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La segona etapa de la «Costa Brava Stage Run» acabarà a
l’Estartit
Unes 200 persones d’arreu del món prendran part en aquesta competició

La segona etapa de la Costa Brava Stage Run acabarà a l’Estartit. Es tracta d’una competició esportiva
per etapes que es celebrara entre avui divendres i diumenge 3 d’abril i que consta de dues modalitats:
Una amb un recorregut de 120 quilòmetres i una altra amb un recorregut de 80 quilòmetres.
Organitzada per BiFree Sports, amb el suport de Tuga Active Wear i el Patronat de Turisme Costa Brava
Pirineu, en total hi participaran unes 200 persones d’arreu del món que conviuen i sopen plegats durant
els tres dies. De fet, el 60% dels i les esportistes són de fora l’Estat Espanyol. Un 30% de les participants
són dones.
A la línia de sortida hi haurà corredors i corredores de països com la Xina, Suïssa, Bèlgica, Romania,
Hongria, Àustria, Regne Unit, Suècia, Alemanya, Canadà, Dinamarca, els Països Baixos, els Estats Units,
diverses Comunitats Autònomes de l’Estat Espanyol i Catalunya.
Arribada al Passeig Marítim de l’Estartit
La primera etapa, de 22 km, va de Blanes a Tossa de Mar amb un desnivell de 900 metres. La segona,
acaba a l’Estartit i comença a Platja d’Aro en el cas de la modalitat llarga i a Calella en el cas de la
modalitat curta. 48 i 30 km respectivament amb 1.600 i 1.200 metres respectivament. La tercera etapa
acabarà a Portbou i començarà a Roses en el cas de la modalitat llarga i a Cadaqués en el cas de la
modalitat curta. 48 i 29 km amb 1.500 i 900 metres de desnivell respectivament.
La Stage Run mostrarà al món els paisatges de la Costa Brava amb dos parcs naturals d’escenari com
són el del Montgrí, Les Illes Medes i el Baix Ter i el del Cap de Creus.
En el cas de l’Estartit els corredors i les corredores arribaran després de creuar la gola del Ter i la meta
es situarà al Passeig Marítim entre el carrer Cala Pedrosa i l’Avinguda de Grècia. Aquest tram estarà

tallat entre les 08:00 i les 19:00
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