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Arriba a Castellar la XV edició de la Milla Urbana

Dijous 29 d'abril de 2004
Dissabte, 1 de maig, a les 17:00h es celebra la quinzena edició de la Milla Urbana.
Una iniciativa que organitza el Club Atlètic Castellar amb la col·laboració de la
Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Castellar. "És una prova que es fa a
moltes ciutats. Té un origen anglès i la seva principal característica és la
rapidesa", ha destacat el president del Club Atlètic de Castellar, Vicenç Gatell. De
fet els espectadors de la Milla Urbana poden veure, segons Gatell "la totalitat
d'aquesta prova perquè és molt curta. Els atletes surten gairebé esprintant".
Els participants a la prova d'enguany hauran de recórrer una Milla terrestre de 1.600
metres, mentre que els més petits només faran la meitat del recorregut. Es tracta
d'una prova adreçada a totes les edats. La sortida i l'arribada serà al pàrquing de la
zona blava de la Plaça Major. L'organització ha dividit la prova en deu categories:
pre-benjamí, benjamí, aleví, infantil, cadet, juvenil, júnior, promesa, sènior i veterà.
Els homes i les dones correran per separat, tot i que segons ha manifestat Gatell, "si
alguna categoria va fluixa de participació agruparem homes i dones". Els tres
millors classificats de cada categoria en la modalitat femenina i masculina rebran
premis. L'organització preveu, que la XV Milla Urbana torni a ser enguany un èxit
de participació. Els interessats en participar d'aquesta edició de la Milla Urbana
poden fer-ho el mateix dissabte, una hora abans d'iniciar-se la prova. En un principi,
la Milla Urbana es va ubicar dins les activitats de la Setmana de la Joventut, ara
desapareguda, i va néixer amb la intenció de fomentar la pràctica de l'atletisme entre
els infants i els joves castellarencs. Durant els primers anys, els participants a la
Milla Urbana feien un recorregut principalment per la Plaça i el carrer Major. Amb
els anys però, el recorregut s'ha ampliat per donar-li un major atractiu a la cursa.
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