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Gerard Boﬁll, campió de Catalunya júnior a
Sant Julià de Vilatorta
Sant Julià de Vilatorta va ser epicentre del ciclisme català aquest diumenge amb la disputa del
Campionat de Catalunya júnior, disputat en un espectacular recorregut preparat per la
organització del Club Ciclista Calma que va oferir una cursa exigent en què, després de més de 100
quilòmetres, Gerard Boﬁll (Kometa Cycling) es va proclamar campió de Catalunya en línia després
del seu bronze a la prova contrarellotge de fa unes setmanes. En una prova compartida amb la Copa
Catalana de fèmines, Mireia Benito (Massi-Tactic) va ser l'altre gran nom de la matinal assegurant el
seu liderat en el campionat.
Boﬁll, després de controlar tota la cursa juntament amb el seu company d'equip de la Fundación
Alberto Contador, Juanjo Rosal, es va anticipar a l'esprint ﬁnal del grup capdavanter en el darrer
quilòmetre per poder celebrar el títol davant d'Adrià Bartrina (Antiga Casa Bellsolà-Girona) i Gerard
Edo (Quadis-Trek), plata i bronze en un ﬁnal accidentat, que va enviar al terra a noms com el del
mateix Rosal o Luis Vivián (Quadis-Trek), evitant que poguessin disputar la victòria. En un recorregut
tan selectiu, amb alts com el Coll de Mansa, Collsesplanes, Coll de Gomara o Romegats en el perﬁl de
la jornada, el grup de favorits ja estava plenament seleccionat després de la persecució dels tres
escapats de la jornada. L'equip Quadis-Trek del CC Sant Boi van ser els vencedors per equips amb
ﬁns a tres ciclistes entre els vuit primers.
Entre les fèmines, Mireia Benito va ser la més forta, creuant la meta en solitari i treient gairebé un

minut a les seves principals rivals, un grup on les seves dues companyes de Massi-Tactic (Noemí
Ferré i Marina Isan) arribaven juntes amb la danesa Fie Osterby (Eneicue), mentre que la següent a
creuar la meta era la vencedora sub23 i líder de la seva categoria, Emma Ortiz (Catema.cat). Benito,
amb un gran ritme competitiu després d'acumular setmanes de competició de gran nivell
internacional al Tour de Chongming Island xinès, la Vuelta a Burgos i la Emakumeen Bira, va tornar a
demostrar per què és la líder de la Copa Catalana des de la seva victòria a la prova inicial de Ripoll
(Consulta el calendari complet de la Copa Catalana fèmines 2019 [1]).
Fotograﬁa de portada: Estel Boﬁll (@estel.photos [2])
Campionat de Catalunya júnior:
1. Gerard Boﬁll (Kometa Cycling) 2:44:54
2. Adrià Bartrina (Antiga Casa Bellsolà-Girona) m.t.
3. Gerard Edo (Quadis-Trek) m.t.
4. Adrián Ferrer (Transluján-Mollet) a 0:04
5. Álex Bermúdez (Quadis-Trek) a 0:07
6. Eloi Salas (Tot net-Terrassa) a 0:10
7. Juanjo Rosal (Kometa Cycling) a 0:13
8. Luis Vivián (Quadis-Trek) a 0:25
9. Álvaro Robles (Tot net-Terrassa) a 0:32
10. Sergi Moya (Antiga Casa Bellsolà-Girona) a 0:32
Copa Catalana fèmines:
1. Mireia Benito (Massi-Tactic) 2:50:13
2. Fie Osterby (Eneicue) a 0:53
3. Noemí Ferré (Massi-Tactic) a 0:53
4. Marina Isan (Massi-Tactic) a 0:53
5. Patricia Ortega (Catema.cat) a 1:04
Classiﬁcacions Campionat de Catalunya Júnior - Fèm Elit S23
Classiﬁcacions Cadet - Fèm Cadet i Júnior [4]
Classiﬁcacions Copa Catalunya infantil St Julià Vilatorta [5]
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