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PRESENTACIÓ 

 

El canicròs Alba Chacón Conejo neix sobretot amb la vocació de retre homenatge a 
l’Alba, i fer-ho donant resposta a les seves inquietuds, especialment a la seva faceta 
d’esportista i de protecció i respecte als animals que van ser el motor de la seva curta 
però intensa vida. 

I Canicròs de Reus-Memorial Alba Chacón Conejo és una prova esportiva solidària, on 
persones i gossos formen equip com a iguals, i amb la qual es vol promoure la 
sensibilització social cap a l’esport i els animals. 

Els beneficis d’aquesta primera edició del canicròs es destinaran íntegrament al refugi 
Baix Camp. 

La jornada tindrà lloc el 24 de novembre i es proposa un matí per compartir temps de 
diversió i esbarjo practicant esport amb les pròpies mascotes. 

Es realitzaran curses de canicròs que consisteixen en córrer sobre terra i amb el gos 
lligat a la cintura del corredor/a per un cinturó i una línia de tir esmorteïda que va fins 
l’arnès del gos. Durant la cursa el gos sempre ha d’anar per davant de la persona amb 
la qual forma equip. Hi haurà cursa d’adults, cursa infantil i cursa d’iniciació. 

A banda de la cursa, per a aquelles persones que no vulguin, o no s’atreveixin a fer-la 
corrent, hi haurà una passejada amb mascotes on puguin gaudir el gos i el seu 
propietari. També hi haurà la possibilitat de passejar altres gossos que no tenen tanta 
sort i que es troben a la protectora. 

I les persones que vulguin participar en l’esdeveniment sense mascota, també podran 
col·laborar-hi fent la passejada solidària. 
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Un matí ple d’activitats lúdiques i solidàries per fer veure a la societat que tenir un gos 
és una responsabilitat, que el gos forma part de la família i que les seves necessitats 
estan lligades al seu amo i que aquesta relació és molt beneficiosa emocionalment i 
ens aporta felicitat. 

Es realitzaran altres activitats complementàries al voltant del canicròs: un taller 
d’iniciació al canicròs, una exposició de dibuixos de mascotes, xerrades de civisme, 
xerrades educatives sobre el benestar dels animals i el seu comportament al carrer, 
estands de protectores per tal de donar a conèixer la problemàtica de l’abandonament 
de gossos i gats i la necessitat de promoure’n l’adopció. Entre totes aquestes activitats 
també es farà la presentació del conte Alba, Fox i Kina al canicròs de Reus, escrit i 
il·lustrat pels seus amics. 

També està previst que les persones que no hi puguin assistir i que igualment es 
vulguin implicar en el projecte, puguin fer una aportació solidària mitjançant el Dorsal 
Solidari 0. 

Serà una gran festa per donar a conèixer aquesta disciplina esportiva i que tots 
puguem gaudir-la amb els amics, la família i amb els nostres gossos. 

I Canicròs de Reus-Memorial Alba Chacón Conejo vol ser més que un acte solidari. 
Aspira a ser un homenatge a una jove i gran esportista, a una gran amant dels animals 
i de la natura, a una gran companya i amiga, a una gran filla i germana i en definitiva 
a una gran, gran persona que deia que volava quan corria amb els seus gossets: 
Kina i Fox. I un homenatge també per ells dos, que sempre li van fer costat 
incondicionalment. 
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ALBA CHACÓN CONEJO - Memorial 

Alba Chacón Conejo (Reus, 1988-2019) va iniciar la seva trajectòria laboral a 
l’Ajuntament de Reus el 2008. Aficionada a diferents esports, juntament amb els seus 
gossos, Fox i Kina, els quals va conèixer en circumstàncies difícils per a ells i que ella 
va adoptar. 

Va participar en diferents curses on va aconseguir triomfs destacats, com: 

• 2018 – 1 de desembre: 1a Cat. Sènior Femení a la marató Ultra Trail Tarragona 

• 2018  - 7 d’octubre: 2a Cat. Absoluta Femení al I canicròs d’Amposta 

• 2018 – 20 de maig:3a Cat. Sènior Femení a la cursa Selva Trail 

• 2017 - Lliga de canicròs de les Terres de l’Ebre – 1a Cat. Sènior Femení al 
Circuit Ebre 

• 2017 – 8 de gener: 1a Cat. Sènior Femení al canicròs les II Torres de 
Campredó 

• 2017 – 11 de febrer: 1a  Cat. Sènior Femení al II canicròs de Poblenou 

• 2017 – 5 de març: 1a Cat. Sènior Femení al IX canicròs Pujada a la Foradada 

• 2016 – 20 de novembre: 3a Cat. Sènior Femení al II canicròs de Creixell 

• 2016 – 15 de maig: 2a Cat. Sènior Femení a la cursa Trail Roda de Berà 

• 2015 – 26 de juliol: 3a Cat. Junior Femení a la cursa Trail Vila de Creixell 

La seva família i els seus amics i companys de feina, davant la notícia de la seva mort 
sobtada i la dels seus gossets que l’acompanyaven, han impulsat diferents iniciatives 
en record seu, una de les quals és el projecte d’organització i consolidació d’un 
canicròs a la seva ciutat que dugui el seu nom, per tal de donar a conèixer l’immens 
amor que l’Alba sentia pels animals i per l’esport. 

També han iniciat el projecte de publicar un conte al voltant de la relació de l’Alba amb 
els seus dos gossos, el Fox i la Kina, i de quina manera els va canviar la vida el fet de 
trobar-se i participar junts a les curses de canicròs. 

