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Jofre Cullell tanca la temporada de ciclocròs
català dominant a La Garriga
Jofre Cullell (Megamo) i Veerle Cleiren (Solcam-Montbike) s'han endut aquest diumenge els títols de
campions de Catalunya de ciclocròs amb les seves victòries a la 4a edició del CX de La Garriga, la
tretzena i darrera prova de la Copa Catalana de la modalitat que ha servit per coronar els nous
campions de totes les categories després d'una notable temporada hivernal. Un matí de sol al Parc de
Can Terrers de la localitat vallesana, que ha acollit una cita amb més de 270 participants entre totes
les categories.
Cullell, que una setmana abans havia estat 8è a la prova de Copa del Món de ciclocròs Namur
(Bèlgica), en categoria sub23, ha aproﬁtat el seu gran estat de forma per dominar la prova en solitari,
destacant-se a la segona volta (la més ràpida de tota la cursa, 7:19) i aconseguint així el seu quart
triomf absolut en aquesta Copa Catalana, després d’imposar-se anteriorment a Sant Fruitós de
Bages, Les Franqueses del Vallès i Santa Coloma de Farners, a més de ser el millor sub23 en les
proves internacionals de Vic i Manlleu.

Amb tan sols 19 anys, el colomenc ha estat acompanyat al podi ﬁnal pel millor elit i vencedor
absolut de la Copa Catalana, Isaac Simon (BiciEquip), i d’un Albert Poblet (Portet Instal·lacionsCorvi) que ha fet bona la seva regularitat al llarg de la temporada. Per altra banda, el podi sub23
masculí el completava el campió català de carretera Marc Brustenga (Vélo Club-La Pomme) i el
campió de la Copa Catalana de la categoria i guanyador absolut a Torrdebembarra, Marc Romero
(BGTeam-100% Natural). "He sortit una mica malament, però he pogut entrar al grup de davant. He
fet la primera volta i mitja amb l’Isaac Simón i l’Albert Poblet. A la següent volta me n’he anat, he
agafat uns metres i a cada volta he pogut ampliar l’avantatge. Estic molt content. Ha estat un circuit
divertit tot i ser bastant pla; enhorabona a l’organitzador", explicava el campió, Cullell, un cop acaba
la cursa.
"Ara toca preparar els campionats d’Espanya i seguir endavant cap als següents objectius. També em
queden les dues últimes Copes del Món, i si em seleccionen pel Mundial hi aniré al màxim", apunta el
que fou campió d’Europa júnior de BTT, que aviat començarà a apuntar cap al calendari de la
seva modalitat principal. "Aquest any he sortit menys a córrer fora comparant-ho amb l’any passat,
però les proves on he anat considero que m’ha anat bastant bé. En concret, l'última Copa del Món em
va anar fantàstica: vaig quedat 8è tot i tenir averies, a només un minut i mig del primer. Estic molt
satisfet", valorava Cullell sobre la seva temporada.
Declaracions en vídeo de Jofre Cullell després de la cursa. [1]
Per la seva banda, la nova campiona catalana de ciclocròs és Veerle Cleiren (Solcam-Montbike) que
ha superat a la seva principal rival durant la temporada, Jordina Muntadas (Corvi Team), mentre
que Mercè Pacios (Catema.cat) completava el podi en tercera posició en una cursa apretada. Era la
setena victòria de la campanya per la belga aﬁncada a terres tarragonines, que amb tot ha acabat
amb una classiﬁcació molt apretada davant Muntadas, mentre que Júlia Pujol (Catema.cat) ha
acabat com a millor sub23.
En la resta de categories, Luis Vivián (Quadis-Trek) ha fet bona la seva regular temporada i s’ha
endut el títol júnior després d’una bona batalla amb Pau Costa (Relber). Per la seva banda, la
campiona de la Copa d’Espanya Sara Méndez (Relber) i Marc Masana (La Torreta Bike) feien bons
els pronòstics en dominar la categoria cadet, just abans de donar pas a unes categories de
promoció amb més de 100 inscrits. Els títols prebenjamí han estat Noemí Faro (ComprarbiciBauhaus) i Aniol Félix (Cromoly Bikes-Vall del Ter), amb benjamí han guanyat Marc Danti (Jufré VicETB) i Berta Montero (Penya Ciclista Mont-roig), entre els principiants Marc Faro (ComprarbiciBauhaus) i Laia Rodríguez (La Torreta Bike), els alevins Seﬀ Van Kerckhove (Penya Ciclista Mont-roig) i
Mireia Padrós (Bicicletes Segú) i, per últim, els nous campions de Catalunya infantil són Martí
Pratginestós (Jufré Vic-ETB) i Marta Cano (Bike Garraf).
Campions de totes les categories:
Elit/sub23: Jofre Cullell (Megamo)
Elit: Isaac Simón (BiciEquip)
Fèmines: Veerle Cleiren (Solcam-Montbike)
Júnior: Luis Vivián (Quadis-Trek)
Cadet: Marc Masana (La Torreta Bike) i Sara Méndez (Relber)
Màster 30: Josep Chavarría (Corvi)
Màster 40: Arnau Rota (BikeTraining)
Màster 50: Joan Antoni Asensio (Trèvol Bikesports)
Màster 60: Bernat Del Pino (Bicicletes Segú)
Classiﬁcacions completes de totes les categories [2]
Classiﬁcacions completes de les categories de promoció [3]
Classiﬁcació elit/sub23 (completa a l'enllaç
1. Jofre Cullell (Megamo) 1:01:28

[4]):
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Isaac Simón (BiciEquip) a 0:12
Albert Poblet (Portet Instal·lacions-Corvi) a 1:10
Gerard Álvarez (Relber) a 1:35
David Pons (3HM Club Esportiu) a 1:51
Oriol Domènech (Scott Bikes) a 1:51
Marc Brustenga (Vélo Club-La Pomme) 2:17
Marc Romero (BGTeam-100% Natural) a 2:20
Francesc Xavier Carnicer (Selvata-Tot bike) a 2:42
Francesc García (UC Les Franqueses) a 3:08
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