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 V Anantapur Ultramarathon

Córrer a l’Índia
per crear aldees
O
>

Ballesteros, Priego, Solé i Bosch afrontaran 170 quilòmetres

L’alcalde Jordi Ballart i el regidor Miguel A. Moreno, amb alguns dels atletes que correran a Anantapur.

Jordi Guillem
D’aquí a dues setmanes, el divendres 24 de gener, se celebrarà a la
ciutat índia d’Anantapur la cinquena edició d’una ultramarató de 170
quilòmetres per equips en la qual
cadascun dels quatre participants
farà uns 42 quilòmetres. La cursa
s’acabarà el dissabte. Un grup d’atletes terrassencs hi prendrà part. Es
tracta de Carme Ballesteros, Mayte
Priego, Catti Solé i Joan Bosch. Hi
prendran part uns 150 atletes.
La iniciativa se li va presentar ahir
a l’alcalde Jordi Ballart, que va visitar el gimnàs Q Sport. L’objectiu
d’aquesta prova és recaptar diners

per tal de poder dotar d’aigua potable i millorar l’estat de les aldees
de la zona. L’itinerari creua 85 aldees d’una de les regions més pobres
del país. És on la fundació Vicente
Ferrer té diversos equipaments i
desenvolupa projectes de cooperació. Els relleus es realitzaran en
aquestes zones. Seran d’uns 10 quilòmetres i els quatre membres de
cada equip s’aniran rellevant.

CLIMA SEC I CALURÓS
Els terrassencs es trobaran amb un
clima sec i calurós. La temperatura
mitjana d’Anantapur és de 27 graus
i s’arriba a màximes de 32. La presència d’atletes occidentals en

aquesta zona rural de l’Índia acostuma a generar molta expectació i
en les passades edicions, els corredors han rebut l’escalf dels habitants de les diferents aldees durant
la pràctica totalitat del recorregut.
Al dia següent se celebrarà una
cursa de 10 quilòmetres amb 300
inscrits. Hi prendrà part un bon
contingent egarenc: Roger Closa,
Birgit Lucassen, Laia Lis, Encarna
Mena, Carmina Gutés, Silvia Llobet,
Mise Cruz, Anna Mata, Georgina
Palau, Marta Marrugat i Marta Gómez. Hi haurà també una cursa per
a nens, que comptarà amb gran
afluència local, on els atletes acompanyaran els atletes de la zona. Z

