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Gerard Blanch i Txell Figueras dominen
l'Open Girona BTT a La Jonquera
Més de 300 riders s’han citat el matí d'aquest diumenge 11 d'abril a La Jonquera, en un matí
inicialment tapat sense pluja, per disputar la segona cita de l’Open BTT Girona 2021 – Càrniques
Celrà que la població alt-empordanesa acollia un any més, enguany coronant també els campuons
gironins de la modalitat. Els esforços de l’organització, amb el suport de l’Ajuntament de La Jonquera i
la seva Policia Municipal i Protecció Civil que han desplegat tots els seus efectius per ajudar en l’èxit
de la cursa, juntament amb el suport de la Federació Catalana de Ciclisme que també ha vetllat per
tal de seguir els protocols establerts i complir amb els horaris ha permès que la prova hagi estat un
èxit.
Gerard Blanch (Vilajuiga EoBikes) i Txell Figueras (MMR) han estat els vencedors en les dues
categories reines de la prova. La sortida de les curses ha estat a les 11 del matí, quan han arrencat
els Elits/Sub23, i tot seguit la resta de categories grans. Gerard Blanch s’ha disputat la cursa amb

Mario Sinués (Amunt Bikes) que mai l’ha deixat marxar i de fet ha estat segon a un segon de Blanch,
jugant se-la victòria gairebé a l’esprint. El tercer en discòrdia ha estat un corredor alemany, Niklas
Shell (Stop Go Marderabwehr MTB). Aaron Genestar (Radikalbikes-Artsports-Mondepra) ha estat 4art a
la general i primer sub23.
A la cursa femenina, Meritxell Figueras (MMR) ha dominat la cursa per davant d’Agata Safont
(Radikalbikes-Artsports-Mondepra) amb una diferència d’1 minut i 25 segons de diferència. La tercera
classiﬁcada ha estat Jordina Muntadas (Corvi Team) i la jonquerenca Júlia Pujol (Terbikes-Baix Ter) ha
estat 4a i primera sub-23. D'aquesta manera, Txell Figueras i Gerard Blanch són els líders de la
competició, que retornarà el proper 8 de maig a Sant Hilari Sacalm [1]. Com sempre, la matinal
ha començat amb les proves de la Kids Cup per a les categories de formació.
La resta de guanyadors per categories han estat :
Cadets: Zaira Boter (Tbikes – Amunt) / Arnau Font (Radikalbikes-Artsports-Mondepra)
Júniors : Paula Barroso (Radikalbikes-Artsports-Mondepra) / Pau Viladelbosch (RadikalbikesArtsports-Mondepra)
Màster 30: Sergi Oller (Baix Ter)
Màster 40: Antonio Olivares (Linbikes Lefa Team)
Màster 50: Narcís Christian Pujol (Súria Bicis)
Màster 60: Ricard Sans (Cicles Sans)
Més informació [1]
En aquesta prova s’ha disputat el Campionat de Girona de BTT 2021. Per les categories de
Promoció es disputaran el dia 2 de maig a la Copa Catalunya BTT Infantil de Sant Gregori. Els
vencedors han estat :
Campions de Girona BTT 2021:
Elits: Gerard Blanch (Vilajuiga EoBikes) / Txell Figueras (MMR)
Sub23: Martí Cateura (Edibikes) / Júlia Pujol (Terbikes BaixTer)
Cadets: Genis Vila (Jufre-Vic ETB)
Júniors: Paula Barroso (Radikalbikes-Artsports-Mondepra) / Pau Viladelbosch (RadikalbikesArtsports-Mondepra)
Màster 30: Sergi Oller (Baix Ter)
Màster 40: Antonio Olivares (Linbikes Lefa Team)
Màster 50: Narcís Christian Pujol (Súria Bicis)
Màster 60: Jordi Cabana (UC Campdevanol)
A primera hora del matí, a les 9h s’ha donat la sortida a les curses de promoció, des de Prebenjamins
ﬁns a Infantils. Els més petits han fet un circuit de 800 metres molt ràpid, i a partir de Principiants en
un de 3,800 metres que formava part de trams dels grans. Els guanyadors han estat:
Prebenjamins: Cesc Brugat (Vilajuiga) / Ona Reixach (Sant Gregori i El Llémena)
Benjamins: Martí Garcia (Olot Infantil) / Mar Surrell (Baix Ter)
Principiants: Marc Danti (Jufré Vic ETB) / Laia Bragulat (Btt Fornells)
Alevins: Martí Comas (Sant Gregori i El Llémena) / Emma Andreu (Bike Kids)
Infantils: Martí Martinez (Baix Ter) / Kyra Gali (Vilajuiga)
Totes les classiﬁcacions completes. [2]
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