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Pol Makuri Redolad acaba 14è en el seu debut als Jocs 
Paralímpics de Pequín
ESQUÍ / LA VEU 

Pol Makuri Redolad 
ha començat la seva 
participació als Jocs 

d’Hivern de Pequín 2022 
competint a la prova clàssica 
de 20km d’esquí de fons dis-
putada al Centre de Biatló de 
Zhangjiakou. 
L’esquiador d’Igualada ha 
acabat en catorzena posició, 
amb un crono d’1:05:08. L’or 
ha estat pel japonès Taiki 
Kawayoke, amb un temps de 
52:52, la plata l’ha guanyat 
el xinès Jiayun Cai –54:27- i 
el bronze ha estat pel xinès 
Mingyang Qiu amb 54:29.
L’esquiador anoienc, que ha 
estat el primer a l’ordre de 
sortida, ha complert amb el 
seu objectiu esportiu que era 
acabar entre els quinze pri-

mers. Redolad, que pateix 
una hemiparèsia a la part 
dreta del cos, ha fet una bona 
cursa, però el traçat del cir-
cuit no l’ha beneficiat massa.
Makuri ha destacat que “co-
mençava la cursa amb molta 
il·lusió, sabent que era una 
prova llarga, però amb molt 
bones sensacions des de l’es-
calfament a la pista”.

Segona participació a la 
prova d’esprint 
Dimecres 9, Makuri va par-
ticipar en la prova de classi-
ficació de la modalitat d’es-
print, estil lliure, quedant en 
25a posició, amb un temps de 
4:17. 
L’esquiador igualadí ha expli-
cat que aquesta no és la seva 
millor especialitat, però que 
volia competir per deixar 

constància que qualsevol per-
sona, sigui quina sigui la seva 
discapacitat, pot participar en 
aquest esport. 
El circuit d’aquesta segona 
prova d’esprint era d’1 km i, 

segons el seu tècnic Nil Mar-
tínez, més intens que el de la 
prova de 20 km que va dispu-
tar dilluns passat, ja que ha 
constat de 3 murs força durs.
Pol Makuri tornarà a com-

petir el proper 12 de març, i 
s’acomiadarà dels Jocs Para-
límpics amb la prova de mit-
jana distància -12, 5km-, en 
aquest mateix circuit Centre 
de Biatló de Zhangjiakou. 

Xènia Mourelo 13a fem.  al Campionat 
de Catalunya de Cros Curt

ATLETISME / LA VEU 

L ’atleta del C.A. Igua-
lada Petromiralles Xè-
nia Mourelo, va assolir 

la 13a posició gral. fem. al 
Campionat de Catalunya Ab-

solut de Cros Curt individu-
al i per Clubs, disputat con-
juntament amb el 8è Cros 
del C.A. Calderí a Caldes de 
Montbui, diumenge passat 
al matí, amb la participació 
de 4 atletes del CAI.Va so-

bresortir el 13è lloc absolut 
de Xènia Mourelo al Cam-
pionat català femení amb 
14’ 17’’ per cobrir els 4.000 
m de la prova dominada per 
Douae Ouboukir (Indepen-
dent) amb 12’ 56’’. Per equips 
es va imposar l’A.A. Catalu-
nya. Carles Gómez era 15è 
absolut al Campionat català 
masc., amb 11’ 35’’ per co-
brir els 4.000 m de cursa, en-
trant 23è Francesc Carmona 
amb 11’ 46’’ i retirant-se per 
lesió Heaven Nuñez. 
El campió català individual 
va ser El Mehdi Aboujanah 
(F.C. Barcelona) amb 10’ 56’’, 
i per equips es va imposar el 
Castillejo Running Team.

ATLETISME / LA VEU 

Quatre atletes del C.A. 
Igualada Petromira-
lles, van participar 

al 44è Campionat d’Espanya 
Sub-18 en Pista Coberta de 
Valencià, entre els atletes es-
tatals capdavanters nascuts 
els anys 2005-06. Els atletes 
del CAI tingueren una des-
tacada actuació global, amb 
una plaça de finalista. Va 
sobresortir Carla Bisbal, 4a 
a la final dels 800 mll., amb 
2’18”98, a únicament 47/100 
del Bronze. La campiona es-
tatal va ser Marta Mitjans 
(C.A. Canovelles).
Ian Alves era 9è en el salt de 

perxa masculí, amb un mi-
llor salt de 4,02 m.
Aina Eberlé era 10a en el salt 
d’alçada femení  amb un mi-
llor intent de 1,59 m., matei-
xa marca que les classifica de 
la 6a a la 10a posició, prova 
dominada per Gabriela Sanz 
(Zaragoza Atl).
Núria Moix era 11a en el Pen-
tatló femení amb 3.039 punts, 
i amb els següents parcials en 
les 5 proves de la Combinada: 
60 m.t.: 9”98 /S. alçada: 1,49 
m/ pes:13,19 m. /S. llargada: 
4,82 m. / 800 m.ll.: 2’50”14, 
amb el 1r lloc en pes, com a 
posició individual més relle-
vant. La campiona estatal va 
ser Ane Algarra, Hiru-Herri.

Carla Bisbal al campionat 
de 800 metres llisos
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