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Esports

      La mitja marató

La mitja marató que es va celebrar el passat dia  5 
de  febrer  va  comptar  amb la  preséncia  de  dues 
figures  de  l'atletisme  mundial:  el  corredor  Haile 
Gebrselassie, rècord del món de mitja marató i la 
corredora femenina Gete Wami que acompanyaven 
un gran nombre de bons corredors. 

Pel  que  fa  al  recorregut,  en  aquesta  edició  es 
preveuen canvis al seu pas per la Garriga, ja que en 
un futur passarà pel Passeig per tal de promoure el 
modernisme característic dels seus edificis.

L'organització de la Mitja Marató va preveure batre 
rècords, no només pel que fa a les marques, sinó 
també pel que fa a la participació de la ciutadania. 
El  número  de  corredors  que  van  acabar  la  Mitja 
Marató  era de 4447.  Conjuntament amb la  mitja 
marató hi havia una Minimarató per als petits i, una 
cursa anomenada Quart de Marató de 5,274 Km i el 
nombre de finalistes va ser de 1200.

La Mitja Marató va sortir a  les 10,30 del  Pavelló 
Olímpic de Granollers i l'arribada també va ser al 
mateix Pavelló. Des de fa anys aquesta prova no se 
celebra de forma aïllada, sinó que compta amb un 
seguit d'actes al seu voltant: divendres, 2 de febrer 
hi va haver un debat a l'Ateneu, amb la participació 
d'alguns corredors, dissabte, 3 de febrer hi havia el 
mercat de la Mitja de Marató, de 10h a 20h a la 
Porxada de Granollers, La Minimarató, a les 17h i la 
Cursa de Gegants a les 19,00h també a Granollers.

Instàntania dels corredors

La novetat de la Mitja Marató d'aquest any és que 
la prova forma part de la recent creada “Challenge 
de  Mitges  Maratons  –  Gran  Premi  Diputació  de 
Barcelona”, formada per un total  de vuit mitges 
maratons que es realitzen a diverses ciutats de la 
província de Barcelona.

Cal recordar que fins ara, la Diputació de Barcelona 
ha donat suport de manera individualitzada a totes 
aquestes mitges maratons amb la denominació de 
Gran Premi Diputació de Barcelona. Amb aquesta 
nova iniciativa és pretén aglutinar aquestes proves 
sota  la  fórmula  Challenge  de  Mitges  Maratons, 
oferint un nou producte adreçat als aficionats a les 
mitges  maratons.El  diputat  d'Esports  per  a  la 
Diputació  de  Barcelona,  Pere  Alcover,  va  ser 
l'encarregat  de fer el lliurament del Gran Premi 
Diputació  de  Barcelona  als  guanyadors  de  cada 
categoria.

Els tres primers classificats masculins de la mitja 
Marató de Granollers:

1.  Stefano Baldini ( Itàlia)

2. Roger Roca Dalmau (Espanyol)

3. Moustafa El Younes (Marroc)

4 Thomson Cherogoni ( Kènia)

5. Sila Kipchichir (Kènia)

6. Driss Lakhouja (Marroc)

Les tres primeres classificades de la categoria 
femenina de la mitja Marató de Granollers:

1. Marta Domínguez ( Espanyola)

2. Joan Aiyabei ( Kènia)

3. Holli May (Gran Bretanya)

4.Regina Cherotich (Kènia)

5. Noemi Moreno (Espanyola)

6. Barbara Sagi ( Espanyola)


