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CICLISME

Artur Prat repeteix triomf a la cursa del
trofeu Caixa Girona BTT a Cassà
Davant l’IES de Cassà es varen concentrar aprop de 300 ciclistes, corredors de
BTT per participar en el 4t Trofeu Caixa
Girona que organitza el nostre club a Cassà. En aquesta ocasió, es varen poder
veure grans corredors catalans i també
una nodrida participació de corredors de
la Catalunya Nord.
El recorregut d’aquesta cursa es dividia en dos circuits. Un primer d’uns 5,5
Km. amb un desnivell acumulat de +100
mts., i un segon circuit de 11 km. amb un
desnivell acumulat de +360 mts. per volta.
A les 9 h. del matí, arrancava la 1a. cursa al circuit curt, en la que els alevins i
principiants hi feien una volta, mentre que
els infantils, dones cadet i els veterans
60, en feien dues. Cal destacar la victòria
de la corredora del nostre club, l’Alexa,
en la categoria infantil femení.
La 2a. cursa començava a les 9.45 h,
amb un total de tres voltes al circuit llarg
amb el grup que formaven els sub-23, elit
i cicloesportius. 5 minuts més tard arrancaven els júniors i els master 30, també
amb tres voltes al mateix circuit. A les
9.52h. sortia l’ultima tongada formada per
cadets, veterans 40-50 i esplai en homes,
mentre que en dones arrencaven les júniors i l’elit que havien de completar les
dues voltes a aquest circuit llarg. Cal destacar la victòria del corredor barceloní Artur
Prat -guanyador l'any passat a la nostra
vila- en la categoria elit, que va ésser el
clar dominador de la prova, encara que
fins als últims km. no es va poder desfer
dels seus més immediats perseguidors.
Bon paper va fer el corredor del Club Jordi
Franc, en aquesta categoria. També cal
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Jordi Franc, el nostre elit més en forma

- Nou tractament: Teràpia Geotermal
- Tractament Facial Anti-age
FÓRMULA ACTIVE-SYSTEM
- Programes de tractament corporal global
personalitzat
- Tractament de lluminositat facial amb
palletes d'or pur
- Tractaments facials amb caviar
- Informació i tractaments làser
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Diverses imatges de
les curses de cassà

destacar la victòria en la categoria de master 30 de Miquel Prat,
un bon col·laborador del nostre Club i també el 3r. lloc del corredor cassanenc Josep Morales, actualment a les files de l’equip
Espa.
Pel que fa referència al recorregut, els participants a les diferents proves ens varen assegurar que era un circuit molt dur,
amb unes pendents molt pronunciades.
Concretant, un circuit molt tècnic, en el que els que baixen
molt bé tenien un lleuger avantatge sobre els seus immediats
perseguidors.

CLASSIFICACIONS
Sèniors elit: 1r A. Prat (Recamlaser), 1h42:08; 2n O. Colomé

Casa de Cultura Manuel Tolosà
Pl. Coma, 30, 2n 4a
Obert dimecres i divendres tarda
Interessats, contacteu amb:

Anna Aliu Tel. 972 46 11 06
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(Bicisprint), a 41 segons; 3r M. Trayter
(Bicis Esteve), a 2:16; 4t M. Satué (Bicis
Esteve), a 6:22; 5è M. Boada (Gicauto
Massegur), a 7:27; 6è F. Freixer (Espa), a
8:02; 7è R. Argelaguer (Mozia), a 8:02;
8è J. Palomeras (Ambisist), a 10:32; 9è J.
Capdevila (Ambisist), a 10:53.
Màster 30: 1r M. Prat (Bici
Casademont), 1h52:03; 2n A. Martínez
(Tot Bici), a 49 segons; 3r J. Morales
(Espa), m.t.
Júnior: 1r M. Gonzalo (Sanejament
Soler), 2h01:25.
Cadet: 1r R. Baziries (Thuir), 1h10:40;
2n F. Abulí (Jomar), a 2:42; 3r F. Comas
(Espa), a 3:49.
Veterà 40: 1r J. Cabana (Espa),
1h12:36; 2n A. Gómez (Bicisprint),
1h13:20; 3r J. Corominas (Basoli Derbi),
1h14:41.
Elit femení: 1a M. Càtedra (Famac),
1h32:14.
Júnior femení: 1a M. Teixidor (Baix Ter),
2h02:14.
Infantil 88: 1r G. Honathan (Espa),
27:13.
Infantil 89: 1r S. Rodríguez (Baix Ter),
30:52.
Aleví 90: 1r C. Moliner (Espa), 16:21.
Principiant 92: 1r A. Pujol (Espa), 17:33.

