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   Benvinguda
L’edició 2022 de la Carrera de les Empreses es presentava després de 
dos anys, 2020 i 2021, on la seua celebració es va veure forçosament 
suspesa per la pandèmia. En un context on les participacions en les ca-
rreres populars s’han ressentit i arrossegant un alt grau d’incertesa. No 
obstant això, aquesta edició va finalitzar amb el número més gran de fi-
nishers arribats a meta i amb el moviment més gran logístic i de serveis 
de quantes edicions portem celebrades.

Una edició no obstant això de la que no podem parlar sense tirar la 
vista arrere i l’esdevingut en els dos últims anys, 2020 i 2021. Una edició 
en la qual financerament i anímicament hem hagut de sobreposar-nos 
al gran forat que la supressió en 2020, motu proprio, sense cap mena 
d’indicació, ni per descomptat d’ajuda o compensació, per part de cap 
administració, però que era una obligació per a salvaguardar la salut 
dels nostres corredors donat el caire que estava prenent la pandèmia 
en aquells dies previs al fet que es decretara el confinament i per tant 
la supressió de les activitats, qualssevol foren les seues circumstàncies. 
Des de Grup Nostresport teníem clar que aqueixa era la prioritat i que a 
més havíem de retornar íntegrament l’import de totes les inscripcions, 
fins i tot assumint uns enormes costos, dies abans de la carrera, que 
continuen penalitzant-nos i que encara ho faran per alguns anys més.

Amb el decret de confinament vam posar els esforços a intentar respon-
dre a les emergències socials que les diferents ONG van llançar, crides 
desesperades que ens van portar al llançament del nostre  Projecte Lá-
zaro des de la Carrera de les Empreses, tractant de posar en contacte les 
necessitats que les ONG que atenien els col•lectius més vulnerables en 
un context de paralització i tancament total, ens traslladaven, amb les 
aportacions que les empreses podien oferir. Aquest episodi va ser me-
reixedor de reconeixement per Càritas València, un distintiu que sens 
dubte no ens pertany, sinó que li pertany al teixit empresarial valencià 
que va saber posar la capacitat productiva al servei d’una emergència 
que ens assolava, però que ens fa enormement felices.

L’any passat, 2021, va ser un any complicat, on moltes carreres van apos-
tar per formats virtuals, escenaris molt allunyats de l’esperit de trobada 
entre companys del treball que ens caracteritza, i que en la majoria dels 
casos requereixen un suport financer del qual nosaltres no disposàvem, 
per la qual cosa optem per no plantejar i acumular les ganes i la il•lusió 
per a aquesta edició de 2022.

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
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Així arribem a una edició el treball acumulat de la qual, responsabilitat i 
també aposta de futur i fins i tot de viabilitat per al conjunt de Nostres-
port resultava vital. I la resposta que vam obtindre, la il•lusió i ambient 
que aquesta edició ha gaudit l’ha convertida en una de les més boni-
ques i sens dubte de les més emotives de les que hem disputat.

Una edició en la qual s’ha fet un gran esforç organitzatiu per a augmen-
tar la qualitat i els serveis de la carrera, amb la mira pròxima a poder 
oferir en 2023, amb motiu del desé aniversari, una experiència única, en 
diferents aspectes:

Logística: Increment massiu de la zona de postmeta amb més 
arcs, estands, serveis, avituallaments, increment del nombre de ser-
veis, ambulàncies i pràcticament multiplicar nombre de voluntaris. 
Tot això caminant feia objectius de SOSTENIBILITAT que ens hem 
imposat, i que ens porta a caminar cap a un esdeveniment no sols 
sostenible, sinó que contribuïsca en la millora mediambiental de la 
comunitat.

Serveis al corredor: Tractant d’oferir una borsa del corredor més 
completa, amb samarreta i botella d’aigua reutilitzable, a més de 
sortejos i altres serveis. Trofeus i medalles, gala de lliurament de 
premis.

Comunicació: Oferint no sols el nostre tradicional aftermovie i gale-
ria fotogràfica, sinó també apostant per tot un programa en directe 
acompanyant el desenvolupament de la carrera a o la retransmissió 
de la gala de lliurament de premis des de la sala d’actes de la Fa-
cultat d’Economia.

Social: En 2020 es va acordar la col•laboració amb una entitat so-
cial GUP València que finalment no va poder dur-se a terme, de-
cidim mantindre el partner social per a aquesta edició, amb la 
continuació del projecte que es plantejava en 2020. Si en aquella 

ocasió es volia construir una “aula molt especial” per als menors 
de Djikesse, en el departament de Bignona del Senegal, àrea rural 
amb terribles dificultats sobre la qual GUP València treballa des de 
fa anys, en aquesta ocasió els fons recaptats anaven destinats a la 
dotació d’aquesta aula. Ens enorgulleix haver contribuït a recap-
tar per a aquest projecte més de 3.100 € que està, gràcies a GUP 
València, contribuint a millorar enormement la vida dels més xico-
tets d’aquesta comunitat.

