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PEDRÓ RUIZ SÀNCHEZ, EN HOMES, I CRISTINA BOSCH, EN DONES, VAN GUANYAR LA TRADICIONAL PROVA ATLÈTICA

Més de 1.400 corredors participen en la
vintena cursa popular del carrer Nou
Alguns dels participants van destacar que el nou recorregut és menys dur que el d'edicions anteriors
JOSEP MARIA BAIXAULI
GIRONA,

• Més de 1.400 corredors van participar ahir en la vintena edició de
la cursa popular del carrer Nou de
Girona, que aquest any presentava diverses novetats respecte d'anys
anteriors. La més destacada, el canvi del recorregut que, tot i ser igualment de nou quilòmetres, és ara
més suau per als participants.
Alguns dels corredors van destacar ahir que havien notat el canvi i que trobaven que la ruta era
menys dura que anys anteriors. «La
pujada a Palau era un trencacames», expHcava ahir en Josep, poc
després de l'arribada. La majoria
però, arribaven a la meta exhausts,
fruit de l'esforç. Un jove que va assegurar haver esmorzat abans de
sortir de casa va vomitar només
d'arribar a la meta, en ple centre
del carrer Nou.
La cursa la guanyar Pedró Ruiz
Sànchez, que va invertir un temps
de 30 minuts i 25 segons a recórrer el circuit marcat per l'organització. La primera dona a entrar
a la línia de meta va ser Cristina
Bosc, amb un temps de 36 minuts
i 14 segons.
La cursa del carrer Nou però,
és per damunt de tot popular i, a
banda d'un grup minoritari de corredors semiprofessionals, membres de diferents clubs d'atletisme,
són molts els gironins que s'animen a participar en aquesta cursa «per estirar les cames».
Pujades í baixades

Les pujades i baixades pels carrers del barri vell castiguen els corredors només de començar. «Vinga, vinga», s'animen uns als altres
per aguantar l'esforç i.espantar la
frescor del matí mentre recorren
els carrers de la ciutat sense cotxes. L'arribada a la plaça de Catalunya i el trencant cap al carrer
RutUa, més planers, serveixen per
atenuar els primers símptomes del
cansament, que s'obliden amb els
crits encoratjadors del públic que
van sortir a animar els corredors.
«Mare, quan passi en Lluís, diguesli que vaig davant seu», cridava un
nen prop del passeig general Mendoza a la seva mare que li feia fotos.
Ahir van fer el circuit gent gran.
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nens de pocs anyi>, acompan\ats
pels seus pares, i també, gos.sos que
corrien al costat del seu amo, lluinl
el dorsal a l'esquena. <• Tothom te
dret a fer esport», conienta\on els
propietaris a l'arribada, agraint a
l'organització que hagués peimcs
d'inscriure'ls. A l'arribada a la meta
res millor que una entrepà i una
beguda, obsequi dels organitzadors.
Per primera vegada després de
vint anys d'història de la cursa van
prendre-hi part algunes persones
discapacitades gràcies al conveni
de l'organització amb Mifas i l'ONCE. L'alcalde Joaquim Nadal va ser
l'encarregat d'entregar els trofeus
als guanyadors. L'organització va
premiar ahir també el primer classificat més jove i el més gran.

Ambient de
cursa. A l'esqueir.j, a dalt,
una vi<;ta general dels participants al cairei
Santa Clara de
Girona Al costat, un grup de
nens amb els
seus pares I a
sota una noia
amb el seu fill a
coll, al pont de
Pedra A l'esquerra, a baix, el
pilot capdavanter poc després
de la sortida
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HORARI DE FUNCIONS
Dia24: tG,00 • 18,30 ' »I,45 b.
Sia 25i 12,00 • 16,1$ • •»/& h.
D ^ 26 - 27 - 28: «3,1S • 3H»,4S h.
Ofo 3»: m,·& ' i&zn - 20,4S h.
Sib30:«,«-20,«Sh.
CNa 31:16,fS - lOM • »},45 b.
Pfei«i12,00-1g,15-18,30b.
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