Si voleu conèixer qui eren l’Alba i els seus gossos i contactar amb l’organització de la 
cursa, trobareu més informació en aquest enllaç http://www.memorialalbachacon.com/ 
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OBJECTIUS DEL CANICRÒS 

- Transmetre els valors que l’Alba va defensar a través del seu amor pels animals 
i per l’esport. 

- Constatar que la relació amb l’esport i els animals és altament beneficiosa 
físicament i emocionalment. 

- Conscienciar sobre la tinença responsable dels animals. 
- Treballar la sociabilitat i disciplina dels gossos. El contacte amb altres gossos els 

fa més socials i amistosos. El canicròs comporta unes regles, de manera que els 
fa més obedients. Fent esport el gos descansa millor i obté més tranquil·litat. 

- Gaudir de l’esport en companyia de la mascota i de tota la família i evitar 
l’obesitat i el sedentarisme. 

- Transmetre a la societat el rebuig als abandonaments. 
- Aconseguir col·laboració per ajudar en la tasca d’auxili i acollida dels animals 

abandonats. 
- Passar una jornada lúdica i solidària compartida amb els gossos. 

 

 

ENTITAT BENEFICIÀRIA: 

El Refugi Baix Camp hauria estat la protectora escollida per l’Alba perquè sempre 
estava en el seu pensament col·laborar amb aquest refugi. 
 

Refugi Baix Camp 

Associació Refugi Baix Camp – Centre d’adopció d’animals va sorgir com una iniciativa 
per lluitar de qualsevol forma legal contra l’abandonament dels animals, potenciar la 
seva defensa i protecció i fomentar l’adopció dels que ja han estat abandonats. 

Els inicis d’aquesta associació se situen a l’any 2001, quan un grup de persones 
preocupades per aquesta problemàtica va començar una sèrie de trobades per parlar 
de la creació de l’associació i de la necessitat d’un refugi ben gestionat. A finals del 
2001 es va produir la inscripció al Registre d’Associacions de la Generalitat, i al 2003 
van passar a ser Entitat Col·laboradora del Departament de medi Ambient amb la 
corresponent inscripció al registre de Nuclis Zoològics. 

Des del començament, incloent les paraules “Centre d’adopció d’animals” en el nom de 
l’associació, va voler deixar clar que l’objectiu principal no era simplement tenir un 
refugi on “emmagatzemar” els animals, sinó donar una nova llar als animals 
abandonats. Aquestes adopcions han de ser “de qualitat”, es a dir, assegurant-se que 
l’animal s’adapta bé al seu nou ambient. 
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Per això, tot i que ocasionalment s’han enviat animals més lluny, l’àmbit d’actuació és 
bàsicament el Baix Camp. D’aquesta manera es pot fer un seguiment posterior a 
l’adopció i comprovar que l’animal està en condicions correctes. 

Trobareu més informació en aquest web http://www.refugibaixcamp.org/ 

 

 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE: 

• Data: 

Diumenge, 24 de novembre de 2019 

 
• Recorregut: 

El recorregut serà aproximadament entre 5 i 7 km i es farà sobre terra, per camins del 
terme municipal de Reus. 

Els detalls del programa, lloc del recorregut, data i procediment d’inscripció, 
col·laboracions i aportacions, es donaran a conèixer a través del web i xarxes socials 
de l’Ajuntament i RELLSA quan estigui tancada la programació en la qual s’està 
treballant. 

 
• Col·laboradors i Patrocinadors: 

La primera edició del canicròs està oberta a la participació i col·laboració 
d’entitats, empreses, marques comercials i estaments oficials als quals motivi 
sumar-se al projecte. Si algú està interessat en contactar amb l’organització pot 
posar-se en contacte a través de info@memorialalbachacon.com 
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DISSENY DEL LOGO I EL CARTELL 

El logo de la cursa té un significat emocional. És el logo que l’Alba havia dissenyat ella 
mateixa els darrers mesos perquè volia que es convertís en el logo de l’equip que 
formava amb el Fox i la Kina: #silentdogsteam 

Atenent a aquest significat tan especial, els amics de l’Alba han incorporat la figura de 
l’Alba al fons, formant equip amb els seus peluts. 
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DISSENY DEL CARTELL 

El disseny del cartell és una imatge de l’Alba corrent amb el seu inseparable Fox que a 
tots ens recorda que l’Alba volava quan corria i l’immensament feliç que era de viure la 
vida. 
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ACTIVITATS PARAL·LELES: 

• Destaquem el conte Alba, Fox i Kina al canicròs de Reus, al voltant de la relació 
de l’Alba amb els seus dos gossos, el Fox i la Kina, i de quina manera els va 
canviar la vida el fet de trobar-se i participar junts a les curses de canicròs. 

• Taller d’iniciació al canicròs per a les persones que tinguin interès en conèixer 
què és un canicròs i com practicar-ho. 

• Exposició de tots els dibuixos infantils que es recullin al voltant de la cursa. 

• Exposició fotogràfica de l’esdeveniment amb la col·laboració d’una associació 
d’amics de la fotografia. 

• Elaboració d’un petit material didàctic que es farà arribar a les escoles, ja sigui 
en format dossier o en format taller pràctic perquè ho puguin treballar a l’aula, i 
d’aquesta manera donar a conèixer la cursa a les escoles i l’esport del canicròs. 

• Estand de protectores que donaran a conèixer la seva funció i on es fomentarà 
l’adopció dels animals. 

I Canicròs de Reus-Memorial Alba Chacón pretén ser un acte de reconeixement de 
valors. 

El total de la recaptació que s’obtingui després de fer el pagament als proveïdors anirà 
destinat íntegrament a una protectora, tal i com l’Alba, el Fox i la Kina haurien volgut. 

La teva participació és clau perquè aquesta CURSA-PASSEJADA sigui 
una gran festa i un gran èxit per la ciutat. 

 