Sostenibilitat. Aquesta edició ha incorporat un apartat dedicat en 
exclusiva a la sostenibilitat on es recullen les accions dutes a terme 
per a caminar cap a un esdeveniment cada vegada més sostenible. 
Inclou accions com: recollida de residus, supressió de paper, vehicles 
elèctrics…Pot veure més informació en l’apartat de sostenibilitat.

Llengua. Aquesta edició ha comptat amb tots els seus suports co-
municatius, des de la web, post en xarxes socials, intervencions en 
actes de lliurament de premis o notes de premsa també en valen-
cià. Un esforç per l’ús i prestigi de la nostra llengua que naix del 
nostre amor per ella i la necessitat de la seua normalització en tots 
els àmbits, un camí que continuarem recorrent..

Toca amb aquesta memòria agrair a tots els patrocinadors, participants, 
treballadors, voluntaris i altres partners involucrats el seu esforç i dedi-
cació, fer balanç i tractar de convéncer als indecisos al fet que se sumen 
al projecte de 2023, el nostre desé aniversari, on volem assumir el repte 
d’aconseguir un gran increment en participació, una multiplicació dels 
serveis als nostres corredors, un major impacte i serveis comunicatius, 
un esdeveniment encara més sostenible i responsable amb el medi am-
bient local i incrementar l’acció social  que hem desenvolupat.

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com


carreradelasempresasvalencianas.com

5

MEMÒRIA 20229ª Carrera de les empreses valencianes

   Dades clau

DATA:  
03/04/2022
EDICIÓ:  
9ª
DISTÀNCIES:  
5K i 10K

INSCRITS:  
3.026

5K:  
1.603
10K:  
1.423

FINISHERS:  
2.489

5K:  
1.317
10K:  
1.169

PARTICIPACIÓ 
FEMENINA:  
41,40 %

VOLUNTARIS:  
80
APORTACIÓ 
SOLIDÀRIA:  
3.104 €
DESTINATARI: 

*Abans d’impostos

DISTRIBUCIÓ 
FONTS DE 
DESPESSA

SERVEIS 
CORREDORS: 

55,82 %
GESTIÓ, LOGÍSTICA 
I MUNTATGE:  

31,81 %
PROMOCIÓ I 
PUBLICITAT:  

12,36 %
*Abans d’impostos

DISTRIBUCIÓ 
FONTS  
D’INGRESSOS

INSCRIPCIONS: 

90,66 %
PATROCINADORS: 

6,45 %
VENDA DE SERVEIS: 

2,89 %
ADM. PÚBLICA: 

0,00 %

PRESUPOST 
EXECUTAT 2022 

25.962 € 

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
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Caracterització 
de l’esdeveniment

La Carrera de les Empreses de València naix en 2012 com un esdeve-
niment esportiu que busca trobar la seua diferenciació en incorporar i 
potenciar els millors valors del món de l’empresa i els entorns laborals: 
companyonia, superació, resistència o treball en equip. Aquesta vincu-
lació del món del running amb el de l’empresa es plasma a través de la 
paraula inventada, i marca registrada, “runnker”=runner + worker.

Entre els seus objectius es troba:

■ Fomentar una actitud distesa i col•laborativa amb els mateixos com-
panys i els altres “runnkers” participants.

■ Millora del clima laboral i productivitat en el si de les empreses.

■ Desenvolupar oportunitats d’establir sinergies i relacions de treball 
entre les empreses i persones participants.

■ Atraure i construir una comunitat “runnker” entorn del “running”, 
l’empresa i els seus valors compartits.

■ Difondre els valors de l’esport entre els empleats de les empreses 
participants: esforç, superació, responsabilitat o equip.

La primera edició va tindre lloc el 29 d’abril de 2012. Des de llavors s’han 
disputat nou edicions, ja que 2020 i 2021 no van poder celebrar-se a 
causa de la pandèmia de covid.

Font: Elaboració pròpia segons dades de participació.  
Pot veure’s annex d’Històric Carrera Empreses València.
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→ Caràcter innovador
L’esdeveniment des del seu inici presenta un clar caràcter innovador. La 
seua pròpia concepció en 2012, era la segona d’aquesta mena de carre-
res vinculades al món de l’empresa d’Espanya després de la de Madrid. 
Actualment les “carreres d’empreses” han esdevingut pràcticament una 
categoria pròpia en el món del running estenent-se per tot el territori 
nacional i l’estranger. A més durant la seua trajectòria s’ha apostat per 
incorporar una sèrie d’innovacions com:

■ Aposta pel running femení, amb participacions constants rondant i 
superant el 40% del cens.

