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Tanca l'Open Girona BTT 2018 amb victòries
absolutes de Francesc Freixer i Laura
Terradas
Oriol Frigola (Irontech-Tecnic-Ambisist) i Meritxell Figueras (Artsport-Ceràmic de Luxe) han estat els
guanyadors elits de la cursa la darrera cursa de l'Open Girona BTT 2018 – Càrniques Celrà que s’ha
disputat a Fornells de la Selva. amb l’organització del BTT Fornells de la Selva, i en què hi han
participat 218 corredors, desaﬁant la forta calor.
Les curses, que s’han celebrat de manera paralel·la en dos circuits pels grans i pels petits, han
començat a les 9:30 del matí amb la categories Infantil. En aquesta categoria, s’han imposat Adrià
Franquesa (Jufré Vic-ETB) i Paula Recio (CC Palafrugell). A les 10:00 han començat les curses dels
grans, amb la sortida dels Júniors i Master 40, després els cadets, les Fèmines i Màsters 50 i 60. Els
guanyadors en aquestes curses han estat :
Fèmines Elit : Meritxell Figueres (Artsport-Ceràmic de Luxe)
Fèmines Sub23: Júlia Pújol (Catema.cat)
Fèmina Màster: Amalia Aguilar (Irontech-Tecnic-Ambisist)
Cadets : Aniol Morell (Irontech-Tecnic-Ambisist) / Marta Martínez (Palafrugell)
Júniors : Martí Cateura (Coluer-Ixcor) / Ivette Espinar (Coluer-Ixcor)

Màster 40: Santi Martinez (Esteve)
Màster 50: Narcís Pujol (Tbelles Team)
Màster 60: Joaquim Esparreguera (Gerunda)
Classiﬁcacions completes de totes les proves. [1]
Paral·lelament s’han disputat totes les curses de promoció, en diferents circuits adaptats a les seves
categories. Els guanyadors en aquestes categories han estat:
Prebenjamins : Cesc Armet (Irontech-Tecnic-Ambisist) / Cesca Comas (Cromoly Bikes)
Benjamins: Martí Collell (Jufré-ETB) / Lúcia Gutierrez (Jufré-ETB)
Principiants: Marc Faro (Comprarbici-Bauhaus / Laia Rodriguez (La Torreta Bike)
Alevins: Aleix Casanovas (Jufré-ETB) / Kyra Gali (Vilajuiga)
Classiﬁcacions completes de totes les proves. [2]
Finalment, s’ha acabat la matinal amb una exigent cursa per les categories Elit, Sub23 i Màster 30 en
un escenari amb molta calor, que ha fet una cursa molt exigent. La sorpresa ha estat la victòria de
l'elit Oriol Frigola (Irontech-Tecnic-Ambisist), que s’ha imposat per davant del sub23 Guillem Cassú
(Gerunda), recent podi als Europeus d'Ultramarató [3], i de Francesc Freixer (Esteve) que amb els
seus 40 anys ha estat tercer de la cursa. 4t ha acabat Gerard Blanch (Massi-Tbikes AmuntCC).
Després de la cursa d’avui, s'han decidit els vencedors ﬁnals de l'Open provincial de BTT, on s'han
imposat en les categories elit Francesc Freixer (Esteve) i Laura Terrades (Irontech-Tecnic-Ambisist),
absent avui per la seva participació a la Copa del Món. Tots els liders han rebut el seu corresponent
mallot de l’empresa Tàctic Sport, i molts corredors han rebut obsequis sortejats, donats per l’empresa
Olympia2.
Elit : Francesc Freixer (Esteve)
Fèmines Elit : Laura Terrades (Irontech-Tecnic-Ambisist)
Sub23 : Gerard Blanch (Massi Tbikes-Amunt)
Fèmines Sub23: Júlia Ribas (Catema.cat)
Fèmina Cadet: Paula Barroso (Palafrugell)
Cadets : Aniol Morell (Irontech-Tecnic-Ambisist)
Fèmina Júnior: Alba Malagon (Artsport-Ceràmic de Luxe)
Júniors : Martí Cateura (Coluer-Ixcor)
Fèmina Màster: Amalia Aguilar (Irontech-Tecnic-Ambisist)
Màster 30: Eloi Batllori (Medinyà)
Màster 40: Santi Martinez (Esteve)
Màster 50: Pere Batllori (Medinyà)
Màster 60: Joaquim Esparreguera (Gerunda)
En les categories de promoció, els podis absoluts han estat per :
Prebenjamins : Marc Bragulat (Irontech-Tecnic-Ambisist) / Cesca Comas (Cromoly Bikes)
Benjamins: Martí Collell (Jufré-ETB) / Lúcia Gutierrez (Jufré-ETB)
Principiants: Marc Faro (Comprarbici-Bauhaus / Iria Gironès (Vilajuiga)
Alevins: Aleix Casanovas (Jufré-ETB) / Kyra Gali (Vilajuiga)
Infantils: Adrià Franquesa (Jufré Vic-ETB) i Laia Cercuns (Jufré Vic-ETB)
Volem agraïr els patrocimadors que han fet possible aquesta edició del Campionat, Càrniques Celrà,
Tàctic Sport i Olympia 2, així com a tots els organitzadors de les 5 curses del OPEN BTT GIRONA 2018
– CÀRNIQUES CELRÀ (Calendari complet [4]).
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