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Ciclo-Cross

Tomi Misser i Veerle Cleiren tornen al
dominar al CX de Sant Joan Despí
Tomàs Misser (Orbea) i Veerle Cleiren (Solcam-Maxled-Montbike) han estat aquest diumenge 8 de
desembre els dominadors de la prova de la Copa Catalana de CX disputada al Sant Joan Despí. Els
dos han repetint els seus triomfs de la passada temporada [1] al circuit que un any més ha
dissenyat el Club Ciclista Sant Joan Despí al Parc Ciclista del Llobregat, que un any més ha estat
aproﬁtat al màxim en un circuit tècnic que ha reunit a més de 250 ciclistes, 90 d'ells participants en
les proves infantils.
La prova ﬁnal elit/sub23 masculina ha estat dominada amb autoritat per Misser, participant aquest
any en les tres proves internacionals de Les Franqueses, Vic i Manlleu, que ha aconseguit alçar els
braços en la onzena cita de la temporada catalana de ciclocròs. El que enguany ha aconseguit
proclamar-se doble campió del món de BTT en categoria màster ha començat veient com Pau Costa
(Biking Point) dominava en solitari l'inici de cursa, mentre que ell mateix liderava la persecució amb el
líder de la Copa Catalana sub23 Marc Romero (BGTeam 100% Natural). Amb tot, el veterà biker ha
arribat a l'alçada del jove Costa, a qui ha deixat enrere a la meitat de cursa per acabar creuant la
meta amb gairebé dos minuts d'avantatge.
Finalment, Pau Costa ha entrat en segona posició, i per tant vencedor d'una categoria sub23 en què
és debutant, amb Marc Romero sent tercer classiﬁcat global. A la línia de meta l'ha seguit de prop
un Xavier Ariza (La Torreta Bike) que era segon elit, seguit del jove Álex Ruiz (Valverde Team-Tierra

Fecundis), que completava el podi sub23, i el sisè lloc, completant el podi elit, per Gerard Moya
(Ravet Bike). Novament, ha estat el focus de les mirades la presència del professional de la carretera
Marc Soler (Movistar Team), que després de debutar a Manresa i ser top10 a La Seu d'Urgell [2]
ha patit en un circuit més explosiu per ser 16è ﬁnal.
Per la seva banda, entre les fèmines, la líder de Copa Catalana Veerle Cleiren (Solcam-MaxledMontbike) ha estat capaç de retorbar-se amb la victòria tres setmanes després, aquest cop mantenint
el duel amb la vencedora absoluta a Santa Coloma de Farners [3] i primera sub23, Sara Gay
(Biking Point), mentre que completava el podi la regular Lilian Soriano (Edelweiss Laguarta Bikes).
Així doncs, la Copa Catalana de ciclocròs 2019 (Tota la informació [4]) encara ja deﬁnitivament la
seva recta ﬁnal: el proper 15 de desembre serà el torn del circuit de l'Hospitalet de l'Infant, es
seguirà en comarques tarragonines per la disputa del Campionat de Catalunya el dia 22 a El Morell i
es tancarà el calendari amb una prova especial en horari nocturn a Les Franqueses del Vallès el dia
28.
Classiﬁcació elit/sub23 masculí:
1. Tomàs Misser (Orbea) 58:39
2. Pau Costa (Biking Point) a 1:52
3. Marc Romero (BGTeam 100% Natural) a 2:41
4. Xavier Ariza (La Torreta Bike) a 2:55
5. Álex Ruiz (Valverde Team-Tierra Fecundis) a 3:08
Classiﬁcació elit/sub23 fèmines:
1. Veerle Cleiren (Solcam-Maxled-Montbike) 48:45
2. Sara Gay (Biking Point) a 0:14
3. Lilian Soriano (Edelweiss Laguarta Bikes) a 0:51
4. Júlia Pujol (Catema.cat) a 1:04
5. Carmen Medina (Club Ciclista Medina) a 1 volta
Resta de classiﬁcacions:
Cadet: Adrià Franquesa (Jufré Vic-ETB) i Marta Cano (Bike Garraf)
Júnior: Nil Solà (Corvi Team)
Màster 30: Mattia Paganotti (UC Les Franqueses)
Màster 40: Marc Clapés (Corvi Team)
Màster 50: Joan Antoni Asensio (Trèvol Bikesports)
Màster 60: René Ives (Club Ciclista Montornès)
Classiﬁcacions completes de totes les categories. [5]
Totes les classiﬁcacions de les proves de promoció. [6]
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