■ Aposta per la sostenibilitat. Caminant edició rere edició cap a un es-
deveniment més sostenible, que genere menys residus i que camine 
cap a un impacte zero o fins i tot positiu..

■ Social. Des de la primera edició s’ha aportat 1 € per atleta inscrit a 
causes socials.

■ Aposta pel valencià. Incorporant la nostra llengua a tots els suports i 
comunicacions desenvolupats.

■ Aposta pel xip de cronometratge integrat al dorsal des de la primera 
edició, sent ara una pràctica molt estesa però no tant en 2012.

■ Aposta pels servicis al corredor bàsics, però també des del seu inici 
per una decisiva cobertura audiovisual, fotogràfica, xarxes socials i 
mediàtica per la qual s’ha fet un important esforç des de l’inici bus-
cant crear una comunitat de corredors més enllà de l’esdeveniment 
puntual.

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
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   Aspecte esportiu
El lliurament de premis de la IXª Carrera de les Empreses Valencianes va 
tindre lloc el dimarts 12 d’abril 2022 en el Saló de Graus de la Facultat 
d’Economia de la Universitat de València a partir dels 19.30 oferit per 
Deloitte. 

L’acte va ser retransmés en línia pel canal de twitch de Nostresport 
(twitch.tv/nostresport). Pots veure-ho a través del següent enllaç: https://
www.youtube.com/watch?v=mXMHIKu5-uA 

QUADRE D’HONOR

PARELLA FEMENINA

● Amparo Catalá y Ester Martín-Sacristán 
(Colegio Mantellate)

● Cristina Sorolla y Cristina García 
(Instituto de Biomecánica de Valencia)

● Amparo Menéndez y Silvia Montesinos 
(Decathlon)

PARELLA MASCULINA

● Carlos Flores y Nacho Flores 
(Flywire Spain SLU)

● Antonio Hernández y Rafael Pleguezuelos 
(Pavasal)

● Paco Sánchez y Víctor Manuel Gil  
(Flywire Spain SLU)

PARELLA MIXTA

● Laura Castellano y Ernesto Masía 
(Carrefour)

● Verónica Evangelio y Enrique García

● Christian Saguer y Aroa Sáez 

TRIO FEMENÍ

● Mamen Espadas, Rebeca Almiñana 
y Stephanie Pérez (Vaersa)

● Beatriz Camps, María Lillo 
y Mª Asunción Faustino

● 3º Paula Herraiz, Sam Badissi y Eva Anta 
(Esparta Digital)

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://www.youtube.com/watch?v=mXMHIKu5-uA
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QUARTET MIXT

● Mª José Vivas, Carlos Chirivella, José Serrano 
y Toni Rubio (Instituto de Biomecánica de Valencia)

● Alejandro Fos, Manuel Reyes, Yoana García 
y Juan Vicente Pérez (Cárnicas Serrano)

● Amador Lahosa, Agustin Escrivá, Paula Collado 
y Eugenia Morojosa (Carrefour)

CLASSIFICACIÓ ABSOLUTA 10K

● Mark Tanner (Fundación Valenciaport)

● Víctor Martínez Richart (Cárnicas Serrano)

● Luis García Chinesta

CLASSIFICACIÓ 10K FEMENINA

● Laura Castellano Barba (Carrefour)

● Ionela Clara Rada (Grupovento)

● Yoana García Pérez (Cárnicas Serrano)

CLASSIFICACIÓ 5K MASCULINA

● José Julián Ramírez García (Cárnicas Serrano)

● Josep María Martínez Molina (Biomet 3i Dental Ibérica)

● Agustin Sieres Gómez (Mandriladora Alpesa)

CLASSIFICACIÓ 5K FEMENINA

● Manar Khanfour (Geser Electric)

● Pilar Villaplana Caudet (Cárnicas Serrano)

● Ana María Gimeno Miuel (Grupo Saona)

TRIO MASCULÍ

● Juanjo Uzquiano, Alexis García 
y Llorenç Sarrión (Decathlon)

● Fernando Coma, Sergio Bochons 
y Rubén Cerezo (Celestica)

● José Carlos Gómez, Mohammed Mohattane 
y Manuel Laguarda (Cárnicas Serrano)

TRIO MIXT

● Salvador Andrés, Antonio Rocha 
y Elsa Serrano (Cárnicas Serrano)

● Oliver Jennings, David Guy 
y Fiona Davison (British College La Cañada)

