Atzeneta, 09/06/2014

Es presenta a la Mancomunitat el V Circuit Cajamar de carreres
populars de la Vall d'Albaida
El dimecres 4 de juny es va presentar a la seu de la
Mancomunitat, el VI Circuit Cajamar de Carreres
Populars de la Vall d’Albaida. La presentació va anar a
càrrec de Joan Higini Cháfer, recent president de la
nova junta de l’Associació de Clubs d’Atletisme de la
Vall d’Albaida.
En l’acte van intervindre el President de la Mancomunitat, Juan Antonio
Puchades, qui va donar la benvinguda a tots els assistents i com a convidats
vam tindre a Javier Soriano, Campió del Circuit de 2013 i a Maria Tamarit,
Campiona del Desafio Lurbel i fa 2 setmanes de la Pujada al Montcabrer. I per
a concloure l’acte vam tindre la presència de Xavier Blasco, conegut
periodista esportiu i atleta.
També van estar presents un gran nombre d’atletes representants dels
Clubs i dels ajuntaments organitzadors del Circuit, així com representants de les
empreses col•laboradores i patrocinadores.
El Circuit de la Vall d’Albaida, reuneix les carreres de Montaverner,
Benissoda, El Palomar, Ontinyent, Castelló de Rugat, Bèlgida, La Pobla del Duc,
Atzeneta d’Albaida, Bocairent, Agullent, Quatretonda, Llutxent, Albaida,
l’Olleria, Salem i Aielo de Malferit. S’organitza de manera mancomunada
juntament amb els clubs d’atletisme “C. A. Ciutat d’Albaida”, “C. A. Vila de
Bocairent”, “C. A. Xio de Llutxent”, “C. A. Fuig que et xafe de Quatretonda”,
“C. A. d’Atzeneta d’Albaida”, “C. A. Centcames de La Pobla del Duc”, “C. A.
de l’Olleria”, “C. A. Tira tu davant d’Aielo de Malferit” “C. A. IMS Renovables
d’Ontinyent”, “C. A. Serra d’Agullent”, “Cursa Nocturna de Benissoda”, “C. A.
de Montaverner” i els diferents ajuntantaments.
El circuit compta amb el patrocini de la Mancomunitat de Municipis de la
Vall d’Albaida i de les empreses: Cajamar, Rull Intersport i Lurbel. Així com
també amb la col•laboració de Mapfre, Clínica Integral del Pie “Jose Enrique
Grau Llopis i Km 42.
En l’acte es va informar principalment de les característiques de l’activitat i
del calendari del sisè circuit. Tots els interessats poden trobar a l’espai web
creat per la Mancomunitat, http:/www.mancovall.com/circuitvalldalbaida la
informació detallada de cada carrera i del circuit en general. Així com, a partir
del 5 de juny que s’obri el termini d’inscripcions, tindran l’opció de tramitar la
seua inscripció.
El President de la Mancomunitat a més d’agrair a tots els que fan possible
que el circuit estiga ja per la sisena edició, va fer un reconeixement especial a
l’anterior junta dels clubs, pel treball i la dedicació que van possar en els inicis
del circuit, i que gràcies a eixe esforç avui tinguem un circuit sòl•lid i cada any

més gran, tant en número de pobles com en qualitat en cada una de les
carreres.
També va fer menció a l’esforç de la Mancomunitat, i en definitiva dels
ajuntaments, per mantindre l’aportació al circuit, i este any haver sumat des
de l’Àrea de Joventut una aportació, perquè el circuit cada vegada més
s’acoste a la gent jove, i trobe en ell un espai saludable.
L’acte va continuar amb els convidats, on Javier Soriano, Campió del
Circuit de 2013, va intervindre parlant de la seua experiència personal com a
atleta i com a participant en el circuit valldalbaidí.
Maria Tamarit, jove atleta i Campiona del Desafio Lurbel, va destacar el
bon ambient que ha viscut a les carreres del circuit, ambient que la va animar
a viure l’atletisme d’una manera més intensa i a voler superar-se més en cada
carrera.
I per a concloure l’acte va intervindre Xavier Blasco, conegut periodista
esportiu i atleta, que al seu nou lloc de feina en la televisió dedica espais a
l’atletisme. Ens va transmetre la importància que té per a la gent poder
comptar amb circuits ben organitzats i va convidar a l’organització a poder
assistir al seu programa per a parlar de cada una de les carreres del nostre
circuit.

