Oficina de Premsa

- Nota de premsa –

Es presenta una nova edició de la Cursa Popular de Sant
Vicenç
L’alcalde de Mollet del Vallès i responsable de l’àrea d’Esports, Josep
Monràs, el president del Club Atlètic Mollet, Joan Ollé, i el director tècnic
de l’entitat, Rogelio Vega, han presentat la XVIII Cursa Popular Sant Vicenç
7è Memorial Jordi Solé Tura que tindrà lloc el 15 de gener de 2017. Una de
les novetats d’aquesta nova edició és que també hi hauran una cursa de 5
km, al marge de l’habitual de 10 km.
Durant la presentació, Josep Monràs anunciava que la Cursa Popular de Sant
Vicenç “es convertirà en la primera activitat estrictament esportiva en el
marc de la celebració de Mollet com a Ciutat Europea de l’Esport, el que
ens servirà per promocionar encara més aquest reconeixement que
celebrarem al llarg de tot el 2017”. Monràs també ha volgut “lloar l’excel·lent
organització del Club Atlètic Mollet que durant tots aquesta anys ha fet
d’aquesta cursa popular una de les més estimades arreu de Catalunya”.
De fet, en la darrera edició, dels prop de mil participants, el 35% eren de Mollet i
el 65% de diferents ciutats catalanes com ara Barcelona, Lleida o Tarragona.
De la seva banda, Joan Ollé, ha volgut “agrair especialment als voluntaris i a
tota la família del Club la seva col·laboració desinteressada, així com a
l’Ajuntament, ja que al marge del suport que hem rebut tots aquests anys,
per aquesta edició, el fet d’incorporar la cursa de 5 km, comporta un
augment d’esforços ampliant el dispositiu per diferents carrers de la
ciutat”.
La cursa de 5km serà únicament urbana, mentre que la tradicional de 10 km
seguirà amb el tradicional circuit mixt que aplega el casc urbà de Mollet i l’Espai
Rural de Gallecs.
Un altra de les novetats de la XVIII edició, és que el Club ha decidit prestar un
servei de guarderia responent a la demanda dels participants.
Pel que fa la participació s’espera que superi lleugerament els mil atletes.

(adjuntem fotografia)

Mollet del Vallès, 21 de desembre de 2016
Departament de Premsa i Comunicació
Ajuntament de Mollet
Telèfon 93 563 51 07
Mòbils 692 62 32 83
premsa@molletvalles.cat

