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ESPORTS

Divendres, 11 de març de 2022

Georgina Gabarró acaba segona a la Jordi Moreno campió
d'Espanya de duatló
GTNS de Portugal
DUATLÓ / LA VEU

D

CURSES MUNTANYA / LA VEU

A

quest any la Louzan
trail ha estat la primera cursa puntuable
per a la famosa lliga Golden
Trail National Series organitzada per la marca Salomon.
Els dos atletes del Merrell
Trail Team, Georgina Gabarró i Marc Ollé, completaran
totes les proves, Olla de Núria
i Mitja Ultra Pirineu, per intentar situar-se entre els finalistes que tindran l’oportunitat de córrer la gran final amb
tots els finalistes de les GTNS
d’arreu del món.
La cursa femenina va estar
liderada per Gabarró durant
la major part del temps però
el primer lloc es va acabar
decidint a falta de 4 km per
la meta on la corredora por-

issabte passat es va
celebrar a Sòria el
Campionat d'Espanya de duatló de mitja distància. Jordi Moreno de la
secció de Triatló de la UECANOIA va participar en la
categoria per edats de 60 a 64
anys enduent-se una merescuda victòria.
La prova, que tenia l'epicentre a les "Pistas Los Pajaritos",
va compençar amb 10km de

tuguesa Inés Marques i Georgina Gabarró van córrer
juntes fins a escassos metres
de la meta on la portuguesa
va acabar sent la vencedora
per menys d’un minut de diferència.
Per la part masculina, Marc
Ollé, va començar amb el

cursa a peu per la zona de
Los Pajaritos i la Universitat, 40km amb bicicleta per
la carretera de Navalcaballo
i finalitzar amb 5km més de
cursa a peu.
L'igualadí Jordi Moreno es va
imposar sobre els seus contrincants amb un temps total
de 2h 24minuts (00:41:54,
01:17:04 i 00:23:22 respectivament).
Una bona manera d'estrenar
la temporada i la nova secció
de triatló del club anoienc.

grup capdavanter però se’n
va anar distanciant una mica
durant els primers 10km. Tot
i així, Ollé es va sentir més
competitiu i va recuperar alguna posició fins a finalitzar
en 2h57min en la vuitena
posició en una cursa amb un
gran nivell de corredors.

Jornada brillant de DreamTeam Anoia Pedalada "La Dona Roda
a la Ciutat Esportiva Joan Gamper
2022" de la UECANOIA
FUTBOL / LA VEU

L

’esportivitat i el bon
ambient van marcar
la jornada amistosa
que l’equip inclusiu del Club
Esportiu Anoia va viure el
passat diumenge, a la Ciutat
Esportiva Joan Gamper.
L’equip del Dream Team

Anoia va disputar un amistós amb l’equip de la Fundació Barça Genuine de la
lliga Genuine Santander que
es va iniciar la temporada
2017- 2018.
Aquesta competició, que
la temporada passada va
comptar amb la participació
de 36 equips, té com a ob-
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jectiu avançar cap a la integració i la inclusió de persones amb altres capacitats,
en el món de l'esport.
Segons ha explicat l’entrenador vilanoví Raúl Martos,
l’equip es va traslladar en
autocar amb una trentena
de jugadors i 160 afeccionats, entre familiars, amics
i socis. Asseguren que van
viure una magnífica jornada, durant la qual l’ambient
festiu i amistós va estar per
sobre de qualsevol altre interès competitiu. Així i tot,
l’equip s’ho va prendre molt
seriosament, orgullosos de
poder jugar amb un conjunt
de jugadors d’alt nivell.
Un gran projecte inclusiu
Des que va començar a
constituir-se, en la primavera de l’any passat, la família del Dream Team Anoia
no ha deixat de créixer.
El projecte d’aquest equip
de futbol inclusiu compta amb la col·laboració de
l’Associació Salut Mental
Catalunya a l’Anoia i d'Àuria Grup i també, amb el
patrocini de l’empresa Buff.
El novembre passat, el Club
Esportiu Anoia, la Fundació Àuria i l’Associació
SMC Anoia van signar un
conveni marc per esmerçar
esforços i donar suport a
aquesta iniciativa.

BTT / LA VEU

2

Rodes Escola de Ciclisme UECANOIA va
organizar el passat diumenge 6 de març una Pedalada BTT per celebrar el "Dia
Internacional de la Dona".
Una cinquantena de persones van participar-hi fent el
recorregut d'uns 10km que
els va dur a fer una volta pel
circuit de BTT permanent
d'Igualada, pel Parc Fluvial, l'Anella verda i de nou
al Puigcornet que va ser el

punt de trobada i arribada.
Al finalitzar la ruta hi va haver un "Esmorzar de Fruita"
per tots i totes els/les participants.
Alguns dels objectius de
l'Escola de Ciclisme és potenciar l'esport femení, els
hàbits saludables i els valors que ens fan créixer com
a persones. És per això que
aquests "valors" els duen escrits a les seves equipacions,
per recordar en tot moment
que abans que res som i hem
de ser persones.

2Rodes a la Copa
Catalunya de BTT
BTT / LA VEU

D

issabte 5 de març dos
ciclistes de 2Rodes
Escola de Ciclisme
UECANOIA van participar
a la primera cursa de la temporada de la Copa Catalunya
BTT Infantil al Vendrell, en
Manel Elizari i el Medir Alzuria, que van realizar els

circuits de 8,4km i 12km respectivament segons les seves
categories.
Amb més de 240 participants, els dos membres del
club anoienc van valorar molt
positivament la jornada, i segueixen amb moltes ganes de
continuar amb la Copa Catalunya. Felicitats als dos bikers
per les ganes i esforç!

