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Copa del Món eBikes, Enduro, BTT Marató i
Copa Catalunya infantil a la Sea Otter
La Sea Otter Girona 2021 ja és història. Després de l'aturada per la pandèmia, aquest macroevent
de ciclisme amb la ﬁra més important d'Europa del sector i un programa esportiu [1] molt complert,
tanca la cinquena edició amb 45.000 visitants i una alta participació en tots els esdeveniments
proposats, amb més de 4000 ciclistes de 45 nacionalitats inscrits/es en les diferents proves. Els més
de 240 expositors de 15 països que s'han dopnat cita tot el cap de setmana a Girona, han représ en
molts casos el contacte directe amb el públic gràcies a aquest esdeveniment.
UCI World E-Bike Series: Sandra Santanyes aconsegueix dos triomfs
La selecció catalana es presentava a la Copa del Món d'eBikes de la Sea Otter amb els vigents
campions catalans de l'especialitat, Sandra Santanyes i Guillem Cassú, i el balanç ha estat molt
positiu. Dissabte Sandra Santanyes signava el 2n lloc a la qualy només superada per la danesa
Malene Degn (KMC Orbea), mentre que la lleidatana Ares Masip partiria amb el 4t temps a la ﬁnal. En
la cursa, però, els papers s'invertirien i en un ajustat sprint Santanyes aconseguia una brillant victòria
en aquesta especialitat novetat en el calendari internacional UCI, mentre que Masip ﬁnalitzava 4a. En
categoria masculina, la cursa del dissabte fou dominada per un dels grans especialistes mundials,

l'holandès Jeroen Van Eck que s'imposava en un sprint molt ajustat al campió mundial Jerome Gilloux.
Adrià Noguera (7è), Cassú (8è) i Jofre Cullell (9è) es colaven en un Top10 molt exigent.
La cursa dominical, sense la presència de Degn, aplanava el camí per a Santanyes, que no
desaproﬁtava l'ocasió per signar un doblet fantàstic imposant-se amb molta claredat davant
l'argentina Joseﬁna Casadey i la catalana Ares Masip. En categoria masculina, el francès Gilloux
aproﬁtava l'abandó de Van Eck i aconseguia la victòria, amb un Jofre Cullell excel·lent signant un 4t
lloc just darrera d'Ismael Esteban.
Scott Marathon Cup BTT Girona by Continental
Dissabte al matí, el campionat de les Marathon UCI Series aterrava a Girona amb una marató de 61
kms de recorregut i 1500m de desnviell positiu acumulat en la que el belga Wout Alleman (DMT
Racing Team) i la catalana Arantxa Salvadó (Gobik Factory Team), recent guanyadora de l'Open
Espanya de BTT Marató, aconseguirien la victòria. Amb 950 ciclistes a la sortida, repartits en els 4
recorreguts, fou després del primer tram de corriols quan es va conformar el grup capdavanter amb
gran part dels favorits: Hans Becking, Francesc Guerra i José Maria Sánchez del Buﬀ-Scott, Wout
Alleman del DMT Racing, Peter Pruus del Torpado Sudtirol, Sergio Mantecón del MMR Factory Racing,
Ever Alejandro Gómez del RR Bikers i Ismael Ventura del ESMTB.com. El català Francesc Guerra
provocava una primera selecció, però en la darrera pujada Alleman imposava un ort ritme que li
donaria la victòria, amb Pruus segon i Guerra tercer. La cursa femenina tindria un desenvolupament
molt diferent. Virginia Cancellieri (Orbea Factory Racing), Marion Fromberger (Mountainbike Racing
Team), Silvia Roura (BMC TBellès by Kalas), Ramona Gabriel (Garmin-Lapierre) i Arantxa Salvadó
(Gobik Factory Team) es mostraven com les més fortes a l'inici de la prova. Salvadó tensava el ritme
a l'equador de la cursa i es destacava juntament amb Gabriel. Era el moviment clau del dia, i totes
dues rodarien juntes ﬁns que Salvadó aconseguia anar-se en solitari. Amb casi mitja cursa per davant
era un moviment arriscat, però Salvadó mantindria les diferències i aconseguia arribar en solitari a
l'arribada. Ramona Gabriel seria 2a i Marta Torà (BMC TBelles by Kalas) remontava per ﬁnalitzar 3a.
Vencedor/es per categories:
S23: Marion Fromberger (MTB Racing Team) i Sergio Gutierrez (Biking Point)
Elit: Arantxa Salvadó (Gobik Factory Team) i Wout Alleman (DMT Racing Team)
M30: Yolanda Pereria (Addict Bikes Racing Team) i Bruno Nogueira (Velocio)
M40: Sílvia Pociello (3HM Club Esportiu) i Josep Enric Farriol (73 Factory Eco)
M50: Miguel Angel Ovalle (Kenda Biciocasión Bcn)
M60: José Martínez (Juanito PC)
Clasiﬁcacions Marathon Sea Otter [2]
Copa Catalunya infantil BTT
També dissabte al matí es va celebrar la onzena cita de la Copa Catalunya infantil BTT, la penúltima
d'un calendari que es tancarà la setmana vinent a Mont-Roig. S'hi van aplegar 250 ciclistes de les
categories de promoció, que van poder gaudir de la competició en les mateixes instal·lacions i part
del recorregut que la Copa Catalana Internacional. Com és habitual, els petits van donar-ho tot i es
van poder viure unes curses molt emcoionant i disputades, especialment en la "categoira reina" dels
infantils en la que MArc Pujol (CC BAix Ter) va imposar-se en un ﬁnal apretat a Oriol VIzcaíno (Amunt
CC) i Roc Cubí (Jufré Vic ETB). Aina Sánchez (BTT Fornells) fou la millor fèmina.
Ordres d'arribada Copa Catalunya Infantil BTT [3]
Enduro BTT La Selva
La tercera prova del calendari de la Copa Catalana d'Enduro BTT s'ha disputat diumenge a l'Enduro
BTT La Selva 2021 de Riudarenes, amb una inscripció de 210 paticipants entre les proves competitiva

i no competitiva. En categoria masculina, el líder de la general Oriol Prat (Donda Bikes) ha estat el
vencedor, just per davant del seu company d'equip Eduard Taberner, mentre que Mateu Tur
(Portinatx Cycling Team) ha acabat 3r. Entre les fèmines, Sara Gay (que venia de participar en el XCo
de la Copa Catalana Internacional) ha estat la més ràpida, per davant d'Ares Masip (que també venia
de participar en les dues curses de la Copa del Món d'eBikes de Girona), mentre que Laia Marimon
(Bicisport) ha ﬁnalitzat 3a.
Cadet: Jan Guàrdia (Arfa-Ribera d'Urgellet CC)
Junior: David Bosch (Bicisport CE)
S23: Bernat Prat (Donda Bikes)
Elit: Sara Gay (Biking Point) i Oriol Prat (Sant Celoni CC)
M30: Agustín Papaleo (Formula Extrem BTT)
M40: Antoni Riera (Open Natura CE)
M50: Victor Atienza (Folgatel CC)
eBike Senior: Quim Fargas (Arfa-Ribera d'Urgellet CC)
eBike Master: Josep Ma Caldas (Biking Point)
eBike Master+: Joaquim Lorenzo (Molabikes CC)
eBike Master+ Fèmina: Esther Torruella (Sant Celoni CC)
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