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El fred, la pluja i el vent han
acompanyat la segona Centúria
Trail
350 corredors han participat a la cursa de Sant Pau de Segúries, repartits en
tres distàncies | A part de la Colossus i la Ferreus, aquest any com a novetat
s'afegia la Strata, de 10 Km
Galeria d'imatges Centúria Trail

Jaume Martí, guanyador de la Ferreus, de 23 Km Foto: Josep M Montaner

El canvi de temps previst s'ha avançat unes hores però això no ha estat impediment perquè 350
corredors es plantessin a la línia de sortida de la segonaCentúria Trail . El poble de Sant Pau de
Segúries (Ripollès) s'ha vist sorprès per l'arribada d'un front amb pluja a primera hora. El que
tampoc esperaven alguns corredors és trobar-se pel camí un porc senglar que els ha fet "de
llebre" a un petit tram de la cursa.
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Joan Salamaña i Joel Codolà, primer i segon classificats a la Colossus Foto: Josep M Montaner

Colossus, 38 Km
La prova reina de la Centúria ha tingut com a grans protagonistes els gironins Joan Salamaña i
Joel Codolà que fins el quilòmetre 33 han anat junts. A partir d'aquí Salamaña s'ha anat distanciant
i ha arribat a Sant Pau amb un temps de 4:14:19. Dos minuts més tard arribava Zoel Codolà amb
4:16:31 i a més distància, el tercer classificat era Benet Pous amb 4:29:33.
En categoria femenina les més ràpides han estat la barcelonina Cristina Martínez amb un temps
de 5:49:02, seguida de Gemma Avellí 5:56:43 i Núria Puig 6:12:18.
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Thais Pentinat, segona classificada a la Ferreus, de 23 Km Foto: Josep M Montaner

Ferreus, 23 Km
En categoria masculina Jaume Martí del Club Tail Running Girona ha millorat el temps de la
primera edició, completant el recorregut de 23 Km amb 2:11:09. Molt seguits han arribat el segon i
tercer classificats, els corredors del Ripollès Roger Reguant (2:12:58) i Gerard Martínez Rodes
(2:14:49), respectivament.
Les tres fèmines que han pujat al podi han estat Anna Casals 2:42:50, Thais Pentinat 2:45:48 i
Laura Erra 2:47:14.
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Bernat Reguant, sisè classificat a la Ferreus, de 23 Km

Strata, 10 Km
La cursa més ràpida i explosiva ha estat liderada per Adrià Canimas. El corredor del Club Trail
Running Girona ha dominat la cursa de principi a fi fent els 10 Km en tan sols 46 minuts i 14
segons. A quatre minuts arribava el segon classificat Jordi Tubau (00:50:17) i a 5 minuts, Jordi
Esclusa i Aleix Fàbregas (00:51:01), que pràcticament han arribat junts.
En dones Alexandra Vilà ha fet els 10 Km en 57 minuts i 26 segons, seguida de Maria Sau,
00:59:42, i Elisabet Casany, 1:00:58.
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