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Xavi Areny guanya la Tres
Fronteres, Genís Zapater és el nou
campió de Catalunya
Joan Reyné i Marc Solà completen el podi del Campionat de Catalunya disputat a
Andorra
Aleix DomÃ¨nech i Laura Balet, campions de Catalunya jÃºniors d'esquÃ- de muntanya
(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/1289)

Genís Zapater, Xavi Areny i Joan Reyné. Foto: Lluis Prieto

Xavi Areny s'ha endut la segona edició del Trofeu Tres Fronteres http://www.esquiclubpcgr.com/)
(
, a la zona de Grau Roig de Gran Valira. Per darrera de l'andorrà (1:58:42) s'ha classificat el vallesà
Genís Zapater (2:02:04) que, d'aquesta manera, ha esdevingut el campió de Catalunya en
modalitat individual. El podi del Campionat de Catalunya l'han completat dos esquiadors del
Ripollès, Joan Reyné (2:02:55) i Marc Solà (2:10:18). Gerard Vila, l'altre gran favorit i guanyador
l'any passat
(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/365/gerard/vila/guanya/trofeu/tres/fronteres/and
orra) , ha hagut d'abandonar.
En categoria femenina no hi hagut sorpresa amb la victòria de Mireia Miró (1:42:16) -que va
abandonar l'alta competició a finals de 2013-. L'andorrana Sophie Dusautoir, que enguany ha
renunciat a disputar la Copa del Món al complet, ha estat segona (1:47:18).
La Tres Fronteres es va estrenar el 2014 de la mà de l'Esquí Club Pas de la Casa Grau Roig
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(http://www.esquiclubpcgr.com/) (ECPCGR). Constava de quatre circuits: el sènior i veterà masculí
-de fins a 1.900 metres de desnivell-, el sènior femení i júnior masculí (1.700 metres), el júnior
femení i cadets (1.200 metres) i un quart per a infants de fins a 600 metres.
Injecció de moral per a Joan Reyné
Xavi Areny, que corria a casa, i Gerard Vila, guanyador de la primera edició, ràpidament s'han
destacat. L'andorrà s'ha situat líder en solitari mentre que l'esquiador de Girona, tot just a la
segona baixada, ha patit una forta caiguda i ha perdut els grampons fet que l'ha obligat a
abandonar.
Per darrera tenia un Joan Reyné que té la mida presa a la Tres Fronteres -l'any passat va ser
quart i segon millor júnior
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/22837/joan/reyn/segon/millor/junior/tres/fronteres) -.
L'esquiador de Camprodon havia començat la temporada molt bé físicament però problemes
tècnics sempre l'havien allunyat dels capdavanters en les primeres curses. A Andorra, en la
darrera baixada, va ser superat per un Genís Zapater que es va proclamar campió de Catalunya
però això no va impedir que el tercer lloc absolut i el subcampionat català suposessin una autèntica
injecció de moral pel camprodoní. "No em pensava que m'anés tant bé. Em fa estar motivadíssim
pel Campionat d'Espanya de la setmana vinent a Cerler", ha explicat a NacióMuntanya.
Tots els podis del Campionat de Catalunya
El podi absolut femení, a banda de Mireia Miró, el van formar Elisabet Bertran (Associació Esportiva
Matxacuca) i Pilar Quesada (Club Excursionista Madteam). En categoria sènior masculina hi van
pujar Genís Zapater, Marc Solà i Eric Moya (Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses). En
categoria promesa masculina es van imposar Joan Reyné, Jordi Martin (Ski Club Camprodon) i
Sergi Artis (Unió Excursionista Catalunay de Cornellà).
En màster 40 el podi català el van conformar Xavier Sadurní (Club Excursionista de Ripoll), Xavier
Guillamo (Unió Excursionista Urgellenca) i David Garcia (Unió Excursionista de Sant Joan de les
Abadesses), i en màster 50 s'hi van enfilar Joan Cardona, Jaume Estañol (Club Esquí de Girona) i
Josep Serrainat (Club Esquí de Girona).
En júnior el campió va ser Aleix Domènech (Ski Club Camprodon), seguit d'Oriol Barbany
(Associació Excursionista d'Etnografia i Folklore) i Sergi Lambea (Club Muntanyenc de Sant
Cugat) en nois, i Laura Balet (Unió Excursionista de Sabadell), Erola Bisquert (Unió Excursionista
de Vic) i Maria Illa (Associació Esportiva Mountain Runners del Berguedà).
I finalment en categoria cadet els podis van estar formats per Pau Coll (Ski Club Camprodon),
Albert Artis (Unió Excursionista Catalunya de Cornellà) i Albert Ayats (Centre Excursionista de Sant
Celoni) en nois, i Júlia Massagué (Unió Excursionista de Vic) en noies.
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Sortida de la Tres Fronteres d'Andorra. Foto: Lluis Prieto

Tres Fronteres
Esquiador
Temps
Club/equip

1r classificat
Xavi Areny
1:58:42
ECPGR

2n classificat
Genís Zapater i Bargués
2:02:04
SC Camprodon

3r classificat
Joan Reyné i Magret
2:02:55
SC Camprodon

3r classificat
Joan Albós
2:04:15
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EC Ordino Arcalís

5è classificat
Marc Solà i Pastoret
2:10:18
SC Camprodon

Classificació completa Tres Fronteres
(http://dades.grupnaciodigital.com/redaccio/arxius/documents/1420989435abs.pdf) (pdf)

Tres Fronteres
Esquiadora
Temps
Club/equip

1a classificada
Mireia Miró Varela*
1:42:16
UEC Gràcia

2a classificada
Sophie Dusautoir
1:47:18
EC Ordino Arcalís

3a classificada
Carolina Poussier
2:04:21
ECPGR

Classificació completa Tres Fronteres
(http://dades.grupnaciodigital.com/redaccio/arxius/documents/1420989435abs.pdf#3) (pdf)
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Classificació Tres Fronteres-Campionat de Catalunya individual 2015
(http://dades.grupnaciodigital.com/redaccio/arxius/documents/1420989435abs.pdf) (pdf)

Calendari i classificacions esquí de muntanya temporada 2014-2015
(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/seccio/skimo2015)

Genís Zapater, campió de Catalunya individual. Foto: Lluis Prieto
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