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La doble campiona Francesca
Canepa, desqualificada al Tor des
Gèants
L'organització ha comprovat que s'ha saltat un control enmig d'acusacions d'haver
utilitzat presumptament un cotxe | El català Òscar Pérez, guanyador del 2012,
abandona al km 150 quan era sisè classificat | L'italià Franco Collè, brillant
guanyador
Francesca Canepa, desqualificada al Tor des Gèants. Foto: TDG

Polèmica al Tor des Gèants (http://www.tordesgeants.it) . L'organització ha decidit desqualificar la
corredora local Francesca Canepa, líder de la prova i doble campiona del 2013 i 2014. La decisió
s'ha fet pública a les 18.30 -llegir comunicat oficial en italià
(http://dades.grupnaciodigital.com/redaccio/arxius/documents/141019875220140908_tor_squalific
a_canepa.pdf) - quan la corredora ja havia decidit abandonar. I és que feia quatre hores que
estava a l'ull de l'huracà per les acusacions -realitzades per un altre corredor, segons l'agència
ANSA (http://www.ansa.it/valledaosta/notizie/2014/09/08/canepa-accusata-di-irregolarita-altor_5a9b8074-8356-47dd-888c-f6a5cb4ff496.html) - d'haver utilitzat un cotxe.
La desqualificació es basa en el fet d'haver-se saltat un punt de control, concretament el de Les
Goilles, al terme de Cogne. En cap cas es fa referència a la presumptació utilització d'un mitjà de
transport per retallar temps. Inicialment, amb la corredora entre llàgrimes a la base vida de
Donnas (km 148,7) se li havia comunicat que s'obria una investigació però que se la deixava
continuar. Finalment, ella mateixa ha decidit retirar-se, hores abans de rebre la notificació de la
desqualificació. En les úniques declaracions que han transcendit, al diari La Stampa
(http://www.lastampa.it/2014/09/08/edizioni/aosta/tor-des-gants-la-canepa-accusata-di-irregolaritTeyb8kQ8ZIix2IxA4KRSKK/pagina.html) , assegurava que si li hagués calgut un cotxe ja no
s'hauria inscrit a la prova.
La polèmica protagonitzada per Canepa ha fet ombra a la resta de la prova on Lionel Trivel és el
líder destacat. Per darrera, a més d'una hora a la sortida de la base de Donnas, tenia el duet
format per Franco Colle i Antoine Guillon. En aquest mateix punt ha abandonat el català Òscar
Pérez, guanyador del 2013 i segon el 2013, per unes molèsties que ja arrossegava des de
temps enrere. L'abandonament i posterior desqualificació de Canepa ha fet líder la francesa Emilie
Lecomte, que ja va patir una acusació similar a la Ronda dels Cims d'Andorra que l'organització va
descartar després d'investigar.
En aquest ambient enrerit destaquen les dures paraules del veterà Salvador Calvo: "Òscar [Pérez]
s'ha retirat per un problema en el pubis, Pablo [Criado] per una micro ruptura en el quadríceps i
jo, i no es conya, perquè se m'han inflat el collons de veure el puto circ en què s'ha convertit tot
això". El corredor lleonès ja ha deixat clar que més endavant ampliarà aquestes afirmacions
realitzades al seu compte de Facebook
(https://www.facebook.com/salvador.c.redondo/posts/10204513768861189) .
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Franco Collè guanya el Tor des Gèants 2014 amb menys de 72 hores
(https://twitter.com/TDG_trail/status/509609784094756864/photo/1)

6.55
A les 3.05 Franco Collé passava pel km 303 mentre Lionel Trivel sortia base Ollomont (km 283)

22.24
Franco Collé ja ha superat la base de vida d'Ollomont, al quilòmetre 283
(http://www.tordesgeants.it/live/board.html) . De moment, no hi ha referència del pas de Lionel
Trivel a Oyace (km 271)

15.45
L'última referència, al refugi Cuney, és de només quatre minuts entre Franco Collé i Lionel
Trivel. Màxima emoció

14.30
L'italià Franco Collé és al nou líder al pas pel refugi Barmasse, superat el km 240, informa el
Twitter oficial de la prova. En la darrera base la distància respecte Lionel Trivel era de només 15
minuts

10.50
Després de l'abandonament d'Òscar Pérez el millor català a la TDG és el lleidatà Albert Herrero,
13è al km 200 (http://www.tordesgeants.it/live/board.html)

8.30
Lionel Trivel continua líder sòlid. La darrera referència és de Saint Jacques, al quilòmetre 222, on
mantenia una hora i quart d'avantatge sobre Franco Colle. Antonie Guillon és tercer a dues
hores i mitja. Emilie Lecomte és lider en categoria femenina i sisena a la general.

