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La selecció catalana de pista afronta aquesta
setmana els Campionats d'Espanya de
Tafalla
El seleccionador català de pista Carles Torrent ha fet una àmplia convocatòria per afrontar els
Campionats d'Espanya que es celebraran del dia 23 al 27 al velòdrom Miguel Indurain de Tafalla
(Navarra). Un ampli programa de 5 dies en el que prendran part ciclistes de les categories cadets ﬁns
a elits i que en el cas de la Selecció Catalana seran de la partida els següents ciclistes:
Cadets
Lluc Plana (CC Olot Infantil)
Gerard Cano (CC Olot Infantil)
Joan Cadena (Jufré Vic-ETB)
Sergi Monserrate (UC Vilanova)
Tomàs Deosdat (PC Baix Ebre)

Lucía García (CC Ataraxia)
Citlali Pareja (Terrassa Ciclisme Club)
Estefania Jiménez (CC Ataraxia)
Júlia Borràs (Terrassa Ciclisme Club)
Júlia García (CC Ataraxia)
Marta Vilanova (Terrassa Ciclisme Club)
Juniors
David Peñaranda (UC Vilanova)
Pau Torrent (Terrassa Ciclisme Club)
Axier Casado (Terrassa Ciclisme Club)
Marcel Pallarés (Terrassa Ciclisme Club)
Elit absolut (sub23 i elits)
Itmar Esteban (Génesis Cycling Team)
Gerard García (Génesis Cycling Team)
Manel Usach (Escuredo Giró Sport)
Erik Martorell (CC Tarongers)
Albert Masana (CE Montsià)
Helena Casas (Génesis Cycling Team)
Diana Pérez (Terrassa Ciclisme Club)
Laura Rodríguez (Génesis Cycling Team)
Maria Banlles (Sopela Women Team)
Ester Rubio (Génesis Cycling Team)
A més a més del seleccionador Carles Torrent, els acompanyaran els tècnics Jaume Mas, Pere Garcia i
Bernat Moreno. El darrer campionat celebrat a València el setembre del 2019 va suposar ﬁns a 7
medalles pels ciclistes catalans [1], amb Helena Casas com a principal protagonista. Pel que fa a la
categoria junior, Marcel Pallarès és el vigent campió estatal en Omnium després de l'èxit aconseguit
el febrer a Mallorca [2], i jugarà les seves opcions juntament amb el recent campió català Pau Torrent
en proves com l'scratch. Per la seva banda, els campions catalans 2020 Laura Rodríguez i Albert
Masana [3] posaran a prova el seu estat de forma amb el bo i millor del panorama nacional, com
també el recentment seleccionat pels europeus de pista amb l'espanyola Erik Martorell, així com els
velocistes Gerard Garcia, Itmar Esteban i Manel Usach que ja van conseguir la plata per equips el
2019.
Carles Torrent ens comentva abans d'empendre el viatge cap a Navarra que "tenim una bona
selecció, on hem volgut apostar sobretot per la base ja que s'està treballant bé i tenen aspiracions a
medalla. En la resta de categories esperem que els velocistes puguin aspirar a tot, i entre les fèmines
elit les fondistes també ho lluitaran. El fet que tant la Laura Rodríguez, l'Erik Martorell estiguin
convocats pels europeus de pista vol dir que s'estan fent bé les coses, tot i els hàndicaps a nivell
d'instal·lacions i ser una modalitat petita dins el ciclisme català".
Programa Campionats d'Espanya 2020 [4]
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