● Esther Gónzalez, Rafael García 
y Antonio González (Grupovento)

QUARTET FEMENÍ

● Mª Pilar Lasierra, Marta Vidal, Laura Palacios 
y María Vidal (Carrau Corporacion)

● Beatriz Utrillas, Mª Ángeles Torregrosa,  
Paqui García y Alexis Harris (IDOM)

QUARTET MASCULÍ

● Jorge Brines, José Antonio Talens, Joan Tur 
y Alejandro Gálvez (Mandriladora Alpesa)

● Javier Pastor, Antonio Chaveli, Rubén Climent 
y Roberto Feo (Rhenus Automotive)

● Diego Vila, Jorge Linares, Eduardo Arranz 
y David Sánchez (The Music Republic)

Empresa amb major participació: Power Electronics: 197 corredors
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   Econòmic
En conjunt la celebració de la novena edició ha comportat una inversió 
de 36.942,24 €. Que inclouen les despeses per a conceptes tant reutilit-
zables per a l’edició 2022 com a samarretes o botelles regal corredors, 
com els no reutilitzables i perduts a conseqüència de la cancel•lació en 
2020 com la memòria tècnica, promoció, plataforma d’inscripcions o 
despeses financeres implicades per la devolució de les inscripcions.

En concret 10.990,16 s’emportaven invertits en 2020 als quals es van su-
mar 25.952,08 € en 2022. Inversió que va ser assumida íntegrament per 
Grup Nostresport i que es va veure forçat a assumir un préstec ICO per a 
poder afrontar per import de 8.000 €.

La facturació en 2022 entre inscripcions i patrocinadors ascendeix a 
31.015,08 €.

D’aquesta manera s’ha obtingut unes pèrdues de 5.927,16 € en el con-
junt, però s’ha obtingut un marge de 5.063 € de la celebració de la ca-
rrera en 2022 dels quals s’ha destinat 3.500 € a l’amortització del deu-
te ocasionat per la cancel•lació de 2020 i finançada via préstec ICO de 
8.000 €.

Principals partides de despesa:
Amb la finalitat de simplificar al màxim hem agrupat el conjunt de des-
peses en tres grans partides que engloben les despeses en recursos hu-
mans i agents externs contractats per a tal fi. Així distingim tres supra-
partides, servicis als corredors, promoció i publicitat i gestió, logística i 
muntatge.

■ Promoció i publicitat engloba 12,36 %: Inversió en xarxes, mailing 
bbdd plataforma d’inscripció, fulls de mà i cartelleria, disseny, web, 
serveis audiovisuals (teaser, aftermovie, streamings)

■ Gestió, logística i muntatge 31,81 %: inclou serveis com les tanques, 
senyalització, muntatges i desmuntatge, sanitaris, redacció projecte 
tècnics, voluntaris, segur RC, pantalles, carpes, etc.

■ Servicis Corredors 55,86 %: que correspon als serveis que gaudeix el 
corredor com ara plataforma d’inscripcions, segur d’accidents, avi-
tuallaments, bossa corredor, botella regale, samarreta regal, trofeus, 
fotos, vídeo, motxilles etc.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del pressupost de l’esdeveniment.

Distribució del
pressupost:

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
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Fonts de finançament:
Podem distingir quatre fonts de finançament clàssiques d’un esdeve-
niment esportiu: Inscripcions, patrocinadors, administració pública (pa-
trocini públic, ajudes, descomptes o subvencions), i venda directa (des 
de bar a samarretes, records, serveis o marxandatge). Aquesta edició la 
distribució ha sigut la següent:

L’import acumulat en aquests deu anys en patrocinis, ajudes, subven-
cions o qualsevol altre tipus de les administracions públiques és de 0 €. 
La principal font de finançament de totes i cadascuna de les edicions 
amb percentatges entre el 80 i el 90 % o més són les inscripcions dels 
mateixos corredors.

L’esdeveniment ha suposat un acumulat d’inversió en directa a la ciutat 
de GRUP NOSTRESPORT pròxim als 200.000 €, referint-se solament a 
la inversió directa efectuada per a la seua organització, no a l’impacte 
generat ni la generació indirecta.

