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El Campionat de Catalunya de CX es juga
diumenge a El Morell
Després de dotze cites celebrades del calendari de Copa Catalana aquest 2019, el ciclocròs català
viurà aquest diumenge 22 de desembre la seva gran cita amb la disputa del Campionat Catalunya
de CX a la localitat d'El Morell (Tarragonès). Aquesta serà la tercera edició de la cita tarragonina,
que ja des de la passada edició compta amb un preciós circuit a la zona de La Granja dels Frares. A
més, la cursa es solidaritza amb els afectats per la riuada del Riu Francolí del passat mes
d'octubre i tots els beneﬁcis derivats de les diferents activitats i del vermut solidari que se celebrarà
el mateix dia a les 12h del migdia aniran destinats al projecte Riudada Solidària [1] al Francolí.
Sota la organització del Club Ciclista El Morell, enguany la cursa he rebut el premi a la bona feina dels
anys anteriors acollint la data més important de la Copa Catalana de CX (Tota la informació [2]), que
tindrà aquí la seva penúltima cita abans del tancament que es preveu espectacular amb una nova
cursa nocturna a Les Franqueses del Vallès. Com ha estat habitual en els horaris durant la temporada,
el Campionat de Catalunya Infantil [3] de la modalitat hivernal també forma part del programa.
Malgrat l'absència del defensor del títol masculí, Jofre Cullell, que ha patit un trencament d'un
metatarsià en una recent concentració de tecniﬁcació de la selecció espanyola de BTT, s'espera una
gran participació, començant per la prova femenina en què Veerle Cleiren (Solcam-MaxledMontbike) defenserà el seu títol davant de rivals com la habitual Jordina Muntadas (Corvi), la
reconeguda biker Clàudia Galícia (Megamo), ja present per primera vegada en algunes cites
d'aquesta temporada de ciclocròs, o Sandra Jordà (Orbea). Per la seva banda, entre l'alineació
masculina, ha conﬁrmat la presència el vencedor de la passada temporada a El Morell, el veterà
Tomàs Misser (Orbea), que esperarà el títol en una graella que encapçalaran els líders elit i sub23 de
la Copa Catalana, Albert Poblet (Portet Instal·lacions-Ixcor-Buﬀ) i el vencecedor de la darrera cita,
Marc Romero (BG Team100% Natural), respectivament.
Arriben a la cita com a líders de la Copa Catalana, molts d'ells ja campions matemàtics, els elit Albert
Poblet i Veerle Cleiren, el sub23 Marc Romero, el júnior Nil Solà (Corvi Team), els cadets Adrià
Franquesa (Jufré Vic-ETB) i Marta Cano (BikleGarraf), el màster 30 Josep Chavarría (Corvi Team), el
màster 40 Marc Clapés (Corvi Team), màster 50 Joan Antoni Asensio (Trèvol-Bikesports) i el màster
60 Antonio Muñiz (Tot Vici en Bici).
Tota la informació i inscripcions al Campionat de Catalunya de CX.
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