L?atleta internacional Santi Catrofe s?imposa a la
Milla Urbana i a la Night Run de Calonge i Sant Antoni
Baix Empordà | 31-08-2021 | 16:27

El dissabte 28 d?agost es va celebrar la XXIII Milla Urbana i la VI Night Run 5 km amb motiu de
la Festa Major de Sant Antoni d?enguany. Aquestes dues proves es van dur a terme a la zona
esportiva de Sant Antoni, i va comptar amb la participació de 400 corredors entre totes les proves
que es van disputar. L?atleta internacional Santi Catrofe es va imposar en la categoria absoluta de
les dues curses.
Primer es va disputar la Milla Urbana. La prova va començar a les 17:30 h, i les nou categories
participants (SUB 6 masc i fem, SUB 8, SUB 10, SUB 12, SUB 14, SUB 16, Veterans masc,
Absolut i Veterans fem, Absolut masc i Veterans +35) van sortir escalonadament amb un quart
d?hora de diferència per aquest ordre. En la categoria SUB 6 la distàcia del recorregut era de 450
m, del SUB 8 al SUB 14 de 1000 m, i totes les altres de 1609 m. Santi Catrofe es va imposar en la
categoria absoluta amb un temps de 4 minuts i 19 segons. Van completar el podi masculí de la
Milla, un atleta internacions en segona posició i Roger Manya en tercera. En la categoria absoluta
femenina la guanyadora va ser l?atleta Laura Rodríguez amb 5 minuts i 34 segons, seguida d?Irene
Rubió i Mirla Salinas.
A les 19.45 h va ser el torn per la 5 km Night Run. En aquest cas, tots els participants, a partir dels
16 anys, van sortir alhora. En el 5000 m la victòria va ser per Santi Catrofe amb 15 minuts i 4
segons, seguit per Roger Manya i Nil Congost. En la categoria femenina es va imposar Barbarà
Ramon amb 17 minuts i 33 segons, seguida per Laura Rodríguez i Blanca Batlle.
Les dues curses han estat organitzades per l?Àrea d?Esports de l?Ajuntament de Calonge i Sant
Antoni, i tant la Milla Urbana com la Night Run s?han fet seguint totes les mesures de seguretat
per evitar la propagació del coronavirus.
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