Distribució fonts de finançament:

INSCRIPCIONS

91%

PATROCINADORS

6% VENDA DE
SERVEIS

3%

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
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   Clíping i comunicació
Paràmetres i estadístiques de la web de la carrera 

Mes Visitants 
diferents

Nombre de 
visites Pàgines Sol·licituds Tràfic (GB)

gen-22 2.864 3.324 9.327 93.242 4,53

feb-22 7.931 10.242 30.468 52.461 21,91

mar-22 10.402 14.524 44.195 800.051 38,59

abr-22 787 11.258 34.601 606.798 33,21

TOTAL 21.984 39.348 118.591 1.552.552 98,24

Mes Visitants 
diferents

Nombre de 
visites Pàgines Sol·licituds Tràfic (GB)

gen-22 2.864 3.324 9.327 93.242 4,53

feb-22 7.931 10.242 30.468 52.461 21,91

mar-22 10.402 14.524 44.195 800.051 38,59

abr-22 787 11.258 34.601 606.798 33,21

TOTAL 21.984 39.348 118.591 1.552.552 98,24

nostresport.com
del 01/01/2022 al 30/04/2022 La carrera és promocionada per 

NOSTRESPORT.COM el diari digital 
esportiu editat per Grup Nostresport 
i degà de la premsa digital esportiva 

valenciana, des del 01/02/2003 en l’aire. 
Incorpora articles i bàners promocionals 

visibles en tota la navegació des 
de gener de 2022.

BÀNERS, veure’ls ací (hi ha dues capçaleres 
i en el lateral dret): https://web.archive.org/
web/20220330103749/https://nostresport.

com/

Informe de tráfico ofrecido 
por su servidor DINAHOSTING.

carreradelasempresasvalencianas.com
del 01/01/2022 al 30/04/2022

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
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/Carreraempresasvalencianas

Captura de les analítiques del 
perfil de FACEBOOK mostrant 
l’abast entre el 01/01 i
el 30/04 de 2022

Seguidors a 30/04/2022: 4.325

Abast del 01/01/2022
al 30/04/2022: 323.182

/berunnker

Seguidors a 30/04/2022: 2.108

Abast del 01/01/2022
al 30/04/2022: 139.255

POST M’agrada Abast

Total gen-22 267 71.751

Total feb-22 134 3.713

Total mar-22 397 47.054

Total abr-22 395 16.737

TOTAL ENERO - ABRIL 2022 1.193 139.255

/carreraempresas

Seguidors a 30/04/2022: 1.110

Abast del 01/01/2022
al 30/04/2022: 30.618

POST Impressions Fav Respostes Rt

Total gen-22 5.277 30 2 15

Total feb-22 4.741 36 0 15

Total mar-22 10.300 71 2 33

Total abr-22 10.300 48 0 30

TOTAL GENER - ABRIL 2022 30.618 185 4 93

1/2
› Xarxes socials

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Twitter.

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
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› Xarxes socials
2/2

/c/CarreraEmpValencia

Seguidors a 30/04/2022: 52

Abast del 01/01/2022
al 30/04/2022: 3.494

Captura de les estadístiques de YouTube per al període assenyalat. 
No inclou les visualitzacions dels streamings en Twitch.tv/
nostresport

Fa un acumulat, només en els perfils socials de la carrera, de:
496.549 impressions y 7.595 seguidors.

Sense incloure els posts i perfils socials de Nostresport que 
comparteixen el seu contingut, la qual cosa afegiria a més dels 
perfils del diari en aquestes xarxes socials presència en altres com 
Twitch o Tik Tok, i que suposa un acumulat només de Nostresport 
de més de 60.000 seguidors, amb el que la projecció en xarxes 
socials real és bastant superior a la indicada.

Hashtags

#BeRunnker #Runnkers
Es pretén incorporar en un futur un informe de engagement de 
xarxes socials així com de quantificació d’impacte econòmic de 
l’esdeveniment en mitjans.
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Presències en diferents mitjans radiofònics durant 
la campanya de promoció de l’esdeveniment

RADIO
PROGRAMA EMISSORA ACCIÓ DATA

NS Ràdio
Nostresport Ràdio
https://bit.ly/38NrXsa

Min. 56 21-27 de març

NostreSport
UPV Ràdio
https://bit.ly/3ySxzfx

Min. 56 24 de març

PODCAST
PROGRAMA EMISSORA ACCIÓ DATA

Be Runnker
Grup Nostresport
https://bit.ly/38Cga04

Especial 10 de març

Be Runnker
Grup Nostresport
https://bit.ly/3wL3qvN

Especial 24 de febrer

   Ràdio

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://bit.ly/38NrXsa
https://bit.ly/38Cga04
https://bit.ly/3wL3qvN
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   Televisió

Canal: À PUNT
Data: 09/04/2022: 

Programa: A CÒRRER 
Audiència: https://bit.ly/3MMQRI6

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://www.apuntmedia.es/programes/a-correr/programes-tv/09-04-2022-correr-xpress_134_1504918.html
https://bit.ly/3MMQRI6
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   Premsa Presència en premsa previ, durant
i posterior a l’esdeveniment

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
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1/12
04/02/2022 04/02/2022

