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La selecció catalana de ciclocròs, a punt pel
Campionat d'Espanya
La selecció catalana de ciclocròs està a punt per viatjar aquest dijous cap a Pontevedra (Galícia) per
la disputa dels Campionats d’Espanya de CX que es disputaran d’aquest divendres a diumenge i
on el combinat català estarà representat per 17 ciclistes.
Els Campionats d’Espanya començaran divendres a la tarda amb el Team Relay, prova on l’equip
català el formaran: Jofre Cullell, Sara Méndez, Luis Vivian, Marc Masana, Tomàs Misser i Josep
Chavarría, que hauran de defensar la medalla de bronze aconseguida l’any passat. Per la resta, tots
disputaran la seva prova individual, destacant-hi el recentment proclamat campió de Catalunya
absolut [1], un Jofre Cullell que ja fou campió d’Espanya la passada temporada a Legazpi en
el seu debut en la categoria sub23.
Entre els seleccionats hi trobem la subcampiona de Catalunya absoluta Jordina Muntadas i Mercè
Pacios, dues de les fèmines juntament amb les cadets Nicole Castillo i Sara Méndez, la campiona
de Catalunya i guanyadora de la Copa d’Espanya de la modalitat. La prova elit masculina la correran
el campió de la Copa Catalana de CX, Isaac Simón, Albert Poblet i el veterà ex campió del món de
descens, un Tomàs Misser que ha signat una gran temporada en la modalitat amb quatre victòries.

Per la seva banda, Jofre Cullell estarà acompanyat pel també sub23 i vencedor de Copa Catalana de
la categoria, Marc Romero.
Completen la selecció els júniors Luis Vivián, Juan Pérez, Paquito Vallès i Pau Costa, els cadets
Marc Masana, Martí Hidalgo i Daniel Hausmann i el dominador de la temporada màster 30
catalana, Josep Chavarría.
La selecció catalana, estarà representada per:
Juan Perez
(La Torreta Bike)
Marc Masana
(La Torreta Bike)
Daniel Hausman
(Terrassa Ciclisme)
Martí Hidalgo
(Terrassa Ciclisme)
Luis Vivian
(Quadis Trek-CC Sant Boi)
Pau Costa
(Relber Team)
Paquito Valles
(Fornells-Irontech-Ambisist)
Mercè Pacios
(Catema.cat-Baix Ter)
Sara Méndez
(Relber Team)
Nicole Castillo
(EC Bicisprint)
Isaac Simón
(BH Concept-PC Centelles)
Jofre Cullell
(Megamo Team)
Marc Romero
(Bike Garraf)
Albert Poblet
(Portet Instal·lacions Cicles Vic)
Tomàs Misser
(Orbea)
Jordina Muntadas (CC Santvi-Corvi)
Josep Chavarria
(CC Santvi-Corvi)
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