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Més de 400 corredors nus a Premià de Mar
J Centenars de corredors van perdre
la vergonya i la roba i van circular
despullats pels carrers més cèntrics
de Premià de Mar. La segona cursa
a pèl, ahir a les tres de la matinada,
va superar el nombre de participants
de la primera edició, que van ser
poc més de 300. A la cursa d’aquest
any en van ser més de 450. Com
en l’edició de l’any passat, es demostra que els homes continuen sent
els més atrevits. Durant els primers
minuts de la cursa, els participants
anaven com un ramat, sense ganes
de fer cap escapada en solitari. A
mesura que els grups es dispersaven,
els corredors van agafar més confiança i velocitat. I és que la cursa
té un recorregut curt que es pot fer
en poc més de deu minuts. La majoria
de participants eren de Premià de
Mar, encara que s’hi va afegir gent
de municipis veïns. Pel que fa al rècord Guiness, un dels objectius que
s’havien marcat els organitzadors,

La segona cursa a pèl de Premià de Mar va reunir més de 400 corredors. / QUIM PUIG.

caldrà esperar si accepten el nombre
de participants. La carrera va començar a les tres tocades de la matinada. Abans, i a diferència de l’edició de l’any passat, els corredors

havien pogut despullar-se a les escoles de la Gran Via i deixar les
pertinences en unes bosses que un
camió traslladava fins a la platja del
Bellamar, on acabava la cursa.

Desembolicant en Martí, que farà parella amb la Valentina. / A.P.

La presentació del nou
gegant de Calonge dóna el
tret de sortida a la festa major
A. PUIG / Calonge

J En Martí, el nou gegant
de la colla gegantera de
Calonge, va ser presentat
ahir als veïns del municipi
en un acte que va donar
el tret de sortida a la festa
major. El gegant s’ha fet
als tallers de Sarandaca de
Granollers i substitueix
l’antic gegant Martí. La
presentació va acabar una
trobada multitudinària en

què van participar les colles de Vacarisses, Sarrià
de Ter, Tordera, Sant Julià
de Lòria (Andorra), Sant
Feliu de Guíxols, Roses,
Llagostera, Corçà, Blanes
i Calonge. Assumpció
Gonzalo, mestra de Calonge des de fa 27 anys, va
fer el pregó, en què va destacar «la lluita de la vila
per una convivència en
pau».

DESBROSSADORES DE BRAÇ LATERAL,
TRITURADORES DE MARTELLS, BRANQUES, RESTES
VEGETALS DE FUSTES I PALETES, DESBROSSADORES
FORESTALS, ESTELLADORES HIDRÀULIQUES DE
LLENYA, POLIDOZER, PERFORADORES, MÀQUINES
PER FER RASES, ESCOMBRADORES,
MINICARREGADORES, SERRES DE CINTA I
CIRCULARS, RETROEXCAVADORES, CLAVAESTAQUES,
CABRESTANTS.
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REMOLCS LLEUGERS D’ALUMINI,
ACER, GALVANITZAT
I POLIÈSTER EN TOTES LES MIDES

