
 

COMUNICAT OFICIAL DE L'ASSOCIACIÓ MITJA MARATÓ POLLENÇA 

Pollença, dilluns 13 de març de 2023 

L'Associació Mitja Marató Pollença decideix suspendre la XVa edició de la 

Mitja Marató Pollença, que s'havia de celebrar el proper dos d'abril 

 

En primer lloc, l'Associació Mitja Marató Pollença demana disculpes a tots els 

patrocinadors, col·laboradors, voluntaris i atletes que ja s'havien mobilitzat i implicat 

en l'edició d'enguany, una de molt especial perquè havíem de celebrar els quinze 

anys. 

Tot i que la decisió l'hem hagut de prendre i comunicar com a organitzadors  

de l'esdeveniment, els motius són totalment aliens a la nostra associació i en resultam 

els perjudicats, juntament amb tot el poble de Pollença. De fet, estam molt dolguts, 

perquè enguany era el quinzè aniversari i teníem organitzada una celebració per a 

tothom. No només esportiva, sinó amb actes des del divendres abans de la 

competició. 

El motiu pel qual ens veim obligats a suspendre-ho és l'informe desfavorable que la 

Policia Local de Pollença ha elaborat sobre la cursa (i que ens arriba tan sols tres 

setmanes abans de la prova). La Policia es troba amb negociacions salarials amb 

l’Ajuntament de Pollença i, per la falta d’acords, on l'Associació Mitja Marató Pollença 

no hi té res a veure, no proporcionen els efectius necessaris per poder dur endavant, 

sense córrer riscos, la carrera. 

Per part nostra, i com a màxims responsables de l'esdeveniment, ja teníem molta feina 

avançada i organitzada: patrocinadors, col·laboradors, atletes d'elit contractats, 

l'informe favorable de la Direcció General de Tràfic (DGT), a més de doblers invertits 

amb els primers preparatius necessaris per organitzar un esdeveniment d'aquest tipus, 

que ja és reconegut tant a nivell balear, com nacional, com, fins i tot, internacional. De 

fet, tenim una cinquantena de persones inscrites de l'estranger que ja tenien el vol i 

l'estància al municipi comprada. 

Ens reafirmam en la tristor que ens provoca haver de prendre aquesta decisió, 

sobretot perquè l'Associació és l'única que n'ha sortit perjudicada, amb tota la gent que 

ja s'havia implicat i que participa en la Mitja de Pollença any rere any. També repetim 

les nostres sinceres disculpes i donam les gràcies a tothom qui confia i ajuda en què 

aquest projecte surti endavant i sigui part de la identitat del municipi de Pollença. 
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