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El CAC organitza una cursa de 25 hores per celebrar el seu 25è
aniversari

Dimecres 8 d'octubre de 2003
Dins el marc d'actes i activitats programats pel Centre Atlètic de Castellar (CAC)
per celebrar els seus 25 anys d'existència, l'entitat esportiva ha organitzat una
macrocursa de relleus que tindrà una durada de 25 hores. L'esdeveniment esportiu
començarà a les 11h del matí d'aquest proper dissabte 11 i finalitzarà a les 12h del
diumenge, 12 d'octubre. La cursa es desenvoluparà íntegrament a les pistes
d'atletisme de la vila i ha obert la participació a tota la població sense límits d'edat.
La idea de planificar una cursa d'aquesta envergadura ha obtingut "una grata
resposta per part dels castellerencs. N'estem molt contents perquè creiem que
serà un fet absolutament històric que no té precedents", ha afirmat el president
del CAC, Vicenç Gatell. De fet, el ritme d'inscripcions està sent molt positiu i es
preveu una participació d'unes 350 persones. El procediment d'inscripció és molt
senzill, "només cal dirigir-se al CAC i triar l'horari que vagi millor, tot i que
s'ha de tenir en compte que les millors hores ja estan plenes", ha afegit Gatell.
Tots els participants a l'acte, obtindran un obsequi com a record. L'horari
d'inscripció és de dilluns a divendres de les 19:00 h fins a les 21.00 a la secretaria de
les pistes d'atletisme o bé es pot formalitzar la inscripció a través del telèfon del
CAC, 93 714 7354. El Club Atlètic Castellar és una entitat que va néixer l'any 1978.
Aquella primera iniciativa que s'aplegava al col·legi del Casal de Castellar del
Vallès ben aviat es va convertir en una ferma proposta per part dels pares i alumnes
i en definitiva de tots els afeccionats a l'atletisme. Ara, després de 25 anys, és un
club que disposa d'unes magnífiques instal·lacions i que frueix d'una de les canteres
més exitoses de tot Catalunya. Segons Gatell "tenim els campions de Catalunya
escolars i un equip femení infantil molt exitós. En definitiva gaudim d'un
planter molt respectat a Catalunya a nivell de competició". En motiu del 25è
aniversari, el club ha organitzat diferents actes que es van iniciar el mes de març i
que culminaran el proper 30 de novembre amb la XXVI Cross Vila de Castellar, XV
Memorial Pere Hernàndez.
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