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LA MITJA CONFIA UN ANY MÉS EN MUTUACAT
La 35a edició de la Mitja, un èxit de participació i de marques

AYAD LAMDASSEM, JAVI GUERRA i YOUSSEF BEN, guanyadors en categoria masculina. Al darrere
representants de les entitats col·laboradores.

MANRESA, 7 de juny de 2021. Aquest dissabte, 5 de juny de 2021, ha tingut lloc una de les curses
més populars a casa nostra: La Mitja Marató Internacional de Granollers-Les Franqueses–La Garriga.
Hi han participat 3000 corredors, que era el màxim permès per les mesures covid. Unes mesures que
s’han deixat notar en tot el desenvolupament de la prova, i que també han condicionat la data i el
recorregut.
A les 8 del matí, per evitar la calor, els corredors han sortit esglaonadament en calaixos de 600. Primer
els d’elit, que de seguida, s’han distanciat de la resta.
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La victòria en categoria masculina ha estat per a Ayad Lamdassem, amb un temps de 1h.03:31, i en
categoría femenina per a Karolina Nadoska, amb 1h.11:27. Jordi Madera ha estat el guanyador en
cadira de rodes, com l’any passat, amb un temps de 59:50.
Mutuacat, ha estat l’encarregada de vetllar pels participants i ha tornat a figurar entre els col·laboradors
d’aquest gran esdeveniment esportiu. Es tracta d’una cursa amb gran tradició, que tot i comptar atletes
d’elit no ha perdut el caràcter popular dels seus inicis. Per això, hi trobem tant corredors amateurs com
grans figures de l’atletisme internacional.

Mutuacat és una organització social amb un model econòmic col·laboratiu que des de 1969 ofereix assegurances
d’assistència sanitària i de prestacions econòmiques amb l’objectiu de contribuir al benestar i a la qualitat de vida de la
societat catalana.
Som una entitat sense ànim de lucre, revertim els beneficis en la societat catalana i ens mantenim fidels als valors de
l’autosuficiència, i l’autogestió. Som així perquè ens vam fundar com a mutualitat de previsió social i continuem creient en
els valors del mutualisme.
Som arreu de Catalunya, amb oficina central a Manresa i delegacions a Vic, Girona i Barcelona, però amb metges a tot
l’estat.

