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El CAC aconsegueix el seu repte, i suma 25 hores corrent sense
parar

Divendres 10 d'octubre de 2003
El Club Atlètic Castellar ha aconseguit el seu propòsit i ha completat, aquest cap de
setmana, una cursa de relleus de 25 hores sense pausa. La iniciativa ha comptat amb
295 persones que han col·laborat, corrent almenys 5 minuts, en assolir aquest repte
per commemorar el 25è aniversari del Club. La cursa, que es va iniciar dissabte a les
11 del matí i va finalitzar diumenge a les 12 del migdia, va comptar amb la
participació d'atletes professionals, castellarencs a títol particular i també d'entitats
del poble, com ara l'Esbart Teatral que, tot i el pes i la dificultat, va fer córrer els
seus gegants, el Sol i la Lluna. També hi van col·laborar el Grup Ball de Gitanes, els
Bombers Voluntaris i SERNA, i el Club Tennis Castellarenc, entre d'altres entitats.
"No sé si arreu del món s'ha fet mai una prova d'aquest nivell, de 25 hores en
relleus diferents", ha explicat el President del Club Atlètic, Vicenç Gatell. "El
valor d'aquesta iniciativa és extraordinari. Ha estat molt emotiu, i al final de la
cursa va m fer un homenatge al soci més veterà del Club", ha afegit Gatell. En
aquestes 25 hores corrent sense parar, es van fer un total de 755 voltes, que
equivalen a 300 quilòmetres. La fita doncs, s'ha aconseguit, i a més, d'una manera
imprevista per la Junta Directiva de l'entitat, ja que, segons Gatell, "ens pensàvem
que ho aconseguiríem a partir d'utilitzar uns reserves per si a la matinada no
hi havia prou gent, però al final no han calgut aquests suplents". Un cop
aconseguida la fita, la intenció del Club Atlètic Castellar és registrar aquesta
iniciativa el llibre del rècord guiness.
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