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El Trofeu Ciutat de Barcelona-Memorial
Miquel Poblet, amb una participació de luxe
Aquest dissabte 18 de setembre, el Velòdrom Municipal d’Horta acollirà la 17ª edició del Trofeu
Internacional Ciutat de Barcelona – VIII Memorial Miquel Poblet, la cita de ciclisme en pista
internacional que organitza anualment la Federació Catalana de Ciclisme amb el suport de
l’Ajuntament de Barcelona, i que enguany comptarà amb una participació d’autèntic luxe.
El velòdrom barceloní participants 15 països: d’Espanya, França, Portugal, Itàlia, Gran Bretanya,
Irlanda, Països Baixos, Austràlia, Laos, Algèria, Xina, Nova Zelanda, Argentina, Colòmbia i Xile, per
completar un programa en què se celebraran les proves d’esprint i keirin per als velocistes i
l’òmnium de fons, amb les proves de l’escratx, la tempo race, l’eliminació i la puntuació. Finalment,
la jornada es tancarà amb les seves espectaculars proves del madison, celebrades per parelles.
Noms destacats
El jove portuguès Iúri Leitão defensarà la seva victòria aconseguida a l’òmnium de la passada
temporada [1], unes setmanes abans de proclamar-se campió europeu d’escratx, encapçalant una

participació de 24 fondistes en què també hi seran noms importants com el vigent campió olímpic en
persecució per equips a Tokyo 2020, l’italià Francesco Lamon o medallistes mundials com els
australians Miles Scotson i Kelland O’Brien o l’italià Michele Scartezzini. Els acompanyaran dos
dels especialistes catalans amb més projecció internacional, com són Erik Martorell, enguany
medallista en una prova de la Copa de les Nacions a Hong Kong, i Marcel Pallarès, recentment
participant al Mundial júnior d’El Caire.
En l’òmnium femení, per la seva banda, la recentment proclamada campiona d’Europa sub23 Silvia
Zanardi serà una de les grans atraccions d’una participació que també compta amb ex campiones
mundials júnior com la australiana Alexandra Mainly o la neozelandesa Michaela Drummond. La
participació catalana la signaran Laura Rodríguez i Maria Banlles, les dues seleccionades enguany
per l’Europeu sub23 amb la selecció espanyola, i Ester Rubio.
Per la seva banda, entre els velocistes, la olímpica catalana Helena Casas, una de les ﬁgures més
importants de la història de la prova, tornarà a ser la referència d’una participació que compta amb la
irlandesa Orla Walsh. El vigent campió català de velocitat, Itmar Esteban, també encapçalarà una
participació de deu velocites amb l’irlandès Conor Rowley, en el seu dia campió mundial júnior de
keirin, i el neozelandès Jordan Castle, entre d’altres.
Consulta els llistats de participants complets. [2]
Durant l'aturada del programa el migdia, se celebraran proves per a infantils, cadets i júnior fèmines,
que tanquen les seves inscripcions el dijous a les 24h [2]. Per la seva banda, just abans de la primera
cerimònia protocol·lària, es farà un homenatge als Olimpics i Paralímpics catalans presents a
Tokyo 2020.
Programa 17è Trofeu Internacional de Barcelona-VIII Memorial Miquel Poblet:
9h: Entrenaments oﬁcials
10h: 200m sortida llançada
10:45h: Sprint 1/4 de ﬁnal
11:15h: Escratx òmnium masculí
11:30h: Sprint seminﬁnals
11:50h: Escratx òmnium femení
12:05h: Primera mànega ﬁnals velocitat
12:25h: Tempo race òmnium masculí
12:40h: Segona mànega ﬁnals velocitat
13h: Tempo race òmnium femení
13:15h: Última mànega ﬁnals velocitat
16h: Classiﬁcatòries keirin
16:35h: Eliminació òmnium masculí
16:50h: Repesca keirin masculí
17:10h: Elimnació òmnium femení
17:25h: Semiﬁnals keirin
17:55h: Puntuació òmnium masculí
18:30h: Puntuació òmnium femení
19h: Final B keirin
19:15h: Final A keirin
19:25h: Homenatge als ciclistes olímpics i paralímpics
19:30h: Cerimònia protocol·lària òmnium, sprint i keirin
20:15h: Madison femení
21h: Madison masculí

22h: Cerimònia protocol·lària madison
Compte enrere pel Trofeu Ciutat de Barcelona de pista, el 18 de setembre. [3]
Fotograﬁa: Natascha Chekannikova (www.natascha.es [4])
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