
ELS GUANYADORS DE LA 12ENA CURSA DE SANT VALENTÍ HAN ESTAT L’ABDERRAZAK 

SAMAOUI I ELENA LÓPEZ QUE POLVORITZA EL RECORD DE LA PROVA  

Dia fantàstic per córrer la 12ena edició de la Cursa de Sant Valentí, 10 graus i cel descobert. 

A les 10 del matí es donava la sortida als 133 participants, el cap de la cursa estava pilotat pel 

atleta d’Igualada el Carlos Cervera i el Oriol Vilaplana de Vilafranca, passaven els metres i poc a 

poc el gran favorit l’Abde Samoui del Club Atlètic Igualada anava agafant posicions fins que al 

km 1,5 agafava al cap de la cursa i es posava al davant entrant en meta en solitari amb la 

segona millor marca de la prova, 9 minuts 11 segons a 6 segons del record, va corre a una 

mitjana de 3’07 el km, aquí teniu la seva valoració: 

“He sortit l’últim i he tingut que lluitar molt, el primer km ho he fet en 2’44 i al km 1,5 he 

pogut agafar al Oriol i al Carlos, tot i que la pujada m’ha costat he pogut aguantar el primer 

lloc, molt content de tornar a corre aquesta cursa tant guapa”. 

El segon classificat ha estat l’Oriol Vilaplana que va entrar amb 9 minuts 25 segons, atleta del 

club Miostaf i en tercer lloc entrava el Carlos Cervera del Club Oro di Napoli amb 9 minuts 51 

segons. 

En dones la lluita ha estat un frec a frec fins el km 1,5 entre l’atleta de Barcelona l’Elena López 

i l’atleta de Vilafranca la Jackeline Gómez , a partir l’Elena ha imposat un ritme demolidor 

entrant en meta amb un nou record de la cursa 11 minuts 00 segons , millorant en 20 segons 

l’anterior record que ella tenia  i que havia fet a l’any  2017, va corre a una mitjana de 3’40 el 

km, aquí teniu la valoració de l’atleta del Club Athletic Manresa: 

“Cursa molt familiar i molt bé organitzada, m’encanta fer-la, he anat fins el km 1,5 amb la 

Jackeline però he pogut tirar de valent i aconseguir aquest crono que estic sorpresa del que 

he fet, molt contenta”. 

La segona classificada va estar la Jackeline Gómez del Club Atletisme Vilafranca que entrava 

amb 11 minuts 20 segons, sent la seva millor marca en aquesta prova, en tercer lloc entrava 

l’atleta d’Igualada del Club Oro di Napoli l’Iveth Camus amb 12 minuts 01 segons. 

Els premis locals masculins ha estat el primer lloc per el Joan Planas que va fer 10 minuts 20 

segons, en segon lloc el Delfí López amb 11 minuts 03 segons i en tercer lloc el Juan Jose 

Trinidad amb 11 minuts 21 segons. 

Els premis locals femenins la guanyadora va ser la Mari Olaya de Fondistes Penedès que va 

entrar amb un crono record en aquesta categoria de 12 minuts 16 segons, en segon lloc la 

Meritxell Ferret amb 15 minuts 15 segons i en tercer lloc la Brenda Gil amb 15 minuts 34 

segons. 

Un any i van 12 l’Ajuntament de les Cabanyes i la Comissió de curses del poble han tirar 

endavant aquesta bella cursa, totalment gratuïta i amb les mateixos serveis que les grans 

curses, cal donar les gracies als 50 voluntaris i a les empreses col·laboradores. 



 

 

 

  

 

 


