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Andrés Acuña i Hasna Bahom
van guanyar la 2a Cursa de la
Diada de Bellaterra, prova
que enguany va retra  un
homenatge a Domingo
Catalán, exrecordista de
100 quilòmetres i primer
guanyador de la cursa
El Corte Inglès, entre molts
altres premis aconseguit al
llarg de la seva vida esportiva.
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Samarreta amb la
senyera per a tothom

La segona Sansi Bellaterra amb un recorregut de 5
quilòmetres, discorre per un entorn idíl·lic i tranquil,
on tots els corredors han pogut gaudir d'un circuit

molt atractiu. A més, els atletes només pel fet de participar-
hi- ha rebut un record original, únic i emblemàtic amb
motiu de la Diada Nacional de Catalunya el passat 11
de Setembre, l'organització de la prova ha donat a tots
els corredors amb una ben farcida bossa d'obsequis de
les emprese patrocinadores i una original samarreta
tècnica esportiva quadribarrada, amb la senyera catalana.

La proba de Bellaterra, pretén convertir-se en un
referent d'àmbit nacional, on centenars de catalans puguin
celebrar la festivitat del seu país fent esport.

A l'edició d'enguany els atletes Andrés Acuña i Hasna
Bahom s'han proclamat guanyadors de la segona edició
de la Cursa de la Diada La Sansi de Bellaterra. Abans
de l'inici de la cursa, El Club Atletisme La Sansi i l'Entitat
Municipal Descentralitzada de Bellaterra, han fet un
homenatge a Domingo Catalán, exrecordman de 100 Km,
coincidint en el seu 65è aniversari.

per La Sansi

El circuit passava
per la Via Verda

El president de l'EMD de Bellaterra, Ramon Andreu,
ha explicat que part del recorregut ha passat per la Via
Verda del Vallès, que s'ha adequat recentment per evitar
lesions als participants. El periodista i atleta Arcadi Alibés
ha dit que l'homenatge a Catalán és "molt merescut tot
i recordar que malgrat jubilar-se Domingo mai
deixarà de córrer".

Per segon any consecutiu, la Cursa de la Diada de
Bellaterra s'ha consolidat com una proba amb més
participació de les que s'organitzen el dia Onze de
Setembre. Enguany hi hagut un  gran creixements d’inscrits
finalment en total van ser 1.250 atletes, 30% més que a
l’edició de l’any anterior. Els cinc quilòmetres de la cursa
han transcorregut sense incidències i en diversos trams
els corredors han corregut sobre una fina pluja. La cursa
ha creuat una part del traçat de la Via Verda.

Els guanyadors han estat el Xilè Andrés Acuña del club
Domingo Catalán i en dones la marroquí del Club La
Sansi Hasna Bahom.
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Continua a la pàgina següent ☞

Trobareu fotos, videos i les classificacions a la web:
www.lasansibellaterra.com
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Homenatge a Domingo Catalán
Domingo Catalán s'ha mostrat agraït pel seu homenatge explicant
què: "Sí que me'l mereixo, jo i tots els que practiquem atletisme.
He portat durant la prova la samarreta commemorativa amb orgull
per Nobals, el meu poble". Catalán ha explicat que és el primer
homenatge que rep per la seva jubilació i diu que "ja en tinc prou!".
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Selecció d’imatges...
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