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La berguedana Núria Cascante
s'imposa als 10Km Urbans de
Manresa
Pol Guillén consolida el seu regnat en els 10Km Urbans de Manresa amb el seu
sisè triomf

Sortida dels 10Km Urbans de Manresa. | CAM

La berguedana Núria Cascante s'ha imposat amb el seu primer triomf absolut als 10 Km Urbans
de Manresa. La capital del Bages ha estat aquest diumenge una veritable riuada de corredors i
corredores que anaven amunt i avall del Passeig Pere III. Un total de 477 inscrits han participat
en la festa atlètica de la 16a edició dels 10Km Urbans de Manresa, 416 en les curses absolutes i
61 en la de joves atletes.
Així doncs, en la cursa de promoció ha regnat Pol Cirujeda (Avinent Manresa), d'entre 54 joves
corredors que han arribat a meta.
En la cursa dels 5 quilòmetres, el vencedor ha estat l'atleta de l'Avinent Manresa Miquel Riera,
amb un temps de 16'14". Guillem Fernández (JAB Berga) ha estat segon amb 16'23" i el sub16,
Miquel Cruz, ha pujat al tercer esglaó amb 17'35".
En l'apartat femení, triplet de l'Avinent Manresa amb Núria Tió imposant-se amb 18'29", per
davant d'Ester Guerrero amb 18'31" i de Carlota Soler amb 18'54". 106 corredors han acabat la
prova en aquesta distància.
263
En la prova reina de 10 quilòmetres, el navarclí Pol Guillén s'ha imposat per sisena vegada en la
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prova manresana amb un temps de 32 32'01" per davant. Darrere seu ha entrat David Martinez
amb 32'34" i Khalid Kharbouch amb 32'42".
En categoria femenina, s'ha registrat el primer triomf absolut de la berguedana Nuria Cascante
(JAB Berga) amb 39'38". Lorena Cubillas i Cristina Landa, ambdues atletes de l'Avinent
Manresa, han estat segona i tercera amb 42'31" i 42"58". En total, 263 corredors han finalitzat la
cursa en aquesta distància.
La cursa, que enguany tenia caràcter solidari, ha recaptat 2.080 euros per a l'Associació de
Familiars de Malalts de l'Alzheimer del Bages, Berguedà, Solsonés i Moianès.
- Classificació dels 10Km Urbans de Manresa
(replaceMe/../../redaccio/arxius/documents/1571589745Manresa_10KM.pdf)
- Classificació dels 5Km Urbans de Manresa
(replaceMe/../../redaccio/arxius/documents/1571589774Manresa_5KM_(1).pdf)
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