
ÈXIT DE PARTICIPACIÓ A LA 2ona CURSA DE LES CABANYES,
QUE VA ESTAR GUANYADA PER EL MANUEL TORRES I PER
ALBA ALEMANY, BATENT RECORDS

El diumengedia 15 de febrer del 2009 va tenirlloc la segonaedició de la cursa
de les Cabanyes, de 3 kms, organitzada per el Ajuntament de les Cabanyes i per
una comissióorganitzadora, en el circuitmarcat que tenen al poble per corre al
hivern, un circuitràpid e idoni per ferbones marques.

Tot i que el dia era bastantfred i ennuvolat, van corre 99 atletesdels 105 inscrits,
un èxit de participació, ja que als 4 diesd’obrir les inscripcions es van tenir que
tancar per que ja estava ple d’atletes, tot i ampliar de 75 a 100 inscripcions, la
gentcontinuavatrucant per inscriureperòtot i que la sabia mal a l’Organització, no
es podia donar mes dorsals, tema logística i regals, podienhavertingutuns 250
atletesinscrits.

Es va donar puntual a les 9, 30 la sortida, en elsprimersmts el atleta de
Vilafranca i guanyador de l’ediciópassada es posava al davant de la cursa,
moltseguit de un grupd’atletes que també optaven per guanyar la cursa, al final
Manuel Torres guanyavaamb el record de la prova, amb 9’ 48, millorant en 4
segonsamb respecta l’edició anterior, corria a una mitjana de 3’ 16 el km.
El segonclassificat era el atleta de SantCugat del Vallès i que defènelscolors del
Club Atlètic Vic, Sergi Labrador, amb 9’ 58, corrent a 3’ 19 el km.
El tercer classificat era David Garcia de Cubelles i que defènelscolors del Club
Mediterrani, amb 10’ 03, corrent a una mitjana de 3’ 21 el km.
Per tant cursa moltrapida i lluitadapelsprimersllocs.

En categoriafèmina, la guanyadora va estar l’atleta de Pacs del Penedès i del
Club AtletismeVilafranca Alba Alemany que va guanyarambmoltaautoritat, des
de un principi es col·locava al dant de la cursa i no la deixavafins la arribada,
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mostrant que està en un gran moment de forma, entravaamb 12’ 10, sent
record de la proba i millorant-la en 33 segons, va corre a una mitjana de 4’03 el
km.
La segonaclassificada va ser l’atleta de Cubelles Estrella Olle que entravaamb un
bon registre de 12’ 54, corrent a una mitjana de 4’ 18 el km.
La tercera Classificada va ser l’atleta de FondistesPenedès, Luci Barrio que
finalitzavaamb 13’ 20, corrent a 4’ 27 el km.

En categoria de premis de les Cabanyes, tenim que destacar que van corre 24
atletes del poble, una xifra inimaginable quan es va crear el circuit i la cursa,
delsquals 7 eren dones i 17 homes, ambaquestaquantitatpensem que hi ha prop
de 40 Cabanyencs que corren pelcircuit en qualsevol hora del dia, i
mésquans’acostava la data de la cursa.
El guanyador del poble va ser Jordi Albareda que assolia record de la proba en
aquestacategoriaamb 11’ 02, millorant en 9 segons.
Seguit del atleta de FondistesPenedès Raimon Palauamb 11’ 15 i tercer Mateo
Barros amb 11’ 17, es va viuredurant tota la cursa una bonica lluita entre
aquestsprimersllocs.
En dones la primera era l’atleta de FondistesPenedèsLuci Barrio amb 13’ 20,
tornava a revalidar aquest primer lloc, seguida de Cristina Escardó amb 15’ 03 i
tercera l’atleta de FondistesPenedès Montse Blanes amb 16’ 00.

Al final es feia el esmorzar i lliurament de premis, en la que tothom, elsatletes la
valoravencom una gran cursa, molt bona atencióambelsatletes, bonsregals,
boniccircuit i una gran organització en totell, sense faltar capdetall.
La comissióvalorava el matíviscutcom un gran dia e històricpelpoble, ja que mai
es pensaven el èxit que s’hatingut, a mésbatent records a la proba.

A destacar que van venir atletes
de moltesparts de Catalunya, sent
les Cabanyes el que
mésatletesportava, 24.
20 de Vilafranca del Penedès, 6 de
Barcelona, 4 de Vilobí i elsMonjos,
3 de la Granada i Terrassa.
2 de Viladecavalls, Vilanova, Vic,
Santa Coloma de Cervelló,
Pontons, Moja, Vendrell, Cubelles i
Calafell.
1 de localitatscom Blanes, Caldes
de Montbui, Can Cartró, Canyelles,
Castellbisbal, Castelldefels, el Prat,
Olesa, Pacs, Premià de Mar,
Puigdàlber, Sabadell, SantCugat
del Vallès, Sant Pere Molanta,
Santa Oliva i Ullastrell.

Per la properaedició, es valorarà si
s’amplia una mica més la
participació, però el que es segur

que continuaràsent de 3 kms, ja que en l’enquestarealitzada, més de la
meitatd’atletes van diraquesta distancia.
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Volemagrair a col·laboradors, empreses i alsatletes per la sevaparticipació a la
cursa, per donar la calor que necessita un esdevenimentcomaquest per un
petitpoblecom el nostre, Les Cabanyes del Penedès.

L’organització.
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