19.40
Comunicat oficial
(http://dades.grupnaciodigital.com/redaccio/arxius/documents/141019875220140908_tor_squalific
a_canepa.pdf) (en italià) que explica la desqualificació de Francesca Canepa per saltar-se un punt
de control
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18.35
És oficial. L'organització ha desqualificat Francesca Canepa, doble campiona del TDG, per saltar-se
el control de Les Goilles (Cogne)

16.05
També ha abandonat el barceloní Òscar Pérez, guanyador del 2012, al km 148

16.00
Francesca Canepa abandona finalment enmig de la polèmica per les presumptes trampes. Hi ha
una investigació oberta

15.18
Skialper amplia la informació http://www.skialper.it/SkialpRace/Articolo/5680/francesca-canepa(
accusata-di-irregolarita-al-tor.html) . L'organització obre una investigació a Francesca Canepa per
l'acusació d'haver utilitzat un cotxe però li permet continuar. De moment, encara continua a la base

15.12
Emilie Lecomte és la nova líder després de la base de Donnas (km 148,7). Francesca Canepa
encara hi continua

14.30
El TOP-6 es manté invariable després de Donnas (km 148,7): 1. Lionel Trivel; 2. Antonie Guillon
i Franco Colle; 4. Nichademus Hollon; 5. Cristophe Le-Saux i 6. Òscar Pérez

13.57
Polèmica per les presumptes trampes de la doble campiona Francesca Canepa, informa el mitjà
especialitat SkiAlper (https://twitter.com/skialper) i el local Aosta News 24
(http://www.aostanews24.it/tor-2014-segnalazione-irregolarita-danni-francesca-canepa/) . De
moment, no hi ha versió oficial

13.47
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Òscar Pérez surt de Donnas (km 148,7) en sisena posició. Ha estat quasi una hora a la base vida i
té el segon i tercer classificat a més d'una hora i mitja

10.05
Chardonney (km 129,8) (http://www.tordesgeants.it/live/board.html) . 1. Lionel Trivel; 2. Antonie
Guillon (76'); 3. Franco Colle (86'); 4. Nichademus Hollon (104'); 5. Cristophe Le-Saux (114') i 6.
Òscar Pérez (124')

10.00
Òscar Pérez cau al sisè lloc al pas per Chardonney (km 129,8). Entre el segon, Antoine Guillon, i
el sisè, només hi ha 40 minuts. Lionel Trivel és líder destacat amb una hora i quart d'avantatge

7.30
L'última referencia d'Òscar Pérez és que ha sortit quart de Cogne
(http://www.tordesgeants.it/live/) , base vida del quilòmetre 102. Lionel Trivel, Franco Colle i
Antoine Guillo ocupen les tres primeres posicions

20.45
Òscar Pérez es manté tercer a Rhemes, al quilòmetre 64,5. Té el líder Lionel Trivel a quasi mitja
hora mentre segon és Franco Collè

18.30
Francesca Canepa és líder en dones des del principi i es manté en el TOP-10 de la general

18.00
Òscar Pérez entra segon a l'avituallament del quilòmetre 49 però en surt tercer. Lionel Trivel, líder
amb tretze minuts d'avantatge sobre Franco Colle

10.30
En dones la principal favorita és Francesca Canepa. Busca el triplet després de les victòries del
2012 i el 2013

10.15
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El barceloní Òscar Pérez és un dels grans favorits de la TDG. L'any passat va ser segon, per
darrera d'Iker Karrera, mentre que el 2012 va guanyar

10:00
Arrenca el Tor des Gèants 2014. Per endavant, 330 quilòmetres i 24.000 metres de desnivell
positiu
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Sortida del Tor des Gèants 2014. Foto: TDG
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