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Júlia Casas revalida el títol de
campiona fèmina de Catalunya
El Trofeu Primavera d'Olot-Memorial Josep Maria Carrera des de Batet de la
Serra ha comptat amb la participació de 71 ciclistes aquest Primer de Maig

El podi amb les campiones elit, sub23, cadet i júnior. | Albert Rabadan/FCC.

Un any més, el Trofeu Primavera d'Olot-Memorial Josep Maria Carrera
(https://www.ciclisme.cat/noticies/carretera/el-trofeu-primavera-dolot-campionat-de-catalunya-defemines-i-cadet) del dimecres 1 de maig ha donat una gran jornada de ciclisme, enguany
coronant els campions de Catalunya de fèmines i cadet de carretera. Júlia Casas (Sopela),
revalidant el seu títol aconseguit l'any passat, la sub23 Mireia Trias (Sopela), a més segona
classificada absoluta, la júnior Laia Burdoy (CAF Turnkey Engineering) i els cadets Marcel
Pallarès (Tot net-Terrassa) i Estefanía Jiménez (Top Conserge-Costa Brava) han estat els
protagonistes d'una intensa jornada que també ha comptat amb prova de Copa Catalana júnior,
amb victòria d'Àlex Bermúdez (Quadis-Trek).
La prova garrotxina ha mantingut el seu recorregut habitual amb sortida i arribada a Batet de la
Serra, gaudint de la Zona Volcànica de La Garrotxa fins a Sant Miquel de Campmajor, amb un bon
desnivell i passant punts emblemàtics com el volcà de Santa Margarida i el Croscat. El circuit
complet comptava amb 40 quilòmetres, que en el cas de les categories cadet van recórrer un sol
cop, mentre que júnior i fèmines elit la van fer dues vegades amb un total de 80 quilòmetres.
Júlia Casas ha estat capaç de revalidar el seu títol en el Campionat de Catalunya després d'una
cursa exigent, amb una notable participació de 71 ciclistes gràcies a la participació d'equips del País
Basc i França, en què el nom propi abans dels quilòmetres finals ha estat el de Audrey Gascon
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(Sismic Wear). La francesa, rodant en solitari ha aconseguit més de 1:30 sobre el pilot i tan sols
ha estat atrapada just abans de l'ascens final a Batet de la Serra, on l'ha atrapat un grup de
favorites ja seleccionat a unes 15 unitats.
Ha estat aleshores quan Casas, que si l'any passat s'imposava amb els colors de Probike a Sant
Julià de Vilatorta enguany ho fa amb els d'un equip estatal com el Sopela, ha aconseguit destacarse en solitari per poder-ho celebrar. La plata se l'han jugat a l'esprint entre la campiona sub23
Mireia Trias (Sopela, premi revelació del ciclisme català 2018) i la vigent campiona de Catalunya
crontrarellotge Noemí Ferré (Massi-Tactic), finalment medalla de plata elit. Laia Burdoy (CAF
Turnkey Engineering) i Estefanía Jiménez (Top Conserge-Costa Brava), entrant juntament amb
la seva companya d'equip i actual líder de la Copa Espanya, Lucía García, s'han endut els títols
júnior i cadet, respectivament.
Totes elles tindran la disputa del Campionat de Catalunya CRI per a totes les categories de
fèmines el proper 25 de maig a Súria.
Classificació Campionat de Catalunya Fèmines 2019
1. Júlia Casas (Sopela Women's Team) 2:42:43
2. Mireia Trias (Sopela Women's Team) a 0:15
3. Noemí Ferré (Massi-Tactic) a 0:15
4. Fie Osterby (Eneicue Cycling Team) a 0:24
5. Mireia Benito (Massi-Tactic) a 0:36
6. Marina Isan (Massi-Tactic) a 0:43
7. Ariana Gilabert (Bizkaia-Durango) a 0:57
8. Eukene Larrarte (Gipuzkoa-Ogiberri) a 1:07
9. Emma Ortiz (Catema.cat) a 1:13
10. Maria Banllés (Catema.cat) a 1:42
Campiona sub23: Mireia Trias (Sopela Women's Team).
Campiona júnior: Laia Burdoy (CAF Turnkey Engineering).
Campiona cadet: Estefanía Jiménez (Top Conserge-Costa Brava).
Classificacions completes de totes les categories (https://ciclisme.us18.listmanage.com/track/click?u=5f17c661deaaa7b0e177b1a24&id=9c0d0cae6b&e=f31d8cab88) .
Tot net-Terrassa s'exhibeix al campionat cadet
Els cadets masculins obrien foc amb el seu campionat de Catalunya: un recorregut de poc més
de 40km, una volta al circuit que posteriorment s'allargaria per les diferents proves, però que
també ha permès una cursa molt exigent. Àlex Margalef (Autocars Sagalés), Cristian Bernal
(Quadis-Trek) i Iker Bernal (Tot net-Terrassa) han estat els primers en formar escapada, fins que
han arribat a la seva alçada Marcel Pallarès i Oriol Alcaraz (Tot net-Terrassa) a l'altura de Santa
Pau. Ha estat aleshores quan Pallarès, recentment medallista al Campionat d'Espanya de pista,
ha llançat el seu atac per marxar en solitari de cara a la pujada final, on ell i l'equip terrassenc han
protagonitzat una gran exhibició: els cinc primers classificats de la prova, amb la plata del vigent
campió, Hidalgo, i el bronze del debutant Alcaraz.
Per la seva banda, entre els dos campionats s'ha disputat la prova júnior puntuable per la Copa
Catalana, en el mateix escenari en què l'any passat es coronava el campió de Catalunya.
Després de més de 80 quilòmetres, en el mateix recorregut que la prova de fèmines, Àlex
Bermúdez (Quadis-Trek) s'ha acabat imposant per davant de Francisco Muñoz (Transluján-CC
Mollet) i d'Eloi Salas (Tot net-Terrassa) en una cursa molt moguda, amb diversos talls
d'escapada, mentre que, entrant en 6a posició, el recentment coronat campió de Catalunya
contrarellotge Adrián Ferrer (Transluján-CC Mollet) se situa líder de la Copa Catalana júnior.

https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/20469/julia-casas-revalida-titol-campiona-femina-catalunya
Pagina 2 de 3

https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/20469/julia-casas-revalida-titol-campiona-femina-catalunya
Pagina 3 de 3

