
 

 

 

Pere Lluís Garau recorrerà al llarg de 2019 més de 1.000 

kilòmetres, des de nivell de mar fins a 4.100 metres d’altura, 

per donar visibilitat a la malaltia d’Andrade 

 

 El corredor mallorquí, portador asimptomàtic de la malaltia 

d’Andrade, donarà la volta al llarg de 2019 a les quatre Illes –

Mallorca, Menorca, Eivissa I Formentera– i participarà en les 

emblemàtiques curses de muntanya de Montblanc i Everest.   

 



 4 illes i 2 reptes amb una causa comuna: donar visibilitat a aquesta 

malaltia rara i hereditària, de la qual Balears és el cinquè focus 

mundial. Els fons solidaris obtinguts amb aquest múltiple repte es 

destinaran a l’Associació Balear de la Malaltia d’Andrade (ABEA) i 

més concretament al suport psicològic i al tractament podològic de 

les persones afectades.   

Breu descripció de l’atleta i de les curses: 

Pere Lluís Garau Mairata, nascut a Caimari el 16 de juny de 1975, ha fet esport 

des de jove: primer futbol i futbol sala, després bicicleta. No és fins als 37 anys 

quan comença a córrer i a demostrar unes condicions extraordinàries com a 

atleta. En el seu palmarès destaca: 

 Guanyador de la Formentera All Round Trail (2016) 

 Guanyador Mancor Xtrem (2016) 

 Guanyador Camí de Cavalls (2018) 

 Guanyador Tramuntana Travessa (2018) 

 Guanyador Camí de Cavalls (2019) 

 

 

 

 



El repte múltiple de Pere Lluís Garau aquest 2019 ha començat el 2 de març a 

Formentera; ha continuat a Menorca el maig; a l’estiu arribarà la cursa de 

Montblanc; a l’octubre, la volta a Eivissa; el novembre, les sis etapes de la cursa 

de l’Everest i, a finals d’any, donarà la volta a Mallorca. 

 

Calendari:  

 Formentera (2 de març, Elitechip, 72 km). 

 Menorca (17 de maig, Elitechip, 185 km). 

 UTMB Montblanc (30 d’agost, 171 km). 

 Eivissa (principis d’octubre, autogestionada, 140-150 km). 

 Everest (Novembre, 160 km). Hi participa amb el suport d’Entrecanales. 

 Mallorca (desembre, autogestionada, més de 400 km). 

 

4x2x1 és una aventura que just comença i al llarg de l’any s’aniran sumant 

suports i col·laboradors. 

 

 

 

 

 

 



Més informació sobre la malaltia d’Andrade:  

http://andradebalear.es/ 

Per donar suport a aquest repte i a l’Associació Andrade Balears pots fer la 

teva aportació de 10 € cada darrer divendres de mes a la web: 

www.elitechip.net . 

Una vegada feta, podràs recollir la teva camiseta a un dels dos llocs 

indicats, fer-te la foto i penjar-la a instagram amb el hashtag 

#4illes2reptes1causa. 

Volem que la gent col·labori i ajudi a visualitzar aquesta malaltia.  

 

 