› Premsa

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20220204/8035229/ix-carrera-empresas-valencianas-recaudara-fondos-acondicionar-colegio-senegal.html
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-ix-carrera-empresas-valencianas-recaudara-fondos-acondicionar-colegio-senegal-20220204160059.html
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2/12

01/04/2022 03/04/2022

› Premsa

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://www.lasprovincias.es/sociedad/a-la-carrera/buscate-carrera-empresas-valencia-20220403142545-ga.html
lasprovincias
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3/12
04/02/202208/03/2022

› Premsa

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://www.levante-emv.com/economia/empresas-y-responsabilidad-social/2022/03/08/serrano-motiva-trabajadores-carrera-empresas-63548606.html
https://www.20minutos.es/noticia/4951981/0/la-ix-carrera-de-las-empresas-valencianas-recaudara-fondos-para-acondicionar-un-colegio-de-senegal/
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4/12
01/04/2022 14/01/2022

› Premsa

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-calles-cortadas-y-restricciones-valencia-para-domingo-3-abril-carrera-empresas-202204011319_noticia.html
https://elpolideportivocv.com/2022/01/14/la-ix-edicion-de-la-carrera-de-las-empresas-valencianas-se-desarrollara-el-domingo-03-de-abril-de-2022/
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5/12
31/01/202213/01/2022

› Premsa

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://www.superdeporte.es/carreras-populares/2022/01/31/carrera-empresas-valencia-2022-abre-62149243.html
https://www.superdeporte.es/carreras-populares/2022/01/13/valencia-volvera-celebrar-carrera-empresas-61545248.html
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6/12
03/04/202201/04/2022

› Premsa

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://www.superdeporte.es/carreras-populares/2022/04/03/cerca-2-500-corredores-han-64608162.html
https://www.superdeporte.es/carreras-populares/2022/04/01/avenida-mestre-rodrigo-centro-neuralgico-64532802.html
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7/12

25/02/202217/01/2022

› Premsa

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://plazadeportiva.valenciaplaza.com/running-carnicas-serrano-carrera-empresas-valencianas
https://plazadeportiva.valenciaplaza.com/presentado-la-17-ediciondel-circuito-de-carreras-populares-de-valencia-2022
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8/12
28/03/202214/01/2022

› Premsa

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://runningcv.com/ultimos-dias-de-inscripcion-para-la-carrera-de-las-empresas/
https://runningcv.com/carrera-de-las-empresas-valencia-3-abril/
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9/12

30/11/2021 13/01/2022 31/01/2022

› Premsa

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://nostresport.com/la-carrera-de-les-empreses-de-valencia-canvia-de-data-al-03-04-2022/
https://nostresport.com/la-carrera-de-les-empreses-de-valencia-tindra-lloc-el-10-dabril/
https://nostresport.com/la-ixa-carrera-de-les-empreses-de-valencia-obrira-inscripcions-el-proxim-dimecres-02-02-2022/
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10/12

03/04/2022 03/04/2022 12/04/2022

› Premsa

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://nostresport.com/lliurament-de-premis-de-la-ix-carrera-de-les-empreses-valencianes/
https://nostresport.com/mes-de-3000-runnker-en-la-9a-carrera-de-les-empreses-valencianes/
https://nostresport.com/streaming-carrera-de-las-empresas-valencianas-2022/
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11/12

01/04/2022 01/04/202202/04/2022

› Premsa

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://7televalencia.com/es/carrera-de-las-empresas/
https://www.valenciaextra.com/es/valencia/avenida-mestre-rodrigo-valencia-se-convierte-en-centro-neuralgico-carrera-empresas_508772_102.html
https://officialpress.es/calles-cortadas-carrera-de-las-empresas/
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12/12

› Premsa

13/01/2022 01/04/2022

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://actualitatvalenciana.com/valencia-carrera-empresas/
https://www.elperiodic.com/valencia/carrera-empresas-valencia-tendra-lugar-domingo-abril_796049
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Esments i reportatges en els diferents
portals dels col·legis professionals

interessats en la carrera

Col·legi de Químics
de la Com. Valenciana

Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de València

   Col·legis professionals

Col·legi d’Economistes 
de València

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://colegioquimicos.com/descuento-para-colegiados-en-la-9a-carrera-de-las-empresas-valencianas/
https://www.icav.es/ver/16926/ya-somos-mas-de-350-usuarios--%A1unete-a-nosotros.html
http://www.economistesdigital.com/noticia/2871
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   Empreses Esments i reportatges en les webs corporatives 
de les empreses participants en la carrera

1/4

07/03/2022

11/04/2022

10/03/2022

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
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   Empreses

