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Encara hi ha uns 150 dorsals disponibles per al Quart de Mitja

La Mitja arriba als 10.300 
corredors i tanca la inscripció

El quilòmetre 20 de la Mitja ja 
porta el nom de Joan Bretcha
Granollers

La pluja no va ser impediment perquè 
aproximadament un centenar de persones 
s’apleguessin, aquest dissabte a la tarda, al 
davant de la farmàcia Arimany pel bateig 
del quilòmetre 20 de la Mitja amb el nom 
de Joan Bretcha. Entre els assistents, tota 
la família de l’homenatjat (encapçalada per 
la seva dona, Elisenda Medalla –a la imat-

ge– i els seus fills, Maria i Ferran), amics 
i representants de les entitats amb qui va 
col·laborar, Amics d’El Xiprer, la Mitja i 
Jazz Granollers (un petit conjunt de jazz 
va posar música a l’acte, sota el balcó de la 
farmàcia). L’homenatge va consistir en la 
col·locació de la placa i, en aquest cas, en el 
lliurament d’una còpia a la vídua de Joan 
Bretcha.  Al gener es batejarà el quilòmetre 
6, que portarà el nom de Josep M. Sagarra, 
proveïdor de fruita a la Mitja Marató.
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Granollers

Ramon Solé

Missió acomplerta: la Mitja 
Marató de Granollers-les 
Franqueses-la Garriga ha 
arribat als 10.000 inscrits; de 
fet els ha ultrapassat: aquest 
divendres, els organitzadors 
tancaven definitivament la 
inscripció amb 10.300 dorsals 
lliurats. Encara queden, però, 
algunes places disponibles 
per a aquelles persones que 
vulguin aprofitar els paquets 
de dorsal+hotel. Per on sí 
que queden encara places 
disponibles és pel Quart: la 
cursa germana petita de la 
Mitja (cinc quilòmetres) ha 
despatxat uns 850 dorsals i, 
per tant, en queden uns 150.

Pels responsables de la 
Mitja Marató, assolir la 
xifra de 10.000 inscrits és 
un orgull però no ha estat 
una sorpresa, davant l’èxit 
creixent d’aquesta cursa en 
els darrers anys. “Sempre 
ens podem un llistó i no ens 
atabalem per si hi arribem 
o no. El que passa és que, a 
mesura que avança la ins-
cripció, hi ha indicadors que 
ens indiquen que anem bé: 
aquests mesos vèiem que el 
ritme d’inscripció es mante-
nia constant i això era bon 
senyal. En el fons, prevèiem 
que hi arribaríem i jo crec 
que 1.000 persones més s’hi 
haurien inscrit”, considera 
el president de l’Associació 
Esportiva la Mitja, Toni Cor-
nellas. Ara, el repte per als 
organitzadors serà gestionar 
els recursos i la logística de 

la cursa per donar un bon 
servei a una xifra tan alta 
de participants. “Hem fet 
el primer pis i ara anem pel 
segon, que serà organitzar bé 
tota la qüestió del lliurament 
dels obsequis [que enguany, 
per primer cop i per encabir 

millor la gent, es traslladarà 
de la Porxada i la Sala Tarafa 
a Roca Umbert]; el tercer 
pis serà fer les sortides bé, 
perquè l’any passat tothom 
va sortir de cop amb el tret 
inicial [en principi, es preve-
uen sortides de grups d’entre 

2.000 i 2.500 corredors]; el 
quart pis serà controlar els 
avituallaments amb aigua, 
que no ens en quedem sense 
com l’any passat, i el cinquè 
pis serà gestionar bé els 
serveis d’arribada”, explica 
Cornellas.
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La prova va tenir lloc al circuit del Cusonell, ampliat per l’ocasió fins a una llargària de tres quilòmetres

Sant Feliu de Codines

Bet Garriga

Sant Feliu va viure, dissabte 
i per 13è any, les Tres Hores 
de resistència sobre terra, 
una competició amateur 
que aquest any va reunir 21 
equips. Tot i que altres anys 
havien arribat a participar 
40 parelles, el president del 
Moto Club Cingles de Bertí, 
Carles Solà, es va mostrar 
satisfet: “ha estat un èxit 
tenint en compte la situació 
actual de crisi”, apunta. El 
circuit, d’uns tres quilòme-
tres, comprenia una part tri-
alera corresponent al traçat 
permanent del Circuit del 

Cussonell, i una part d’en-
duro ubicada al Prat de Dalt. 
La pluja dels dies anteriors 
va afavorir l’estat de la pista, 
que en ser de sauló va absor-
bir molt bé l’aigua i evitava 
la polseguera. L’equip for-
mat per Marc Sans i Ramon 
Brucat va ser el guanyador 
de la categoria de 4 temps, 
seguit per poques dècimes 
per Jordi Parés i Andreu Bat-
lles. En 125, Albert Batlles i 
Jordi Dalmau van endur-se 
el primer premi, mentre que 
en Superior, els primers van 
ser Jordi Gonzàlez i Francesc 
Pino. En automàtiques, 
Roger Duran i Oriol de la 
Salud.

Raimundo Moral, 
del Belulla, 
subcampió de 
Catalunya de dobles
Canovelles

Raimundo Moral, del Nou 
Tenis Belulla, va aconse-
guir el subcampionat de 
Catalunya de Dobles Mixtos 
en la final disputada aquest 
dijous al mateix club de 
Canovelles. Moral, que feia 
parella amb Pia Janko, va 
perdre la final amb Montse 
Devesa i Iñaki Ezpeleta 
(Club Tenis Set Ball) per 6/4 
i 7/6. Aquesta va ser una de 
les dues finals del torneig 
que es va haver d’ajornar a 
causa de la pluja. L’altra va 
ser la de dobles +30 femení, 
que va guanyar la parella 
formada per Paula Gómez i 
Ruth Camps (Club de Tenis 
Andrés Gimeno), en guanyar 
la final a Sacra Morejón i 
Marta Pérez (Laietà) per 6/4 
i 6/2.

El CPA Sant 
Celoni, setè al 
mundial de ‘show 
conjunts’
Sant Celoni

El Club Patinatge Artístic 
Sant Celoni no ha pogut pas-
sar de la setena posició en el 
Campionat del Món de show 
conjunts, disputat aquest 
dissabte a Brasília (Brasil). 
L’equip vallesà va portar 
a competició l’espectacle 
Gelant, que va obtenir un 
total de 118.900 punts, molt 
lluny del muntatge guanya-
dor, Let’s swing, d’un equip 
italià, que es va imposar amb 
claredat amb 133.500 punts. 
Dos equips argentins han 
ocupat el segon i el tercer 
graó del podi amb Fire insi-
de (126.600 punts) i Who? 
(123.700), respectivament.

Les Tres Hores de 
Resistència de Sant Feliu 
resisteixen la crisi


