
De: David Cruzate david.cruzate@upc.edu
Asunto: La Vanguardia - La cursa de les nostres vides
Fecha: 4 de abril de 2014 19:25

Para: David Cruzate Palomo david.cruzate@upc.edu

El siguiente artículo te podría interesar:

-----

La cursa de les nostres vides

LA CURSA EL CORTE INGLÉS TORNA A OMPLIR AQUEST DIUMENGE EL CENTRE DE
BARCELONA DE MILERS DE CORREDORS EN LA CITA MÉS POPULAR I EMOTIVA DEL
CALENDARI

Els participants de la cursa més popular, que enguany espera superar els 70.000 inscrits. JORDI PLAY

RAMÓN ÁLVAREZ

La cursa de les nostres vides. O més senzill encara: la Cursa, com la coneixen la pràctica totalitat dels milers de participants que s'hi
sumen any rere any. Aquestes serien dues bones definicions de la Cursa El Corte Inglés que aquest diumenge, a partir de les 9.30
hores, tornarà a omplir de corredors de totes les edats i condicions el centre de Barcelona. Serà la 36a edició d'una prova que va néixer
l'any 1979 i que va estretament lligada al desenvolupament de l'esport popular a la ciutat i tot el seu entorn metropolità. Un enllaç
popular, lúdic i proper entre la història de la Jean Bouin i la projecció de la Zurich Marató de Barcelona.

Més de dos milions

"Tenim una cursa atípica i única, familiar com cap altra, intergeneracional, sense cap límit d'edat, gairebé iniciàtica per als més joves,
gratuïta. Una cursa organitzada, no simplement patrocinada, per El Corte Inglés. I la primera amb més participants d'Europa i segona del
món, no ho oblidem, tampoc", considera el cap de Relacions Externes i Comunicació d'El Corte Inglés, Jordi Romañach, que assumeix la
direcció de la cursa seguint la tradició de no cedir l'organització a cap empresa especialitzada. Tot i així, la prova sí que compta amb
l'aval i el control esportiu de la Federació Catalana d'Atletisme. No li falta raó: diverses generacions de catalans han començat a córrer a
la Cursa per ja no deixar de fer-ho. L'any passat la xifra de participants acumulats al llarg dels anys va superar els dos milions. Una xifra
que va creixent amb repetidors i nous inscrits. La prova va ser idea d'un predecessor de Romañach, Jordi Pintó, ara ja jubilat, que en
veure el naixement d'un fenomen que llavors es deia jogging no va dubtar a engrescar a la direcció de la firma comercial a Catalunya
d'implicar-s'hi i posar-s'hi al davant. "Va ser un visionari. Fins i tot ens vam agafar a la Cursa de la Mercè, organitzada per l'Ajuntament",
explica el director actual. D'aquí que la cursa sigui alhora el Trofeu Ciutat de Barcelona, que el consistori li ha volgut mantenir. La Cursa
El Corte Inglés ja va començar amb una participació espectacular més de 17.000 corredors i un primer guanyador ben significatiu,
elllegendari Domingo Catalán. A partir d'aquí, el creixement va ser constant en algunes edicions, fins a arribar al zenit dels 109.457
inscrits del 1994, una xifra que forma part de la història i l'orgull de l'atletisme popular. Enguany, l'organització està segura de superar els
70.000, com l'any passat, i confirmar un renovat interès per la prova després de prop d'una dècada per sota dels 60.000. "Vivim un nou
boom del running i la gratuïtat de la prova hi ajuda", analitza Romañach. Que una cursa com aquesta avui dia continuï sent gratuïta és
una raresa que El Corte Inglés ha insistit a mantenir. "Mai no ens hem plantejat la cursa com un negoci i mai no ho serà assegura el seu
director. La cursa ha esdevingut un fenomen sociològic que hem de protegir, com tractem de fer amb tot el suport de l'Ajuntament". Pujar
la costa Montjuïc amb milers d'acompanyants, haver entrat per primer cop al renovat Estadi Olímpic Lluís Companys abans dels Jocs i
poder repetir-ho any rere any, pujar per una Rambla abocada al running, omplir de bat a bat el carrer d'Aragó, creuar corrent les torres
venecianes de l'avinguda de Maria Cristina, arribar a meta entre crits d'ànim en una plaça de Catalunya plena de gom a gom... Són
imatges que sempre guardaran aquests dos milions i escaig de participants, així com tantes i tantes anècdotes anònimes.

10,766 km, amb xip o sense A MÉS A MÉS

Tot i el seu caràcter lúdic, la Cursa El Corte Inglés mai no ha renunciat a la seva faceta esportiva i, amb el suport de la Federació
Catalana d'Atletisme, va introduir el xip i la sortida per calaixos. Els més "professionals" han pogut inscriure's amb marques i xips
personals. Els no tan professionals tenen fins a demà dissabte per tancar la seva inscripció. Tant els uns com els altres seran controlats
pel crono. Pel que fa al caràcter solidari que la prova ha tingut des de fa 27 anys, enguany la denominada Cursa Solidària dóna suport a
la Fundació Ulls del Món.
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