2/4

08/03/2022

04/04/2022

05/04/2022

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://eurocarne.com/noticias/codigo/53720
https://www.asemwork.com/asemwork-ett-participa-en-la-9a-carrera-de-las-empresas-valencianas/
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Falpesamandriladora%2Fposts%2Fpfbid02TcHZf2qtvmrrVTfSvEarZg5ZDWT6fhidJdGNAeVfEAmTZAGQJbnbPz3vHYZDuVsQl&show_text=true&width=500
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3/4

   Empreses

12/04/2022

29/03/2022

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcolegiomantellate%2Fposts%2Fpfbid0341ZAw1VS5cESjb4P6NoPqNCKUeL4y7Gd3NHcXw1gZAzz6inrXLNTZ4v8AS4Lrmrwl&show_text=true&width=500
https://www.instagram.com/reel/Cbr8BD8AVWr/?igshid=MDJmNzVkMjY=
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4/4

   Empreses

03/04/2022

11/04/2022

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
http://www.gruponostresport.com/9a-carrera-de-las-empresas-valencianas/
http://www.gruponostresport.com/aplazamiento-de-la-carrera-de-las-empresas-2020/
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1/3

   Webs events esportius

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://runedia.mundodeportivo.com/carrera/carrera-de-las-empresas-valencianas-5k-2022/202231434/
https://sportmaniacs.com/es/services/inscription/9ordf-carrera-de-las-empresas-valencianas
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2/3

   Webs events esportius

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://www.valenciaciudaddelrunning.com/events/carrerra-empresas-valencianas-2022/
https://www.clubrunning.es/carrera/?id=12171
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   Webs events esportius

3/3

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://www.valencia.es/es/-/carrera-de-las-empresas-1?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_R6s7fmDk1GN5_viewSingleAsset=true
https://www.gotzam.com/es/eventos-deportivos/Running/Valencia/Carrera-de-las-empresas-Valencianas-2022-33272
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   Web inscripcions i cronometratge

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://clickn.run/competitions/carrera-de-las-empresas-valencianas/9


carreradelasempresasvalencianas.com

39

MEMÒRIA 20229ª Carrera de les empreses valencianes

   Galeries fotogràfiques
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https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://nostresport.com/fotogaleria-9a-carrera-de-las-empresas-valencianas/
https://www.lasprovincias.es/sociedad/a-la-carrera/buscate-carrera-empresas-valencia-20220403142545-ga.html
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5064812353605046&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5064848143601467&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5064892876930327&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5064932873592994&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5064962950256653&type=3
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   Camiseta

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
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   Suports publicitaris

PHOTOCALL

ARCS EIXIDA I META

1/2

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
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   Suports publicitaris

PROJECCIÓ LLIURAMENT DE PREMIS, 
 CARPES POSTMETA...

WEB OFICIAL DE LA CARRERA

2/2

AFTERMOVIE, STREAMINGS 
I ALTRES VÍDEOS OFICIALS

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://youtu.be/pvqe7wz6hcE
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   Social
L’edició 2022 ha fet una donació efectiva de 3.104 Euros a la ONG GUP 
Valencia para el projecte de «Condicionament aules col·legi Djikesse»

El projecte ‘Condicionament de les aules del col•legi de Djikesse’ naix 
com a resposta davant les necessitats de la població de Djikesse (el Se-
negal), d’aconseguir que les aules ja construïdes es convertisquen en un 
lloc on poder estudiar, compartir i progressar, aconseguint els mitjans 
perquè aquests xiquets que estudien en el col•legi de Djikese aconse-
guisquen superar l’examen final i poden ingressar en secundària. És per 
això, que des d’Associació GUP hem vist la necessitat de condicionar 
aquestes aules en la qual els professionals donen resposta a les necessi-
tats d’aquests xiquets i joves. Perquè la clau del futur d’aquests xiquets i 
xiquetes i de les seues famílies està a eixir de l’analfabetisme, aprendre 
un ofici, treballar i poder sobreviure.

El cost del projecte és de 4.950 €. Aquest projecte va ser seleccionat per 
a l’edició de 2020, que no va poder dur-se a terme, i es va decidir mantin-
dre el compromís amb l’ONG seleccionada adequant el projecte inicial, 
construcció d’una aula, a les variacions després de dos anys, l’aula havia 
sigut construïda i requeria la seua adequació.

El projecte es va seleccionar després d’obrir un procés de recepció de 
possibles projectes que va tindre un gran acolliment, es va seleccionar la 
col•laboració amb GUP València per la trajectòria de l’entitat, per garantir 
que les donacions es destinaven íntegrament, sense cost ni tan sols per 
a la gestió de la mateixa ONG al projecte i per la concreció d’aquest, 
plantejant un projecte determinat, en aquest cas l’adequació de l’aula 

en Djikesse que podia ser assumit, o almenys dotat d’un impuls molt 
determinant, pels fons de la carrera.

