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Èxit de participació en la 7a edició de
la Cursa de les Dones
Rebeca Suárez González s'emporta la victòria amb una marca de 17.52 minuts

Imatges de la setena edició de la Cursa de Dones de Terrassa. | Gemma Miralda

L'Associació Esportiva Mitja Marató Terrassa ha organitzat aquest diumenge la 7a edició de
la Cursa de les Dones, activitat esportiva, social i solidària que ha tingut un èxit rotund amb la
participació de 2.400 persones, de les quals, 1.900 atletes femenines. La novetat d'aquest any ha
estat la incorporació de la categoria masculina on han participat fins a 500 homes.
La cursa ha estat oberta a totes les persones, tant professionals com amateurs i han estat tantes
les inscripcions que s'han exhaurit els dorsals i això ha fet que nombroses persones hagin
participat sense estar apuntades de manera oficial, augmentant així el nombre de corredors.
Rebeca Suárez González s'ha emportat la victòria en només 17.52 minuts, que ha superat a la
guanyadora de l'any passat, Montserrat Estany. Un segon després arribava Marina Burgaya,
obtenint la segona posició i Txell Jarque Pujals en tercera amb una marca de divuit minuts i
tretze segons.
Pel que fa a la categoria masculina la classificació quedava amb Jofre Roca Rosa com a
guanyador (16.15), perseguit per Hugo Calvo Carbó amb 18.09 i en tercera posició del rànquing
Pablo Carnero que va acabar la cursa en divuit minuts i quinze segons.
Des de l'Associació animaven a fer el recorregut, de cinc quilòmetres, "corrent, caminant o saltant,
el més important és passar-ho bé i donar visibilitat". La cursa ha començat a les deu del matí al
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Parc dels Catalans i la meta ha estat al mateix lloc, envoltant terrassa amb una cursa
reivindicativa i solidària.
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La Fundació Oncolliga ha rebut una part de les inscripcions de la cursa com a donatiu per a
l'entitat. Donatius que seran destinats per continuar amb la tasca de suport psicosocial a
persones amb càncer i els seus familiars per millorar el seu benestar i la seva qualitat de vida.
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