544 PARTICIPANTS A LA SOMNÀMBULA
LA SEGONA CURSA NOCTURNA SOLIDARIA DE SANT TOMÀS
13 de juliol de 2015 – El passat divendres 10 de juliol l’Associació Sant Tomàs va
organitzar la II edició de La Somnàmbula. Enguany la cursa/caminada va comptar amb
544 participants. Els quals tot i la calor, a partir de les vuit del vespre es van anar
acostant a la plaça de Roda de Ter per gaudir primer de l'òpera de “La Sonambula” en
directe i tot seguit per recórrer els 7 km.
Els guanyadors de l’edició d’enguany van ser: Jonathan Mora Tribaldo 27 minuts i 53
segons, seguit de Raul Rota Mundó que va fer un temps de 28 minuts 21 segons i la
tercera posició va ser per Arnau Grifoll Bravo amb 28 minuts i 54 segons.
En la categoria femenina el primer lloc va ser per Sílvia Segura Parra amb un temps de
35 minuts i 07 segons, la segona posició per Susana Galán Romeu que va fer un temps
de 35 minuts i 20 segons seguida de Gemma Crous Gutiérrez en tercera posició i
aconseguint un temps de 37 minuts.
L’Associació vol agrair a tots els participants i també especialment a l'Ajuntament de
Roda de Ter, als Saltamarges i a la Rosa Mari Ramírez pel seu suport en l'organització
de l'esdeveniment i també als voluntaris. Finalment agrair també a les múltiples
empreses que hi han col·laborat. Tot seguit trobareu l'enllaç amb les classificacions i les
fotografies fetes pel grup fotogràfic de Roda de Ter .
Classificacions de la Somnàmbula Informar-vos que les persones que es van inscriure a
l'inici de la cursa, a la mateixa plaça, apareixen a les classificacions amb el número de
dorsal. A partir de dimarts ho actualitzarem amb els noms i cognoms. Així doncs, per
ara, aquestes persones només poden consultar la classificació general.
Fotografies de la Somnàmbula realitzades pel grup fotogràfic de Roda de Ter,
concretament Josep Alonso.
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