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La FCEH i l’empresa Lurbel Precision Garment ha signat signat un conveni de col·laboració per la 
Lliga Catalana de canicross 2011-2012. 

Així, Lurbel Precision Garment proporcionarà diferents materials utilitzats tant pel 
desenvolupament de la competició com pels participants a la Lliga Catalana de canicross 
d’aquesta temporada. Es tracta d'una empresa líder en el sector de la fabricació de prendes 
tècniques de gamma alta.  

 
 
ACORDS 
 
Lurbel Precision Garment  proporcionarà el següent material per a cada cursa contemplada del 
calendari de la Lliga Catalana de Canicross 2011-2012: 
 
a) Arc de sortida i arribada a disposició de cada organitzador, sense cost de transport per 
l’organitzador de la respectiva cursa. 
 
b) Difusió de la Lliga Catalana de Canicross a través dels seus mitjans de comunicació. 
 
c) 600 bosses plàstic Lurbel i mitjons personalitzats logo LLIGA CATALANA DE CANICROSS  
per donar d’obsequi als participants en cada cursa. 
 
d) 6 lots de productes tècnics Lurbel per donar, o bé als 3 primers de la classificació general 
masculí i femení de la cursa, o bé per sortejar entre els participants (a decidir per cada 
organitzador). 
 
e) Lurbel Precision Garment es farà càrrec de la impressió i distribució dels fulletons informatius 
sobre les diferents curses que formen la Lliga Catalana de Canicross. 
 
La Federació Catalana d’Esport d’Hivern es compromet a: 
 
a) Mencionar a Lurbel com col·laborador en els mitjans federatius a on es fa referència a la Lliga 
Catalana de Canicross. 
 
b) Inclusió de 2 lones  publicitàries de Lurbel a cada cursa de la Lliga Catalana de Canicross, tant 
en la sortida /arribada com a fons de les entregues de premis. 
 
c) Disseny dels fulletons de la Lliga Catalana de Canicross on es mencioni logotip de la marca 
com a màxim col·laborador. 
 
d) A enviar crònica i fotografies de les corresponents curses de la Lliga Catalana de Canicross, a 
comunicacion@lurbel.net , Att Marta Cap del Departament de premsa de Lurbel. 
 
e) Dorsal invitat a les curses de la Lliga Catalana de Canicross, el corredor esponsoritzat Lurbel 
Josep Teixidor Lloveras. Encarregat també de transportar l’Arc de Meta i les lones publicitàries 
 