Des de l’inici en 2012 cadascuna de les edicions ha comportat un esforç 
solidari que ha aconseguit destinar quasi 16.000 euros  a causes socials, 
havent treballat amb GUP València, Casa Caridad, Projecte Paula, Funda-
ció Isabel Pertusa o Càritas València entre altres.

Un esforç que ha suposat un autèntic desafiament per a l’organització, 
però que ens enorgulleix i impulsa per a continuar treballant, continuar 
creixent i continuar donant suport a projectes que treballen pel desen-
volupament social..

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
https://carreradelasempresasvalencianas.com/solidaridad/un-aula-muy-especial/
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   Sostenibilitat
Des de l’organització de la Carrera de les Empreses volem comprome-
tre’ns a treballar per un esdeveniment cada vegada més sostenible, in-
corporant de manera gradual totes les mesures que siguen possibles 
fins a aconseguir un objectiu de ser un “residu zero” en el termini de 
tres edicions, això és per a 2024.

Hem de ser autocrítics en la revisió de l’impacte ambiental i de genera-
ció de fem per a la ciutat que els esdeveniments, com el nostre, gene-
ren: bosses, papers per a la promoció d’aquest, dorsals, material espor-
tiu, milers i milers de gots, fem…

És per això que des de la carrera de les empreses volem comprome-
tre’ns a estudiar les accions que permeten avançar cap a esdeveniments 
més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient.

Per a això treballem en dues línies

– La selecció de proveïdors i materials dels productes amb els quals tre-
ballem que generen un menor impacte ambiental.

– La revisió del tipus de productes, serveis i protocols de l’esdeveniment 
per a estudiar les seues substitucions per equivalents més sostenibles.

A) Selecció de proveïdors. Incorporant el menor impacte ambiental 
del producte o servei oferit pel proveïdor com una de les variables 
que determinen la selecció del proveïdor.

- Buscar col•laboradors que incidisquen en aquesta línia de sosteni-
bilitat tractant que el seu impacte en la col•laboració amb l’esdeve-
niment reflectisca aquest compromís.

- Valorar la selecció dels nostres proveïdors incorporant criteris de 
sostenibilitat, vàlid per a borses del corredor, camisetes, avitualla-
ment sòlid i líquid, etc.

B) Revisió de protocols i productes i serveis oferits. Implementant ac-
cions concretes, que anirem ampliant, entre les quals es troben:

- Reduir la promoció en suport paper. Aquesta edició 2022 no es va 
invertir res en fulls de mà, revistes, cartelleria o altres formats físics.

- Prevaldre els productes reutilitzables a l’hora de plantejar els su-
ports de marxandatge, regals o promocions amb què treballem. 
Aquesta edició 2022 es van entregar premis d’un proveïdor que tre-
balla amb fusta reutilitzada provinent de boscos de gestió sosteni-
ble d’Espanya.

- Incrementar la cura en la recollida de residus i neteja ulterior a l’es-
deveniment, incorporant col•laboradors que faciliten la neteja i re-
col•lecció dels residus. Aquesta edició, com la resta, es va realitzar 
una exhaustiva neteja del recorregut deixant en molt millor estat 
els espais públics que ens trobem. El desafiament pròxim està a ge-
nerar complicitats per exemple, amb la disposició de contenidors i 
punts de reciclatge que faciliten la deposició per al corredor, per a 
les persones de neteja i per al seu reciclatge

- Estudiar alternatives més sostenibles per a la gestió dels avitualla-
ments. De manera que directament no generen residus.

https://carreradelasempresasvalencianas.com/
http://www.carreradelasempresasvalencianas.com
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   Valencià
El compromís de Grup Nostresport amb el valencià està profundament 
arrelat en els nostres valors, tret fonamental de la nostra identitat, la 
seua promoció i ús en qualsevol entorn és un element fonamental per 
a la seua preservació i promoció. És per això que un esdeveniment com 
la Carrera de les Empreses no ha de ser l’excepció.

D’aquesta manera, si bé en les notes de premsa i comunicats l’ús del 
valencià ja era recurrent des de 2018 es va apostar per la seua incorpo-
ració a tots els nivells, des dels continguts web a les notes de premsa i 
que s’ha anat estenent als post i xarxes socials. Una aposta que volem 
continuar mantenint.

Són moltes les persones que ens visiten, tant de la resta d’Espanya com 
de l’estranger motiu pel qual una altra de les línies futures a desenvo-
lupar és apostar per una plataforma multilingüe que sume al castellà i 
valencià altres llengües internacionals.
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