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ESPORTS

El passat 18 de maig, es va disputar el 
Programa Curt Individual de la Federació 
Catalana de Patinatge Artístic Territorial 

de Barcelona i van ser moltes les cabri-
lenques que van tornar amb un trofeu a 
les mans:

5 CABRILENQUES, GUANYADORES DEL PROGRAMA CURT INDIVIDUAL 
DE PATINATGE ARTÍSTIC

Categoria Promoció Aleví N1
Segona classificada: Nadia Sentias Gonzalez, 
del Club Patí Cabrils.

Categoria Promoció Benjamí N1
Primera classificada: Tania Leighton Garcia, 
del Club Patí Cabrils.

Categoria Promoció Mini
Primera classificada: Queralt Rutllant 
Blanco, del Club Patí Cabrils.                                 
Segona classificada: Joana Moya Grane, 
del Club Patí Cabrils. 
Tercera classificada: Gabriela Moya Grane, 
del Club Patí Cabrils.
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ESPORTS EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ

20ENA EDICIÓ BTT CABRILS

Abans de donar la sortida a la 20a edició de 
la Cabrilenca BTT, es va guardar un minut 
de silenci en memòria de l’exentrenador 
del Barça Tito Vilanova, que ens havia 
deixat feia dos dies. El respecte va ser total.

El matí apuntava que el sol ens acom-
panyaria durant tota la prova i així va ser. 
A diferència de l’any passat el temps era 
excel·lent per a la pràctica de la bici de 
muntanya. A més, durant la nit havia plo-
gut i el terra estava idoni per pedalar.

La classificació de la cronoescalada a la 
Mútua va ser la següent:

Homes
Dorsal 695. Oriol Domènech. 11’18
Dorsal 544. Oriol Buch. 11’23
Dorsal 700. Israel Núñez. 11’40

Dones
Dorsal 701. Mar Franco. 15’07
Dorsal 640. Berta Bassols. 15’42
Dorsal 606. Laura Rodríguez. 18’40

El recorreguts eren de 22 i 41 quilòmetres 
respectivament. El recorregut llarg es va 
haver de modificar a falta de tres setmanes 
per imposició dels responsables del Parc de 
la Serralada Litoral. Malgrat tot, va quedar 
prou atractiu com perquè els participants 
gaudissin pedalant pels camins i corriols 
permesos (a l’apartat “Recorregut i perfils” 
del web podeu descarregar-vos el track del 

recorregut inicialment previst perquè en 
pugueu gaudir).

Aquest any, com a novetat es presentava 
l’opció del Circuit Aventura “by Two Naw”, 
que consistia en una extensió del recorre-
gut llarg de 15 quilòmetres sense marcar, 
on només et podies orientar amb l’ajut del 
GPS, al qual prèviament s’havia d’haver 
carregat el track corresponent. Els parti-
cipants que van triar aquesta opció van 
completar un total de 56 quilòmetres.

En l’apartat de caigudes importants, va 
tenir que ser atès i traslladat a l’hospital 
de Mataró el corredor Alfonso Redondo, 
el qual en el moment d’escriure aquesta 
crònica ja està a casa seva. Li desitgem 
una ràpida recuperació i l’esperem l’any 
vinent.

Volem agrair a l’Ajuntament de Cabrils, als 
sponsors i voluntaris tot el suport que ens 
donen, sense el qual seria impossible dur a 
terme aquesta cursa.

La part negativa i sobre la que tots hauríem 
de reflexionar: la persona de l’organització 
que tancava el recorregut llarg va recollir 3 
càmeres punxades, 27 embocalls de xupi-
tos, 14 de barretes, 4 bidons d’aigua.....

La Cabrilenca BTT 2015, ja calenta mo-
tors!!!
Secció Ciclista Cabrils La Concòrdia


