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Pol Raich i Núria Cascante,
vencedors del primer cros
comarcal del Berguedà
Uns 120 participants han competit en la prova esportiva disputada a la Pobla de
Lillet

Podi femení amb Núria Cascante, Anna Garcia i Vanessa Chirveches. | Cedida

Els atletes Pol Raich i Núria Cascante han estat els vencedors del primer cros comarcal del
Berguedà, que s'ha disputat diumenge passat a la Pobla de Lillet. En total, en aquesta proposta
esportiva hi han participat 119 participants. El podi masculí de la categoria senior l'ha encapçalat el
corredor més ràpid de la jornada, Pol Raich Fusté del Joves Atletes Berga (JAB). A continuació,
l'han seguit Guillem Fernández (JAB Berga) i Oriol Rodríguez (Rocori). Al podi femení, la
corredora més ràpida ha estat Núria Cascante (JAB Berga). El segon esgraó del podi l'ha ocupat
Anna Garcia (JAB Berga), i Vanessa Chirveches (JAB Berga) ha estat tercera. La prova absoluta
ha constat de 5 voltes al circuït sumant un total de 4 quilòmetres.
En la categoria per a veterans, han destacat Àngel Nevado (JAB Berga) i Berta Burguete (Amics
Atletisme Bagà).
El cros també estava dirigit als escolars de la comarca. D'aquesta manera, Roger Brau
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(Mountain Runners) i Berta Guitart (Mountain Runners) han destacat en categoria cadet i juvenil;
Bruna Rovira (Mountain Runners) i Arnau Vilalta (Mountain Runners) han guanyat en categoria
infantil; Aina Safont (JAB Escolar Berga) i Biel Vazquez (JAB Escolar Berga) en alevins; Aina
Roca (Mountain Runners) i Oriol Cunill (Escola Sant Joan) en benjamins; i Arlet Nevada (JAB
Escolar Berga) i Quim Fígols (Escola Santa Maria d'Avià) en prebenjamins.
A més, hi han participat infants de parvulari d'entre 3 i 5 anys.
Consulta aquí les classificacions del primer cros comarcal del Berguedà.
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