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El Duatló de Vallfogona servirà per
coronar el campió de Catalunya
El ripollès Aleix Fàbregas intentarà diumenge repetir la victòria assolida el 2010 i el
2011
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/683/duatlo/muntanya/vallfogona)
Aleix
Fàbregas busca la tercera victòria a Vallfogona. Foto: Arnau Urgell
El Duatló de Muntanya de Vallfogona celebrarà diumenge la desena edició
(http://webspobles.ddgi.cat/sites/vallfogona_del_ripolles/_wpresources/DiputacioGirona.WebParts
/1.0.0.0__f7edde02d6b23424/NewsDetails.aspx?idSite=f7347bb6-b7d2-4d1d-942bc50e1b04b69e&idWeb=a93983e2-456c-46cf-b0b8713534c93f02&idList=285&idItem=285&lcid=3082) . Coincidint amb l'aniversari la prova servirà
per coronar el campió de Catalunya de l'especialitat. Un dels màxims favorits entre els 150
participants serà el ripollès Aleix Fàbregas que intentarà repetir la victòria assolida el 2009
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/9747/victoria/aleix/fabregas/duatlo/vallfogona) i el
2010
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/12928/ripolles/aleix/fabregas/repeteix/victoria/contund
ent/duatlo/vallfogona) -en la darrera, de novembre de 2011, no hi va participar i el triomf va ser
d'Alejandro Gómez
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/16258/alejandro/gomez/imposa/duatlo/vallfogona) -.
No ho tindrà fàcil ja que hi haurà l'elit catalana de la disciplina amb Joan Freixa, Francesc Fréixer,
Xavi Torrades i el mateix Gómez.
La prova l'organitza un any més l'Ajuntament i la Comissió de Festes de Vallfogona. Està formada
per un primer tram de sis quilòmetres de cross que arriba fins a la Tosca del Pinetar. La transició es
produirà a la zona esportiva del poble des d'on començarà un circuit de 22 km en BTT que els durà,
entre altres, fins al pla de Falgars i al coll de Canes. Finalment, hauran d'afrontar 3 quilòmetres
corrent a l'entorn de Vallfogona.
La cursa començarà a les 10 del matí i a banda de ser el Campionat de Catalunya puntuarà pel
Circuit Català i la Lliga de Clubs de l'especialitat. Per motius de seguretat es tancaran al trànsit
diversos trams de la carretera rural de Milany (de les 9:30 a les 14:00, entre la plaça de la Salut i
la Tosca); de la carretera de Vilallonga-la Bauma des del passallís de can Guitarra fins a la font
del Burros (de les 10 a les 11:30) i de tota la carretera del Portús-Santa Magdalena (de les
10:00 a les 14:00).

Inscripcions a la Duatló de Vallfogona
(http://www.triatlo.org/MesInfoCompeticio.aspx?numero_car=13031)

Recorreguts i perfils de la Duatló de Vallfogona
(http://webspobles.ddgi.cat/sites/vallfogona_del_ripolles/_wpresources/DiputacioGirona.WebParts
/1.0.0.0__f7edde02d6b23424/NewsDetails.aspx?idSite=f7347bb6-b7d2-4d1d-942bc50e1b04b69e&idWeb=a93983e2-456c-46cf-b0b8713534c93f02&idList=285&idItem=285&lcid=3082)
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Galeria de fotos 2010
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/683/duatlo/muntanya/vallfogona) (Arnau Urgell)
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