NOTICIARI

DEL CLUB

Referent a la secció de carretera, els
nostres ciclistes, continuen acumulant quilometres de cares a la seva participació
en les marxes de gran recorregut, en les
que tenen prevista la seva presencia, i
que són entre d’altres, la terra de remences aquest 12 de maig, les tres nacions,
la Melchor Mauri, Andorra, i la terrible
Quebrantahuesos que amb els seus 205
Km. de recorregut és la reina de les mar-
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El recorregut va ser molt selectiu
xes. Continuant amb la secció de carretera, el dia 21 d’abril, dos corredors del Club,
es desplaçaren a Martorell per participar
a la marxa d’aquesta població que, amb
152 Km. i cinc ports de muntanya, dos dels
quals eren dues pujades a Montserrat, es
va fer molt dura. També el dia 27 d’abril,
es va poder dur a terme la sortida a terres
franceses que al seu dia va quedar
jaornada per la pluja. Sortírem de
Fiqueres direcció cap a Agullana, la Vajol
i enfilàrem el Coll de la Manrella, on esmorzàrem davant el monument a Companys. Després baixarem cap a Ceret i la
tornada per Coustoges, Tapis, Maçanet
de Cabrenys, Darnius i altre cop cap a
Figueres. El recorregut total va ésser de
115 Km. amb una forta tramuntana que
no ens va abandonar en cap moment.
Refernt a la secció BTT, el dia 27 d’abril
va anar continuant el Trofeu Caixa Girona,

en aquesta ocasió a Banyoles, mentre que
el 1r. de maig es va fer a Platja d’Aro i el
dia 5, la cursa es va celebrar a Ripoll.
Deixant aquesta competició, cal destacar que tres ciclistes del nostre Club es
desplaçaren el dia 28 d’abril a Sant Hilari
Sacalm, per participar en la prova reina
de la duresa de BTT com són els 100 Km.
«camins de les Guilleries». Una volta molt
dura, en que a part de superar els Km.,
s’hi afegeixen uns 3.800 mts de desnivell
acumulat i també uns quants Km. a peu
amb la bike al coll, dels quals hi havia els
tres últims en la pujada al Matagalls, que
era el punt més alt de la volta. La sortida
va ésser a les 9 h. del matí i el primer
cassanenc a arribar va ésser Llinàs que
ho feia al voltant de les 19.30 h. de la
tarda.
També el 1r de maig va haver-hi la 9a.
mountain bikada a Tortellà, en què hi varen participar dos cliclistes del Club i que
amb el recorregut de 50 Km. havien de
superar el Coll de Faja i el Coll de Riu.
Cal destacar entre les properes sortides que organitza el Club, la 10 volta al
Cabrerès el dia 12 de maig, en què hi ha
un circuit de 50 i 70 Km. a triar i en que
s’espera una participació de mes de 3000
ciclistes. El dia 19 hi ha programada una
sortida pel massís de les Cadiretes i també la 1a. cursa popular de BTT a Fornells
de la Selva. El diumenge 2 de juny hi trobem la sortida Popular de Festa Major de
BTT oberta a tothom. Les inscripcions a
partir de 2/4 de 9 del matí al Passeig de
Vilaret i en acabar un bon esmorzar per a
tots el que hi hagin participat. Finalment
cal destacar la sortida programada pel dia
9 de juny amb sortida a les 7 h. del matí
de l’estació, al Puig Cargol de Calonge.
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