
XAVIER DOMÈNECH I MARI OLAYA GUANYADORS DE LA 14a CURSA DE SANT VALENTÍ 

Tornava la clàssica cursa de Sant Valentí després de dos anys sense organitzar-se per la 

pandèmia, tothom hi tenia moltes ganes, l’organització: Ajuntament de les Cabanyes, els 

habitants del poble i els atletes, la 14a edició va ser un èxit. 

Les inscripcions es van tancar al cap de pocs dies d'obrir-les, cursa limitada com cada any a 150 

atletes, al final van finalitzar 132 atletes, un 30% eren dones. 

La sortida es va donar a les 10 del matí i es corria pel nou circuit tot per dins del poble de 3 km 

sent més plana i ràpida, aquest circuit ja es va fer l'any 2020. 

Sortida molt maca plena de color i música, des d'un principi un grup d’atletes es posava al cap 

de la cursa i passaven el km 1 tots junts, es preveia una cursa molt emocionat i molt lluitada i 

així va ser, el grup passaven pel segon km junts fins que el Xavier Domènech de Terrassa tirava 

fort i es deixava enrere als seus rivals, però per molt poc, entrava en meta amb un registre de 

9’51, corrent a una mitjana de 3’17 el km: 

“Molta emoció guanyar aquesta cursa que m’encanta, és la segona vegada que la faig i avui 

he millorat, he anat segon fins al km 2 que he decidit jugar-me-la i tirar, m’ha sortit bé”. 

En segon lloc, i a tres segons entrava l’atleta de la Granada Rel Roger Vives amb 9’54 i, en 3r 

lloc, el Manuel Torres amb 10’02 guanyador de les tres primeres edicions, però és que el 4rt 

també feia 10’02 que va ser el David Bertran i 5è l'Abde Samaoui amb 10’03, aquest atleta té el 

rècord de la cursa i ha estat el que més vegades l’ha guanyat. 

En dones la gran favorita l’atleta de les Cabanyes l’atleta de Fondistes Penedès la Mari Olaya 

imposa un ritme molt fort i feia la cursa en solitari entrant a meta amb la segona millor marca 

de les 14 edicions en fer 11’15, es va quedar a 15 segons del record, Mari va córrer a una 

mitjana de 3’45 el km, i tornava a revalidar el primer lloc aconseguit l'any 2020: 

“He corregut molt motivada perquè corre a casa és un plus i en aquests moments estic en un 

gran moment de forma, ja que en una setmana corro la marató de Sevilla, he pogut imposar 

un fort ritme que he anat aguantant tota la cursa, pujar al podi de casa meva és 

impressionant, no té preu”. 

En segon lloc, entrava la Meritxell Sánchez amb 12’38 i, en tercer lloc, l’Ester Tarrida amb 

12’46. 

La classificació local va ser la següent: 

1er Juanjo Trinidad amb 10’31, 2on Joan Planas amb 10’45 i 3er Daniel Giralt amb 11’13 

1era Mari Olaya amb 11’15 ( nou record local), 2ona Mariona Marcos amb 14’26 i 3era Cristina 

Escardó amb 15’02. 

Per fi de nou dia gran a les Cabanyes en celebrar-se de nou aquesta cursa en el marc de la 

festa petita del poble. 

 



 

 


