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Rosa Navarro i Diego Arroyo
estrenen el palmarès de Cinglera
Neus Balaguer i Arnau Aranda s'imposen a la cursa curta de Tavertet

Rosa Navarro, campiona de la primera edició de Cinglera | Ferran Soler

Tavertet ha acollit aquest diumenge la primera edició d'una nova cursa de muntanya organitzada
per Klassmark: "Cinglera (https://www.cinglera.com/) ". La prova de 24 quilòmetres i 1.200 metres
de desnivell positiu tenia com a principal al·licient el pas pel Pantà de Sau així com pel tram
exigent de pujada en el tram central del recorregut i per la contínua ascensió final fins entrar de
nou a Tavertet.
Amb la singularitat d'haver situat la línia d'arribada a la piscina del poble osonenc, la cursa també
ha sigut una bona manera d'acomiadar l'estiu ara que venen dies de pluja i fred a Catalunya.
Rosa Navarro és la primera guanyadora de la prova després de dominar la cursa amb autoritat i
vèncer amb més de 10 minuts de marge sobre totes les seves rivals. Navarro ha creuat la meta
amb un temps de 2:39:29 i ha deixat enrere a Anna Rovira (2a, 2:49:53) i Jenny Arasil (3a,
2:55:52). En categoria masculina el primer guanyador de Cinglera ha sigut Diego Arroyo, que
durant bona part del recorregut ha compartit lideratge amb Pau Zamora però que finalment ha
sigut capaç d'augmentar el ritme i deixar enrere el seu rival. Arroyo ha guanyat la cursa amb un
registre de 2:16:40 i Pau Zamora s'ha hagut de conformar amb la plata amb un temps de
2:18:35. El podi l'ha completat Nil Gaja (2:23:29).
L'altra distància del dia era l'Express. 14 quilòmetres i 750 metres de desnivell positiu que
resseguien la primera part del Trail. Arnau Aranda i Neus Balaguer han estat els més ràpids. El
primer ha guanyat amb 1:22:47 per davant d'Abel Marce (1:31:57) i Carles Boix (1:37:50). La
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segona ha aturat el cronòmetre en 1:58:48 per imposar-se a Laura Planes (1:59:42) i Sara
Paredes (2:02:41).
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