
RECORDS A LA 6ENA CURSA DE SANTVALENTÍ A LES CABANYES 3K-
SAMOUIPOLVORITZA EL RECORD DE LA PROBA AMB 9’05 (2013)

L’Ajuntament de les Cabanyes i la Comissió de Curses de les Cabanyes un
anymésorganitzaven la Cursa de SantValentí, sentaquestany 2013 la 6ena
edició, una edició que batia el record d’inscritsamb 160, al final entraven 133, tot i
aixì era record superantamb 18 runners.

Totestavapreparat per que a les 9’30 del matíésdonés la sortida, sota un
celennuvolat i una temperatura bona per córrer, i així va ser,  que desprès de sentir
una bona traca totselsatletesprenienelscarrers de les Cabanyes i
hofeienseusdurantunsquantsminuts que dura aquesta proba de 3 kms.

Des de un començament la cursa agafava forma i posicionsdelsfavoritsl’atleta
del Club AtletismeVilfrancaAbderrazakSamaoui
(guanyador de la mitja de l’Espirall 12 i 3er als 10k de
Vilafranca 13) posava un ritme trepidant i elsseusrivals
no hopodien seguir, passava el km1 amb 2’50, un gran
registre, totindicava que podiabaixar la marca de la
proba, el km 2 hopassava en 2’ 55 i ja ho tenia més a
prop i així va ser que éspresentava en la recta de
l’arribadaamb un gran registre de 9’ 05, batent-la en 13
segons, va corre a una mitjana de 3’02 el km, aquest
atleta potfer historia en el fons comarcal i català, “ha
estat una cursa moltrapidaexcepte l’ últimmig km
que la pujada m’hatrencat el ritme, una gran cursa i
una gran organització”.

Pelsegon i tercer lloc la lluita va estar servida durant dos
kms, l’OriolVilaplana del club TriatlóMiostaffguanyador
de l’ediciópassada i Raúl González de
l’EsportiuPenedèsguanyador de la edició de l’any 2011,
lluitavencolze a colze, sensetrevafins que al km 2 el Raúl
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imposava un fort ritme i deixava a l’Oriolenrere, entrantamb una marca de 9’15,
també era millor marca que el record que hi havia, i al tercer
llocarribaval’OriolVilaplanaamb 9’31. Aquests tres atletessón de Vilafranca.

En dones la cursa va estar lluitadadurant 1,5 kms, entre la Paula
BarradodelsMonjos i del l’EsportiuPenedès i la Raquel Sans  de l’Hospitalet de
Llobregat i del Club Domingo Catalán, anaven a pocs metres una de l’altra,
Paula anavaincrementant el ritme i cada metre la distancia era major, fins arribar
a meta amb una excel·lent marca de 12’35, sent la 3era millor marca de la
proba.

La Raquel Sansentravaamb 13’04 i la tercera classificada era la Conxi Toscano
de l’EsportiuPenedès i de la població de Santa Oliva, amb 13’ 35.

En la categoria local el podimasculí va ser pelJordi Albareda (Club
AtletismeVilafranca) que batia el record de la proba en local amb10’15, seguit del
Raimon Palau (FondistesPenedès) amb 11’23 i al tercer lloc va ser el Mateo
Barros, tot un exemple, va ser una de les dues persones que va patirl’accident en
la moto de l’organització a l’edició anterior, durantmolsmesos va estar immòbil i
poc a poc a anantrecuperantforces i ganes de
continuar lluitant, fins que ha arribat a una de les
sevesil·lusionscórrer la seva cursa, ho va feramb
11’56.

En fèmines el primer lloc va ser per la Cristina
Escardóamb13’58, sent marca personal seva,
seguida de la Mariona Marcosamb 16’04 i al tercer
lloc va ser la Judith Gallegoamb 19’02.

Tant el Manuel Torres i l’Emi Vaquero que
tenienprevist participar van anular a ultima hora la
seva presencia en la cursa per altres compromisos de
club.

Al finalitzar la proba tothom va tenir un bon
esmorzargracies a l’Agrupació de balls de les
Cabanyes i es va fer el lliurament de premisamb la
presencia de l’Alcalde del poble, Cisco Olivella i dos
membres de l’organització.

L’organitzacióvolagrair a les empresescol·laboradores, voluntaris i atletes, de que
aquesta cursa sigui el que és: un referent de les curses gratuïtes de Catalunya.

Moltesgracies
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