


El repte
Des del 5 d'octubre fins al juliol de 2020, Fernando Arabí, Curro, 
corredor aficionat de llargues distàncies per muntanya, es planteja 
el repte de córrer quasi 1.000 km i aconseguir 10.000 euros per a 
la investigació de la Glucogenosis de tipus II.

Aquest repte és el resultat d'una reflexió que va fer Curro quan 
després d'un temps de sofrir una fascitis, un mal comú als corredors, 
i de sentir-se mal per no poder córrer ni competir, va pensar que 
allò que tenia ell no era res comparat en tantes coses que hi ha al 
món que afecten el funcionament normal de la vida. Per això va 
pensar en la Pompe, que sofreix l'avi de la seua filla, i va pensar 
que ell podia fer alguna cosa per donar visibilitat a dita malaltia i 
arreplegar diners per a la seva investigació.

La Glucogenosis de tipus II, també anomenada Pompe, és un tras-
torn genètic rar que provoca debilitat muscular progressiva com a 
resultat de l’acumulació de glucogen a les cèl·lules musculars.  Els 
diners que s'aconseguisquen aniran destinats a la UIMA, “Centro 
Investigador en Ciencias, Salud y Medio Ambiente. Marina Alta.”

Per tal d’aconseguir els diners, Curro està buscant empreses que 
vulguen destinar 1€ per cada kilòmetre que correga en les dates 
assenyalades, un total que s’acosta als 800 kilòmetres. 



Curro, que sempre ha segut esportista, va començar amb les carreres de muntanya cap 
a l’any 2000, i les carreres més destacades en què ha participat els últims 10 anys són: 
El botamarges, la Marató de Muntanya de Valencia, la Perimetral de Benissa, la Marató 
de Muntanya d’Espadà, el Desafio Lurbel, el Desafio Aitana, El Penyagolosa  Trails, el 
Trail Nocturn Camins de les Cabres, el Monduber Trail, el Ehunmilak Ultra Trail i la 
Costa blanca Trails. 

BOTAMARGES 65KM

COSTA BLANCA103KM

GR-10 EXTREM 100KM

PERIMETRAL-BENISSA 73

PENYAGOLOSA108KM

EHUNMILAK 170KM

Xaló 21

Calp 21

Lliber 24

Ondara 21

Senija 21

Beniali 28

Orba 21 

Cofrides 21

Un total de 797 km

Carreres a realiltzar
pel repte: 



La malaltia
Els trastorns per dèficits enzimàtics constitueixen un grup heterogeni i nombrós de 
malalties (més de 40) de base hereditària. La seua causa és una alteració del funcio-
nament cel·lular a nivell dels lisosomes. A causa d'açò, es produeix una acumulació i 
dipòsit anormal de diferents substàncies, desencadenant múltiples símptomes a 
diferents nivells de l’organisme (cardíacs, hepàtics, …)
 
Poden presentar-se a la infància o a l’edat adulta i solen tenir un curs progressiu, discapaci-
tant i  en moltes ocasions greu, amb una elevada morbi-mortalitat. Desafortunadament, 
no es disposa de tractament curatiu per a moltes d’elles. És per això molt important 
el tractament dels símptomes com poden ser problemes respiratoris, dolors, realit-
zació de rehabilitació i fisioteràpia, etc.

Individualment, la seua incidència és baixa i poden considerar-se malalties infre-
qüents (les xifres de prevalença oscil·len entre 1 cada 50000 i 4 cada milió), però 
tenint en compte el conjunt d’elles, la seua presència en la població és més signifi-
cativa, constituint fins a 1 de cada 7000 o 8000 naixements. 

Molts d’estos trastorns afecten el sistema nerviós central i perifèric i poden provocar 
gran diversitat de patologies neurològiques, com poden ser ictus, epilèpsia o malal-
ties neuromusculars. 

És el cas de moltes miopaties metabòliques, com ara la malaltia de Pompe, també 
anomenada glucogenosis II, deguda a un dèficit de l’enzim alfa-glucosidasa, que 
condiciona una acumulació de glucogen als lisosomes cel·lulars, amb una prevalença 
aproximada d’1 cada 57000 en les formes de l’edat adulta. 

Es tracta per tant de malalties que comporten una gran repercussió sobre la vida de 
qui la pateix i dels seus familiars, i que són molt desconegudes per a la població 
general i mitjans de comunicació. És per això que totes les iniciatives per donar-los 
visibilitat són benvingudes. 



Sol·licitut de
participació:

L’empresa 

amb domicili social                                            

i CIF                                                                                    representada per 

nom                                      cognoms

es compromet a donar 1€ per cada kilòmetre que Fernando Arabí 
(Curro) correga en les carreres que detalla aquest dossier des d’octu-
bre de 2019 fins juliol de 2020.

Aquests diners s’ingressaran al finalitzar la temporada directa-
ment al número de compte de l’associació “Centro Investigador en 
Ciencias, Salud y Medio Ambiente. Marina Alta.”

A canvi Fernando Arabí es compromet a donar difusió de dita 
col·laboració a través de les xarxes socials,  també a través de 
l’equipació esportiva que utilitzarà i sempre que siga possible a 
través dels mitjans de comunicació.  



Anexe:
Promoció prevista pel col·laborador:

· Logotip visible a tots els cartells i materials que s’utilitzen pel repte.

·  Fotografia de Fernando amb cada col·laborador i la seua marca a la firma       
del conveni.

·  Fotografia amb Fernando Arabí i amb els representants de l’associació 
al final del repte en l’acte d’entrega dels diners. 

· Difusió de la col·laboració a través de notes de premsa als mitjans de 
comunicació.  



CORREDOR  

FERNANDO ARABÍ (CURRO)

COMUNICACIÓ 

JUAN PABLO

FISIOTERAPEUTES

JUANVI (FISIOGATA)

MARIA (LES MANS)

DIETISTA I NUTRICIONISTA

MARIA JOSÉ MULET ESCRIVÀ (NUTRICIONISTA)

PODÓLOGA

ANA BELÉN IVARS BUIGUES

ENTRENADORS

PEP PALERES (TRAINING TEAM)

TONI

CRISTINA (HIIT)


