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Dimarts, 2 de febrer de 2021 Diari de Terrassa

"UMFUJTNF
 .JUKB.BSBUÍ$JVUBUEF5FSSBTTB

La Mitja Marató serà virtual
O
>

Enguany, la prova i la Santi Centelles es podran fer entre els dies 1 i 14 de març i no seran competitives

Redacció

drà fer per etapes, els 5 de la Santi
Centelles s’hauran de fer tots seguits. Els atletes podran optar per
realitzar la Mitja Marató en l’habitual circuit establert per l’organització o bé escollir-ne un pel seu
compte. No hi haurà classificacions
oficials ni trofeus, però sí control i
registre de temps per a tots els participants. Anirà a càrrec de Championchip i VRace i es farà a través
de GPS o rellotge amb dispositiu
APP per a telèfons mòbils.

Ja s’han obert les inscripcions per a
participar en l’edició d’enguany de
la Mitja Marató Ciutat de Terrassa,
una prova que tradicionalment es
desenvolupava a finals del mes de
gener i que enguany serà durant la
primera quinzena de març. La pandèmia de la Covid-19 ha canviat
completament la manera d’entendre i practicar l’activitat esportiva i
la Mitja Marató no ha estat aliena a
aquesta circumstància. Ha canviat
de manera considerable el format
d’una prova que aquest 2021 no
serà grupal sinó individual. Els 14
primers dies del mes de març es
disputarà tant la Mitja Marató com
la Cursa Santi Centelles, la cursa de
5 quilòmetres més assequible a tota
mena de persones.

UNA CURSA SEMPRE SOLIDÀRIA

SENCERA O PER ETAPES

Un instant de l’edició de l’any passat de la Mitja Marató de Terrassa, a la zona de Can Roca. LLUÍS CLOTET

Durant les dues primeres setmanes
del mes de març, cada participant
podrà córrer la seva pròpia cursa al
ritme que decideixi i també de la
manera que ho consideri oportú. I
ho podrà fer en un sol dia o, fins i

tot, per etapes.”La Mitja 21@” neix
amb el clar objectiu d’incentivar la
pràctica esportiva segura en general i la de l’atletisme en particular.

#SFVT

Els organitzadors de la Mitja entenen que és del tot inviable celebrar una prova com les anteriors.
Per tant, han dissenyat i adaptat

una edició especial de totes dues
proves en format virtual, eludint les
aglomeracions. Tot i que els 21 quilòmetres de la Mitja Marató es po-

Al lloc web mitjaterrassa.org s’hi pot
trobar tota la informació d’interès
per als participants. Un dels eixos
fonamentals de la Mitja segueix
sent la solidaritat. Enguany, una
part dels diners que es recaptin
amb les inscripcions es destinaran
a la delegació local de Creu Roja.
Tot i tractar-se d’una prova virtual,
l’organització oferirà un obsequi a
tots aquells corredors que optin per
dur a terme la inscripció de 6 euros.
L’únic punt d’entrega serà la botiga
Decathlon de Parc Vallès. La resta
d’inscrits pagaran 3 euros. Z
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El local Pol García Tena canvia
la lliga belga per la mexicana
Janna Blaya va tenir una gran actuació al CAR de Sant Cugat.

NATACIÓ > Janna Blaya, cinquena júnior 2 en

el Campionat d’Espanya de llarga distància
La nedadora del CN Terrassa Janna Blaya va classificar-se cinquena en la categoria júnior 2 del Campionat d’Espanya de Llarga
Distància que va celebrar-se el passat cap de setmana al CAR de
Sant Cugat. Blaya va completar els 5.000 metres de què va constar la prova amb un registre d’1.03’36”. El títol va correspondre a
Alba Herrero (CT Elche), que va aturar el crono en 58’46”, per davant de Candela Sánchez (CD Gredos San Diego), plata amb
59’10”, i d’Aroa Silva (CN Santa Olaya), bronze amb 59’46”.

HOCKEY SALA > El Campionat d’Espanya

d’Ourense, sense representants egarencs
La ciutat gallega d’Ourense acollirà un Campionat d’Espanya sense representants terrassencs. Hi prendran part l’actual campió,
el FC Barcelona, CH Barrocas, CD Málaga 91, RS Tenis, Complutense, CH Carpesa, CH Alcalá i CHM Las Rozas. A la competició
femenina, celebrada a Sevilla, el San Pablo Valdeluz va guanyar
per 3 a 2 als “shoot-outs” el Sardinero després d’empatar a dos.

En el darrer dia de mercat d’hivern,
el defensor terrassenc de 25 anys
Pol García Tena s’ha desvinculat del
Sint-Truiden, catorzè classificat de
la primera divisió belga. El futbolista egarenc, que pot actuat tant de
lateral esquerrà com de central, jugarà el que resta de temporada a la
lliga mexicana, concretament al FC
Juárez. El futbolista, que el 18 de febrer farà 26 anys, va formar-se a les
pedreres de l’Espanyol i el Barça
abans de marxar a Itàlia, on ha jugat diverses temporades al Juventus. Ha passat també per Vicenza,
Como, Crotone i Cremonese. Va arribar al Koninklijke Sint-Truiden
l’any 2018. Ha disputat 65 partits
amb aquest equip i ha aconseguit
anotar tres gols. A partir d’aquest
any començarà la seva carrera americana a la primera divisió de la lliga mexicana.

FILL DE CARVAJAL
Pol García Tena es va iniciar en el
futbol base del CP San Cristóbal.
Durant la seva etapa formativa va
passar pel Terrassa FC, club en el

Pol García Tena, en una acció d’aquest exercici a Bèlgica. SINT-TRUIDEN

qual havia triomfat el seu pare, Jesús García Carvajal, que va jugar
després al San Cristóbal.
L’estiu de l’any 2005, Pol va fitxar
per l’Espanyol, on va passar quatre
temporades. El germà del futbolis-

ta, Jesús García Tena, de 30 anys, ha
decidit també emigrar per a fer-se
un lloc en el panorama del futbol
internacional. Milita actualment al
Stenhousemuir FC, un conjunt de
la lliga escocesa, des de l’any 2018.

