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Quan la Mitja passa per Austràlia
En Joel i la Mireia, dos granollerins que viuen a Sydney, corren a les antípodes
com a homenatge a la prova

El Joel i la Mireia, davant l'Opera House, a Sydney | Cedida

17.166 quilòmetres. És la distància que separa Granollers de Sydney, a Austràlia. I la distància física
que separa en Joel i la Mireia, dos granollerins que viuen en aquest país de les antípodes. Però ni
les gairebé 24 hores en avió que separa els dos punts ha estat prou impediment per disputar -a
distància- la Mitja Marató Granollers-les Franqueses-Granollers.
[noticia]34487[/noticia]
"Tot plegat comença quan rebem un mail de l'organització amb el canvi de data. Ens va agafar un
atac d'enyorança", expliquen a NacióGranollers. Ja havien corregut la cursa diverses vegades, i
fins i tot havien format part dels grups d'entrenament. "No hi havia res planificat, vam parlar amb
els nostres amics i vam quedat que ens podrien recollir la samarreta i el dorsal", recorden. "Però
anaven passant els dies i ens anàvem animant. A més, ens serviria d'entrenament per la Marató de
Sydney, que és a finals de mes", afegeixen.
L'any 2013 la parella va trepitjar Austràlia per primer cop: "Ens vam enamorar del país", reconeix
ella. El 2016, estant sense feina, hi torna, "cansada de la monotonia". Al cap de cop s'hi uneix en
Joel. Ara treballen com a treballadora de manteniment d'una residència d'estudiants i com a
fotògraf freelance, respectivament.
La cursa
Pel que fa a la cursa, els dos diuen que ha anat "força bé", però que estan poc entrenats i ho han
notat: "Normalment ens queixem dels semàfors, però avui ens han ajudat", expliquen, rient. Per
incompatibilitats amb la feina l'han hagut de córrer diumenge: "És una llàstima no haver-la pogut fer
al mateix moment que a Catalunya", lamenten. "Feia fresca, però ha sortit el sol", puntualitza la
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Mireia.
Tot i que no comptaven amb el mateix suport que quan la Mitja passa pel centre de Granollers,
les Franqueses i la Garriga, sí que han tingut alguns animadors morals: "Al passar per davant la
catedral sonaven les campanes i semblava que ens animessin, i a l'Opera House hi havia els
aborígens que toquen el didjeridú i una amiga que ens ha acompanyat els últims cinc
quilòmetres", rememoren". Els dos anaven amb els dos dorsals ben visibles per un recorregut que
els ha portat pels punts més emblemàtics de la ciutat: el pont de Harbour Bridge, la badia de
Sydney, l'Opera House, el Hyde Park i el Jardí Botànic.
Al final, han fet el 22 quilòmetres de la cursa (hi ha hagut un petit error de càlcul) en 2 hores i 29
minuts.
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Els dorsals del Joel i la Mireia, davant l'Opera House de Sydney Foto: Cedida
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