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Una vintena d’atletes terrassencs van participar en les curses solidàries de la Fundació Vicente Ferrer

Jordi Guillem
L’esport és una de les eines amb
què treballa la Fundació Vicente
Ferrer al sud de l’Índia per lluitar
contra la pobresa i la malnutrició
infantil. Per tal de fer possibles els
seus projectes d’aldees a la zona i
millorar les vides dels seus habitants, la fundació ha organitzat enguany la cinquena edició de l’Anantapur Ultramarathon (una cursa
nocturna per relleus de 170 quilòmetres) i també una altra cursa més
assequible, de 10 quilòmetres de recorregut. Una vintena d’atletes terrassencs, entre ells la corredora Carme Ballesteros, va prendre part en
aquesta cursa íntegrament solidària. Van iniciar la prova el divendres
dia 24 de gener a dos quarts de cinc
de la tarda i van creuar la meta el
dissabte 25 cap al migdia.
Més d’una trentena d’equips de
quatre membres cadascun hi van
prendre part. El resultat era el de
menys. Es tractava d’aconseguir diners a través de les inscripcions. I
sota el lema “Un quilòmetre, una
vida” es van recaptar 185.000 euros
que serviran per a millorar la vida
de la gent dels pobles de DaddanaDaddana
la i Billagondhipenta. La cursa és
tot un esdeveniment per als habitants d’aquesta zona del sud de l’Índia, que reben els corredors com
autèntics herois.
La sòcia de l’Atlètic Terrassa Irene Gutiérrez va ser la responsable
d’organitzar el grup de gent que va
viatjar cap a terres índies. Es va po-

Els participants terrassencs que van disputar la cinquena edició de l’Anantapur Ultramarathon i en la prova de 10 quilòmetres.
sar en contacte amb l’atleta Carme
Ballesteros, que va formar equip
amb els corredors de l’Atlètic Joan
Bosch, Cati Soler i Maite Priego. Van
córrer la prova per relleus de 170
quilòmetres i una quinzena més de
terrassencs van disputar l’endemà
la cursa de 10 quilòmetres.

CANVIAR LA VIDA DE LA GENT
Tots ells van poder presenciar en directe com la seva aportació, les seves passes i la seva solidaritat ha
servit, serveix i seguirà servint per
a canviar la vida de la gent que viu

i sovint malviu en aquesta zona rural d’Anantapur, on la fundació Vicente Ferrer té la seva seu i hi desenvolupa els seus projectes des de
fa mig segle per tal d’intentar erradicar la pobresa.
pobresa
Irene Gutiérrez va descobrir
aquest projecte quan l’any passat
va visitar Annantapur. “Vaig pensar
que seria una bona idea que una
delegació terrassenca prengués part
en aquesta ultramarató i ho vaig comentar amb la Carme Ballesteros.
De seguida es van engrescar, tant
ella com alguns atletes de l’Atlètic.

Jo hi vaig participar com a voluntària. Ha estat una experiència increïble. Durant la cursa per relleus passàvem per diferents poblats i la gent
es despertava per sortit a rebre’ns.
És una cosa molt bonica,
bonica difícil
d’explicar amb paraules”, comenta.
L’atleta terrassenca Carme Ballesteros ha tornat impactada d’aquesta experiència. “Va ser brutal. No
ens podien tractar millor. La feina
que fa la fundació Vicente Ferrer és
impagable i per poc que pugui l’any
que ve tornaré a Anantapur a córrer. Va ser molt emotiu poder assis-

tir a la inauguració d’un poblat
construit amb els diners recaptats
amb la cursa de l’any passat. Va ser
impressionant com ens van rebre”,
explica Ballesteros. Z

