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Carretera

La selecció júnior, amb ambició als
Campionats d'Espanya d'Astúries
La selecció catalana júnior compta amb 12 seleccionats per desplaçar-se aquest cap de setmana a
les localitats asturianes de Grado, Cándamo i Pravia on, entre els propers 17 i 19 d'agost, es disputes
els Campionats d'Espanya en ruta i contrarellotge, en unes jornades que compartiran amb els
Campionats d'Espanya Màster.
Mentre els màsters obriran foc el dissabte, la competició pels júnior començarà diumenge amb les
contrarellotges a Cándamo. Adrián Ferrer (Transluján-CC Mollet), Gerard Boﬁll (Kometa Cycling),
Carolina Miranda (Catema.cat) i Judith Pradas (Top Conserge-Costa Brava) són els quatre
seleccionats per buscar les medalles.
Tots ells compatiran també dilluns, quan serà el torn per les proves en línia. Els nois faran 117
quilòmetres amb sortida i arribada a Pravia sense gairebé un tram pla, destacant-hi el doble ascens al
Alto de la Cabruñana (uns 6 quilòmetres al 4,8% de pendent mitjà), En el cas de les noies, seran 81
quilòmetres, amb un ascens a Cabruñana i altres que també faran els nois com Dorigas (3km al 4,3%)
o la cota d'Aces (1km al 6,1%).
Nerea Ruiz (Hyundai-Koryo) acompanyarà a Miranda i Pradas a la prova femenina, mentre que el
potent combinat masculí, a més de Ferrer i Boﬁll, comptarà amb Francisco Muñoz (Transluján-CC
Mollet), Juanjo Rosal (Kometa Cycling), Adrià Bartrina, Arnau Gilabert (Antiga Casa Bellsolà-

Girona), Gerard Edo, Luis Vivián (Quadis-Trek) i Álvaro Robles (Tot net-Terrassa).
Selecció catalana pel Campionat d'Espanya júnior 2019:
Nerea Ruiz (Hyundai-Korya) Ruta
Judith Pradas (Top Conserge-Costa Brava) Ruta i CRI
Carolina Miranda (Catema.cat) Ruta i CRI
Adrián Ferrer (Translujan-Mollet) Ruta i CRI
Francisco Muñoz (Translujan-Mollet)
Gerard Boﬁll (Kometa Cycling) Ruta i CRI
Juanjo Rosal (Kometa Cycling)
Adrià Bartrina (Antiga Casa Bellsolà-Girona)
Arnau Gilabert (Antiga Casa Bellsolà-Girona)
Gerard Edo (Quadis-Trek-St Boi)
Luis Vivián (Quadis-Trek-St Boi)
Álvaro Robles (Tot net-Terrassa Ciclisme)
Tota la informació, a la web de la RFEC. [1]
Fotograﬁa: Campionat d'Espanya júnior 2018. John Balderstone.
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