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Actualitat

Andrés Acuña i Ninfa Chaves guanyen l'XI Pujada i Baixada a
Cadafalch

Dilluns 17 de setembre de 2007
La Cursa era, a més, el Campionat de Catalunya de curses de muntanya
Andrés Acuña i Nimfa Chaves van guanyar ahir diumenge, en categoria masculina i
femenina, respectivament, l'XI Pujada i Baixada a Cadafalch. La prova, organitzada
pel Club Atlètic Castellar, era, a més el Campionat de Catalunya de muntanya. Més
de dos-cents participants van prendre part a la cursa, que s'iniciava a les 9 del matí
des de l'Ajuntament de Castellar, i seguia el circuit clàssic, pujant per l'Alzina
Balladora, Cadafalch, Coll Moner, tres pins i tornada per l'Alzina Balladora fins a
l'Ajuntament. L'organització ha destacat enguany el bon nivell dels participants,
especialment en la categoria masculina. Andrés Acuña va guanyar la prova, i va
establir-ne el nou rècord en 50 minuts 28 segons. El segon lloc se'l va endur el
manresà Josep Lluís Marichica, mentre que el tercer lloc del podi va ser per a Joan
Manel Àlvarez. Pel que fa a la classificació femenina, la terrassenca Ninfa Chávez,
que va guanyar la cursa l'any 2006, no va tenir rival i va aconseguir a més el seu
rècord personal, 1 h., 1 minut i 7 segons. Montse Cinca va finalitzar en segon lloc,
mentre que Esther Ramos va quedar en tercera posició. D'altra banda, Xavi Gual va
ser el primer classificat del CAC, i va finalitzar la cursa en dinovena posició. La
cursa va acabar a les 11 del matí amb el lliurament dels trofeus als nous campions
de Catalunya i als primers classificats de cada categoria per part de l'alcalde de
Castellar, Ignasi Giménez, el president del CAC, Àngel Vilalta, i el senyor Manel
Vicente en representació de la Federació Catalana d'Atletisme.
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