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Una altra forma de gaudir de la platja

L'AURUN SUNSET BEACH CONVIDA A CÓRRER AL CAPVESPRE PER LA SORRA DEL
LITORAL DE CASTELLDEFELS TOT CONTRIBUINT AL PROJECTE EOS PER A NENS
CATALANS EN RISC D'EXCLUSIÓ

RAMÓN ÁLVAREZ

La cursa es disputa sobre un circuit de 5 km, íntegrament sobre la sorra.

Quan encara entrenava el Barça B i es preparava per fer la Marathon des Sables corrent sobre la sorra entre Gavà i Port Ginesta, Luis
Enrique ja tenia clar que aquella experiència tindria continuïtat. L'ara tècnic del primer equip blaugrana apadrina aquesta innovadora
cursa que es disputa sobre la platja de Castelldefels i que ja arriba a la tercera edició. L'Aurun Store Sunset Beach by Fosbury aquest és
el nom sencer de la cursa no decebrà a ningú. Es disputa el pròxim 26 de juliol a partir de les 18h sobre tres distàncies: 10 km, 20 km
(aquesta és nova) i 40 km. "No és una cursa convencional. És més aviat tot el contrari al que tothom acostuma a fer puntualitza un dels
promotors, Juan Zapata. És una prova molt dura, tot i que la satisfacció de completar-la, tenir al palmarès una cursa sobre sorra i saber
que el 100 per cent de la inscripció és per a una causa solidària, recompensa". Ni l'arribada ni la sortida estaran instal·lades al passeig
marítim, amb ferm de panot. Un control d'avituallament garanteix aigua, begudes isotòniques i fruita cada 2,5 km. A l'arribada, entrepà de
salsitxa i beguda. Tothom sortirà alhora, però els participants de cada distància tindran una samarreta d'un color identificador, perquè
cadascú sàpiga sempre amb qui competeix. El control de temps i pas es fa amb xip i polseres identificadores. Els corredors de la
distància més llarga han de portar un llum frontal. Els participants rebran una samarreta tècnica Nike i una visera.

El 100 per cent de les inscripcions (15, 20 i 25 euros, segons la distància) es destina al projecte EOS, que va néixer de l'experiència
d'acollida d'un grup de nens al Baix Llobregat. Va adreçat a nens en risc d'exclusió, la majoria en llars d'acollida d'arreu de Catalunya.
Tant el mateix Luis Enrique com els organitzadors i els principals patrocinadors d'Aurun Sunset Beach col·laboren en aquest projecte.
Més informació: www.aurunsunsetbeach.com, www.proyectoeos.com
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