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Es necessiten voluntaris per garantir la seguretat dels participants
durant la cursa i la patinada popular

Dimecres 1 de setembre de 2004
El Club Atlètic Castellar, l'Hoquei Club Castellar i l'Ajuntament fan una crida per
trobar voluntaris que ajudin en tasques de control durant la cursa i la patinada
popular de Festa Major, que tindran lloc el proper dissabte, 11 de setembre, a la
tarda. Aquestes dues iniciatives són uns dels actes més multitudinaris de la Festa
Major, tant pel què fa al nombre de participants, com pel públic que segueix les
curses. Per garantir la seguretat de tots és necessari un elevat nombre de
controladors, persones situades al llarg del recorregut, sobretot als encreuaments
dels carrers, que vetllen pel bon funcionament de la cursa. Per cobrir la gran
demanda de controladors que són necessaris, un mínim de 50, els organitzadors fan
una crida, com cada any, per captar voluntaris disposats a fer aquesta tasca. "Com
que es tracta d'una cursa que es fa dins d'un circuit urbà, hem de garantir la seguretat
dels participants amb un control elevat, sobretot dels encreuaments", ha explicat el
cap de la unitat d'Esports, Jaume Donat. "D'encreuaments n'hi ha uns 50 al llarg del
recorregut, així que, com a mínim, necessitem un voluntari per encreuament. Tot i
així, quantes més persones vulguin col·laborar, millor. Així podrem donar encara
més seguretat", ha afegit Donat. Per oferir-se voluntari cal adreçar-se al Punt
d'Informació Juvenil, al carrer Major, 74, o bé trucar al 93 714 34 24, de 17h a 20h,
fins el 10 de setembre. També es pot enviar un correu electrònic a la Regidoria
d'Esports, esports@castellarvalles.org, o bé trucar al 93 74720 03. Tots els
voluntaris seran convocats el dia 8 de setembre, en una reunió de coordinació de tots
els col·laboradors.
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