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Hi va haver més participants que l'any 2006

Un total de 1.500 ciclistes prenen part en la V Bicicletada popular per la llera
recuperada del riu Besòs
El diumenge 6 de maig en el Parc Fluvial del Besòs van conviure els usos normals d'un diumenge
assolellat de maig i dues activitats multitudinàries excepcionals. L'activitat amb més assistència va ser
la bicicletada popular per la llera recuperada del riu Besòs que va transcórrer des del Parc Firal de
Granollers fins a Sant Adrià de Besòs.
En el seu recorregut pel Parc Fluvial del Besòs aquesta
activitat es va desenvolupar al llarg de tot el marge
esquerre del riu. En els municipis de Montcada i Reixac i
Santa Coloma de Gramenet l'organització hi tenia
establert un punt de trobada. I en el parc del Litoral de
Sant Adrià de Besòs finalitzà l'activitat amb una
botifarrada i música com a fi de festa.
Enguany l'organització va oferir 500 inscripcions més que
en la darrera edició i tot i així les 1500 inscripcions
disponibles es van exhaurir. A aquest nombre cal afegir-hi
un bon grapat de ciclistes que no estaven inscrits però
que de forma habitual utilitzen la llera del riu per practicar
la seva afició. A més de l'elevada participació, cal
destacar que les sortides esglaonades programades tant a
l'inici de la bicicletada com en els tres punts de trobada
van afavorir que la passejada fos fluïda i sense incidents
remarcables.
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Per altra banda, l'exhibició de karate es va realitzar de
forma més concentrada, davant de l'accés Pallaresa de
Santa Coloma de Gramenet, entre el pont de la pota nord
de la B-20 i el pont vell de Santa Coloma.

Un moment de la bicicletada i l'exhibició de
karate. Foto: XPN

Els 400 participants de l'exhibició pertanyien a diferents
escoles de karate de Catalunya i es movien de forma
simultània amb les indicacions de Vicente Sánchez,
director de l'escola de karate Satori Kyokushin i
organitzador de l'acte. Els karatekes, situats directament
sobre la gespa del parc i dividits en un grup de grans i un
de més petits, realitzaren diferents demostracions

acompanyats dels seus mestres.
L'activitat més espectacular fou la realització simultània de 1.500 'sukis' al ritme de la veu del Shihan
Vicente. Al costat dels karatekes i vestits amb la seva elegant indumentària, un nombre més reduït de
practicants d'aikido, un altre art marcial japonesa, van demostrar també les seves habilitats.
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