
ABDE SAMAOUI I MARI OLAYA GUANYADORS DE LA CURSA DE SANT VALENTÍ 

La 13ena edició de la Cursa de Sant Valentí va donar el tret de sortida a les 10 del matí amb un 

cel cobert i boira, temperatura de 10 graus. 

Els 131 atletes omplien els carrers de les Cabanyes en un recorregut nou a partir del km 1,8, 

sent més per dins del poble i més plana. 

Varis atletes en el cap de la cursa, fins que l’atleta de Vilafranca del club Evasion Running 

Vilanova l’Abde Samaoui marcava un ritme impossible de seguir per part dels seus rivals, Abde 

entrava amb un crono de 9’46, corrent a una mitjana de 3’15 el km, guanyava la cursa per 

quart any consecutiu i era la 5ena vegada que era el primer. 

En 2on lloc entrava l’atleta de Vilafranca el Manuel Torres amb 9’56 i en 3er lloc l’aleta de 

Capellades i que corre pel Club Oro di Napoli Toni Vilches amb 9’59. 

En dones la cursa va estar decidida des de un bon començament per que la Mari Olaya, atleta 

de les Cabanyes i que pertany a Fondistes Penedès imposava un fort ritme i les seves rivals no 

podien seguir-la, la Mari entrava amb un crono de 12’09, convertint-se en la primer/a atleta de 

Les Cabanyes en guanyar la cursa. 

En segon lloc entrava l’atleta del Club Natació Vilafranca l’Elisabet Quer amb 13’07 i en 3er lloc 

la Mercè Llopart de les Gunyoles amb 13’15. 

En els premis locals el podi va ser del Joan Planas amb 10’33 i es quedava a 18 segons del 

record, en segon lloc el Juan José Trinidad amb 10’50 i en 3er lloc el Delfí López amb 11’03. 

En dones la Mari Olaya ho feia amb 12’09, seguida de la Cristina Escardó amb 16’27 i en 3er 

lloc la Josefa Diaz amb 24’16. 

Un any més i van 13 l’Ajuntament de Les Cabanyes i la Comissió de Curses han apostat per 

tenir una gran cursa en els seus actes de la festa d’hivern, una cursa per enamorar-se del corre, 

la Cursa del patró del poble, Sant Valentí. 





 

 

 



 

 


