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Mireia Benito, gran bronze estatal pel MassiTactic; Roger Adrià, a les portes
La jornada de dissabte dels Campionats d’Espanya de ciclisme de Múrcia ha tornat a reservar
bones notícies pel ciclisme català amb les proves en ruta de les categories de fèmines, que es corria
per equips comercials, i sub23 masculí, on el català Roger Adrià ha tornat a fregar la medalla com a
la contrarellotge de la jornada anterior, amb l’afegit d’una inoportuna caiguda.
Amb tot, el gran titular de la jornada ha arribat al vespre amb la consecució del primer podi estatal
del nou equip UCI català, el Massi-Tactic. Mireia Benito s’ha batut davant les millors ciclistes de
l’estat i s’ha endut una impressionant medalla de bronze absoluta, només superada per la basca
Lourdes Oyarbide (Movistar Team) i la local Irene Méndez (CC Meruelo). Sens dubte, un gran premi a
la lluita tant de Benito com de l’equip gironí del CC Baix Ter en aquesta primera campanya bregant
en categoria internacional.
Benito ha estat en tot moment al grup capdavanter que ha seleccionat la dura cursa, rodant sempre
acompanyada per Méndez en la persecució d’Oyarbide, que rodava en solitari, i mantenint l’empeny
per darrere de corredores del nivell de la vigent campiona, Eider Merino (Movistar Team), ﬁnalment
quarta. Les classiﬁcacions catalanes les completaven la campiona de Catalunya Júlia Casas (Sopela)
15ª, la medallista a la crono [1] Maria Banlles (Catema.cat), magníﬁca com a 16ª absoluta i 5ª
sub23, Lorena Llamas (Movistar Team) 17ª, Marina Isan (Massi-Tactic) 24ª i Emma Ortiz
(Catema.cat), 27ª.

En canvi, a la jornada matinal venia la medalla de xocolata de la mà de Roger Adrià, de nou
protagonista després de la gran crono d’ahir. El barceloní ha aconseguit entrar a una nombrosa
escapada d’una trentena de ciclistes que ha agafat diversos minuts d’avantatge al primer tram,
perseguint pràcticament en solitari el punt clau de la jornada, el Alto de La Perdiz, per acabar
seleccionant el grup i lluitant pel triomf a les rampes del Castell de Lorca.
Amb tot, Adrià, ha patit una caiguda quan rodava al cap de cursa en els moments decisius de la cursa
i ha acabat la cursa en 4º posició, a 36 segons del campió, l’andalús Carmelo Urbano. "Estem
adolorits però orgullosos de la feina feta. Encara que aquest Campionat no estigui al meu palmarès,
crec que el tenia a les cames i estic molt content del que he fet", ha explicat Adrià en creuar la línia
de meta. Ja en el pilot, per part del seleccionat de Carles Torrent entraven a la meta Ferran Robert
39è, Kiko Galván 43è, Jordi López 54è, Edu Rodes 58è i Álex Martín 62è.
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