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La Cames de Ferro, «extremadament» solidària

El GECA ja té el soci qualitatiu que
buscava, Noel Alimentaria SAU,
perquè, a través del patrocini de la
prova ,pogués organitzar una cursa
de muntanya 100% solidària, ja que
tota la recaptació de les inscripcions
que obtingui aniran destinats a la Fundació Albert Bosch i al finançament
de projectes d’investigació per a la
curació de malalties infantils portat
a terme per l’equip científic i de professionals de l’Hospital Vall d’Hebron
de Barcelona.
La prova sortirà del parc de l’Estació
de Sant Esteve, a les 8 del matí, amb
els inscrits a la marató i mitja marató. I
a 2/4 de 9 començarà a córrer el grup
de 10 km. El brífing de la cursa es realitzarà el dissabte 30 de maig, a les 8
del vespre, al pavelló de Sant Esteve.
I l’entrega de dorsals i xips, també el dissabte 30, entre les 6 de la tarda i les
9 del vespre, al pavelló de Sant Esteve; i el mateix diumenge, entre 1/4 de 8
i 3/4 de 8 del matí.
La marató de 42 km, oberta a les categories sènior veterana, màster i absoluta
i a fer en un temps màxim de 9 hores, tindrà un desnivell positiu de 3.000
m, i completarà aquest selectiu recorregut: Sant Esteve d’en Bas, Joanetes,
Santa Magdalena, Irisais, Puigsacalm, coll de Bracons, serra dels Llancers,
coll del Pedró, puig Satoies, Cabrera, Aiats, serra dels Mateus, camí Ral de Vic
a Olot, Les Fogoses, Els Hostalets d’en Bas, pont de can Benet i Sant Esteve.
Pel que fa a la mitja marató de 23 km, el desnivell acumulat serà de 1.600 m.
Cobrirà la primera part del traçat llarg fins al coll del Pedró, i des d’aquí es
dirigirà a Sant Miquel de Castelló, el pont de can Benet i Sant Esteve d’en Bas.
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La Mitja estarà oberta a corredors de les categories sub-23 i open.
Un altre dels atractius serà la distància més popular i assequible de 10 km,
per a les categories júnior i open, amb aquest traçat: Sant Esteve d’en Bas,
Les Comelles, Sant Miquel del Castelló, Cal Teixidor, pont de Can Benet i Sant
Esteve d’en Bas. Les inscripcions es poden al web www.geca.cat, a través del
qual tothom que vulgui també pot fer els seus donatius, encara que no pugui
o no vulgui córrer, a través de l’opció del corredor virtual.

Volta circular del GECA per Vilanova de Sau

23 socis lletissons van completar diumenge, en 3.40 h efectives, una volta
circular per Vilanova de Sau, de 14 km que, amb Lola Juvanteny i Àngels
Verdaguer de vocals, va recórrer la Vileta Grossa, la Roca del Migdia, Santa
Margarida d'Ordola, el puig del Far, els Munts i el salt de la Minyona.

