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€URSA DEL CARRER NOU

La cursa del carrer
Nou reuneix prop
de 1.200 corredors
El guanyador va ser Hassan Jaouadi
ROSER CORTADA

D Els carrers de Girona van tornar
a ser ahir l'escenari de la popular
cursa del carrer Nou. La XXI edició de la cursa va aplegar prop de
1.200 corredors semiprofessionals
de diferents clubs d'atletisme i
molts gironins aficionats a aquest
esport. El primer que va arribar a
la línia de meta situada al carrer
Nou va ser Hassan Jaouadi amb
una marca de 32 minuts i 46 segons. La primera dona que va acabar la cursa va ser Cristina Bosch
amb un temps de 41 minuts i 35
segons. Al final van acabar la cursa un total de L124 persones, quan
l'any anterior havien estat més de
1.400.
Una de les principals novetats
a niveU d'organització en l'edició
d'aquest any de la cursa va ser la
coLlocació d'un xip electrònic als
cordons de la sabata de tots els corredors, codificat amb el número
de dorsal de cada participant. La
funció d'aquest xip és de controlar el temps del recorregut amb

més precisió i exactitud.
El circuit de deu quilòmetres
pels carrers de la ciutat va sortir
del carrer Nou i va continuar la
ruta per Jaume I, el nucli antic i altres punts de la ciutat, per retornar al mateix carrer Nou.
Gent gran, nens, nenes, famílies senceres i fins i tot gossos van
formar part d'aquest riu de gent
que s'apilonava per poder arribar
entre els primers llocs. Els balcons
de les cases eren la platea més còmoda per poder gaudir de l'espectacle. Alguns dels participants
aixecaven les mans quan passaven
per sota de les seves cases. «Corre, Manel, que ja arribes, en Marc
encara no ha passat», cridava una
dona des d'un balcó del carrer de
Santa Clara.
Les cares dels corredors quan
arribaven a la meta no eren les mateixes que les de la sortida. La suor
i la cara amb taques blanques i vermelles a causa de l'esforç per arribar quedaven paleses a l'arribada.
Per segon any consecutiu a la
cursa hi van participar persones
discapacitades després que l'any

En ple esforç. Dos joves participants en la cursa, corrent per davant del tren Gerió.
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passat se signés un conveni entre
rorgamt2ació, Mifas i l'ONCE, per
fer-ho possible.
Un cop finaUtzada la cursa popular l'organització va obsequiar
els participants amb un entrepà i
una samarreta.
Entre els trofeus que es van repartir se'n van donar d'honorífics al participant més gran, al més
petit, i el trofeu especial Antoni Juhol al primer classificat de més de
65 anys.
Els cinc primers classificats de
la cursa van rebre, a més dels trofeus corresponents, xecs de regal
per canviar a diferents botigues del
carrer Nou.

Vine ala Fira GRATIS
amb el
Fira de Mostres de Girona
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"La Fira
a mida"
38a. Fira Industrial, Agrícola i Comercial
24 octubre -1 novembre 99
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reserva la teva entrada als tels. 972 20 20 42 i 972 20 20 66
de 9 a 2/4 de 3 del migdia/i de 5 a 7 del vespre.

Diari de Girona, 1999-10-25, p. 14.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

