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Peter Riis i Sandra Santanyes s´ adjudiquen
la VolCAT
Prop de 250 corredors s'han aplegat a la comarca del Ripollès per a disputar la primera etapa de la VolCAT-Massi,
que transcorria entre les localitats de Ribes de Freser i Ripoll, amb un recorregut total d'uns 50 quilòmetres.
Just al començament de l'etapa hi havia una rampa molt exigent de 8 km fins a arribar a Bruguera. Aquí, un primer
grup de cinc corredors s'ha desmarcat de la resta. Juan Pedro Trujillo (Massi-Abarth), Peter Riis (Dinamarca), Sergio
Mantecón i Eloi Gisport, també del Massi-Abarth, i finalment Oriol Morata (Inpanasa), que rodava quart, formaven
aquest grup de cap. Es passava pel quilòmetre 28, on havia l?avituallament d'equips, i el grup capdavanter encara
rodava més o menys junts.
Els moments decisius de l'etapa han estat durant la pujada al Coll de la Batalla, on Trujillo ha aconseguit trencar el
grup i instal·lar-se en la primera posició, que ja no ha deixat fins a creuar la línia de meta en solitari amb un temps
de 2h 9? 45?. Segon ha entrat el danès Peter Riis a 56 segons de Trujillo, mentre que el tercer era Mantecón a 2? 15?
de Trujillo.
En categoria femenina, Sandra Santanyes (Massi-Abarth) ha estat la clara dominadora d'aquesta primera etapa que
ràpidament ha obert buit respecte la seva companya d'equip Mercè Tussell. Més enrere, a uns minuts de diferència,
anaven rodant Mireia Comas (Probike) i Mercè Pacios (Bicisprint). El domini aclaparador de Santanyes s'ha vist
reflectit en la diferència amb les seves rivals més properes. Santanyes ha entrat amb 12 minuts de diferència sobre
Tussell i 28 minuts sobre Comas.
Peter Riis guanya l?etapa de Cardona a Calaf i es posa líder, mentre que Sandra Santanyes, torna a
vèncer i s?ha posat ja com a líder destacada respecte les seves rivals.
Amb el cel una mica tapat però amb la temperatura ideal per córrer en BTT, el danès Peter Riis ha sortit molt
motivat des de Cardona i amb ganes d?endur-se la victòria de l?etapa i ja en la pujada al Castell de Cardona, s?ha

posat a tirar del grup fins que l?ha trencat. Riis ha imposat un ritme frenètic durant tota l?etapa. Riis ha vingut
expressament des de Dinamarca amb un objectiu clar: guanyar la VolCAT-Massi 06. I de fet avui ho ha deixat força
sentenciat, sempre i quant no cometi cap errada.
Peter Riis (Cannondale) i Sandra Santanyes (Massi-Abarth) es duen el triomf de la VolCAT-Massi 2006
Com era d'esperar, vista l'evolució dels dos primers dies de competició, el danès i la catalana s'han adjudicat la
victòria de la tercera edició de la VolCAT-Massi. Santanyes no només s'ha endut el triomf final, sinó que a més ho ha
fet guanyant les tres etapes. Per la seva banda, Riis ha aconseguit una victòria més ajustada, ja que només 5 segons
l?han separat de Juan Pedro Trujillo, segon classificat de la general.
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