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La cursa de Puig-reig vol
arribar a 300 participants
ARXIU/JORDI BIEL

DUATLÓ
REDACCIÓ | MANRESA

Roger Roca, al capdamunt del podi de la prova de les illes Canàries

Roger Roca va guanyar
la mitja marató de les
dunes de Fuerteventura
ATLETISME
REDACCIÓ | IGUALADA

L’atleta igualadí Roger Roca es va
imposar a la segona edició de la
Mitja Marató Internacional Dunes
de Fuerteventura, disputada al
municipi canari de Corralejo. La
cursa, disputada al parc natural de
les Dunas de Corralejo, passava el
95% del temps per damunt de la
sorra, amb un recorregut molt
dur, seguint els desnivells que
marcaven les dunes. A més a més,
feia una forta calor i un vent molest que feien augmentar la diﬁcultat de la prova.

Roca va entrar guanyador i va
repetir la victòria de l’any passat
amb un temps d’1 hora, 25 minuts
i 37 segons, un minut a davant del
canari Gregorio Cáceres, que també va revalidar el lloc aconseguit el
2009. La tercera posició va correspondre a Aroa Merino, que va fer
un registre d’1.33.47, que va ser la
primera classiﬁcada de la prova femenina. El podi masculí el va
completar l’anglès James Kimberley, que va acabar la mitja marató
en un temps d’1.35.47. En total, hi
va haver 248 corredors, la qual
cosa demostra la importància que
ha adquirit la prova.

El Centre Quitxalla Excursionista de Puig-reig (CQUIE) organitza diumenge la vuitena edició
del duatló, en el qual intentarà arribar als 300 participants. Ahir ja
s’havia arribat als 250 i hi ha temps
per inscriure-s’hi, per Internet,
ﬁns que s’arribi al límit.
Qui s’hi vulgui apuntar, cal que
entri al lloc web de l’entitat organitzadora, www.cquie.org, i anar
seguint els passos per formalitzar
aquesta inscripció. El motiu que
s’hagi limitat el nombre de participants a 300 és que l’organització
vol créixer en qualitat i no en
quantitat i oferir les millors condicions possibles a tothom.
Les distàncies són de 7 quilòmetres per al primer tram a peu, de
22 en bicicleta de muntanya i de 2
quilòmetres més de cursa. La sortida, l’arribada i la zona de transició seran situades al passeig de la
Riera de la Sala, una concentració
que fa més atractiva la prova.
El duatló coincideix, aquest
any, amb la ﬁra multisectorial,
que es fa al centre del poble, amb
una trobada de gegants i el Campionat de Catalunya de Dards,
entre altres. Per aquest motiu s’ha

Les transicions provoquen alguns dels moments més vistosos

hagut de posar uns horaris que
anessin bé a tothom i distribuir bé
les zones d’aparcament. Els darrers
quilòmetres, per exemple, s’han
hagut de modiﬁcar respecte d’altres edicions.

Víctor Montaner va a viure a
L’anoienca Sara Sánchez
acaba en segona posició el Madrid per entrenar-se amb
campionat Challenge 80 cc el grup del campió d’Europa
MOTOCICLISME
REDACCIÓ | IGUALADA

La jove pilot de motociclisme
anoienca Sara Sánchez va ﬁnalitzar en una brillant segona posició
el campionat de Catalunya de la
categoria Challenge 80 cc, que va
viure la darrera prova al Parcmotor de Castellolí. En la cursa, abans
de la qual tenia esperances d’atrapar el primer classiﬁcat, es va
haver de conformar amb la setena
posició, un resultat que no amaga
una competició molt bona, amb
dues victòries incloses.
La victòria en la prova de Cas-

telolí va ser per a Fabio Quartararo, que es va escapar en solitari des
del començament i no va donar
gaires possibilitats. A continuació es va situar un grup de cinc pilots, entre els quals hi havia el líder
del campionat, David Sanchís.
Sara Sánchez rodava just a darrere. Al ﬁnal, el valencià Sanchís va
ser tercer, darrere Quartararo i
Marc Miralles, lloc que li va permetre endur-se el campionat, amb
106 punts. Sara Sánchez va ser
segona, amb 80, i Albert Willi, tercer, amb 77. Sánchez va guanyar la
prova disputada a Montmeló i la
segona de les fetes a Alcarràs.

TENNIS

CT MANRESA

El fruitosenc David Biosca,
semifinalista a Andorra
REDACCIÓ | MANRESA

El jugador del CT Manresa David Biosca va arribar a les semiﬁnals del campionat internacional
sub-18, corresponent al circuit
mundial júnior, disputat a Andorra. A les pistes ràpides del Principat, Biosca va superar el portuguès Ramos per un doble 6-2, el
georgià Dolidze per 6-4 i 6-2 l’anglès Ward en tres mànegues. En semiﬁnals va perdre amb l’asturià Ignacio González per 6-2 i 6-3.

David Biosca, en acció

ATLETISME
REDACCIÓ | IGUALADA

L’atleta pierenc del Futbol Club
Barcelona Víctor Montaner ha decidit fer un gir a la seva carrera esportiva i canviar de ciutat de residència. D’aquesta manera, ha obtingut una beca de la Federació Espanyola d’Atletisme per anar a
viure a la residència Joaquim Blume de Madrid per tal de prepararse amb el prestigiós entrenador Arturo Martín, un dels millors entrenadors de mig fons d’Europa.
Martín ha creat els darrers anys
a la capital de l’estat un gran grup

d’entrenament del qual Montaner
es beneﬁciarà gràcies al fet d’entrenar-se juntament amb ﬁgures
reconegudes mundialment com
ara l’actual campió d’Europa, Arturo Casado, que va guanyar la
prova disputada a l’Estadi Olímpic
de Barcelona a ﬁnal del mes de juliol passat.
El pierenc afronta amb molta
il·lusió aquesta nova etapa de la
seva vida i conﬁa que sigui una
gran oportunitat per millorar el seu
nivell i arribar en un bon estat de
forma i una bona preparació per
aspirar a aconseguir la classiﬁcació per als Jocs Olímpics de Lon-

Aquesta serà la sisena prova
del circuit Duatlons de Terra Endins, un calendari independent de
duatlons de muntanya que ja s’ha
convertit en un clàssic del calendari català.
ARXIU/MANUEL HIDALGO

El pierenc Víctor Montaner

dres, del 2012, tot i que és conscient
de la diﬁcultat que suposa situarse entre els tres atletes més importants de l’estat dins d’una prova que és tan competitiva com
aquesta.

