en directe de la Vertical Montserrat 2022 – La 
Xarxa TV amb Canal Tarojan Anoia. 

11/06/2022 
Los 200 valientes de Montserrat: 2.180 escalones a 400 
metros de desnivel bajo un calor extremo – Antena 3 
Deportes 

13/06/2022 
Els 2.180 esglaons de Montserrat que van pujar junts 
Christian Garcia, amb discapacitat visual, i Joaquim Maria 
Puyal – Programa ‘Islàndia’ a Rac1 

11/06/2022 
Unos 200 deportistas suben 2.180 escalones en Montserrat 
en acción solidaria – Deportes a ràdio Cope 

Edició 2022 

25/05/2021 
Cursa Vertical Montserrat al Programa ‘A primera hora’ secció 
Solidàriament amb Txell Esteve de Ràdio Estel 

04/06/2021 
Vertical de Montserrat. Programa ‘Tot es mou’ de TV3 i 
Telenotícies Migdia TV3  

14/06/2021 
Esports Saisó: ‘La vertical de Montserrat’ – Cadena SER 
Catalunya 

02/06/2021 
La Cursa Vertical de Montserrat, 2.180 esglaons solidaris – 
Programa ‘La nit dels ignorants 3.0.’ de Catalunya Ràdio 

05/06/2021 
2.180 escalones, a la carrera al Telediario fin de semana de 
TVE1 i L’Informatiu TVE1 Catalunya 



Col·laborador principal 

Col·labora 

Junts ho fem possible 

Patrocina 



GRÀCIES 

verticalmontserrat@gencat.cat www.verticalmontserrat.org 

Cada esglaó compta, cada persona suma 


