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01- ATLETES 

 

Aquesta memòria esportiva fa referència, bàsicament, a l’entrenament i 
competició habitual del grup de promoció, des de la categoria 
prebenjamina fins els juvenils. Excepcionalment també participen alguns 
atletes de les categories junior, promesa, sènior i veterana. 
 
Els atletes de categories superiors acostumen a entrenar a part, 
conjuntament o individualment.  
 

Altes i baixes 
 

A l’inici d’aquesta temporada s’han incorporat cinc nous atletes de 
promoció: Roger Cargol (prebenjamí masculí), Yannick Domènech (benjamí 
masculí), Clàudia Sànchez (infantil femení), Joan Reixach (cadet 
masculí) i Eudald Rispau (Juvenil masculí).  
 
D’altra banda, no han començat els entrenaments per haver-se donat de 
baixa des de l’inici els següents atletes: Marc Gironès (juvenil masculí 
i Ricard Bussoms (júnior masculí. L’atleta Alba Espinar(infantil femení) 
ha deixat la secció a final del primer trimestre.  Pel que fa als 
absoluts, són baixa Moi Xarles i Ferran Bosch. 
 
La llista completa d’atletes en funció de la categor ia és la que 
segueix: 

Cateoria Nom Llicència 
      

PREBENJ (2010-2011) CARGOL VILA, ROGER CL84070 

      

BENJAMIS (08-09) 
DOMENECH BAYONA, YANNICK CL84069 

SALA BARRIS, NIL CL76372 

      

ALEVINS (2006-2007) CAÑO, MARC CL80970 

      

INFANTILS (2004-2005) 

CODONY VENTURA, MARC CL72062 

SÀNCHEZ ORTIZ, CLÀUDIA CL84068 

ROCA BARRIO, ESTEFAN CL68683 

CASALS PAGÈS, POL CL80971 

      

CADETS (2002-2003) 

MONELLS MARTI, POL CL72066 

ESPINAR CUFÍ, ALBA CL80969 

ESQUEU VALLBONA, CLIMENT CL80968 

REIXACH ABRIL, JOAN CL84067 
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JOU FÀBREGA, BRIÇ CL84071 

      

JUVENIL (2000-2001) 

BARTI SOLA, EVA CL26355 

AULINAS PRAT, CLARA CL26356 

COLLDECARRERA SUNYER, CÈLIA CL26357 

GALCERAN LOPEZ, PAU CL72064 

LLAGOSTERA SOLA, NURIA CL26358 

PUJOL MORERA, DAVID CL26359 

RISPAU AYATS, EUDALD CL26354 

      

JÚNIOR (1998-1999) BARTI SOLA, ISAAC CL23671 

      

SÈNIOR (1994-1981) 

MALLARACH GUINART, MARC   

SOLER CARAVACA, MIREIA CY52318 

RODRIGUEZ  HERRERA, FELIX CY52524 

PRISSIAJNYI , IHOR   

ROURA CAPDEVILA, JORDI CY52195 

      

VETERANS A (1980-
1971) 

PLANELLA PRAT, JOAN CY52400 

SENIS PRAT, ANDREU   

      

VETERANS B (1970-
1961) 

BARTI ROTA, DAVID CY50250 

MONELLS BARTRINA, LLUIS CY52522 

GALLART FIGUERAS, QUIM CL16876 

LÒPEZ BOSCH, NÚRIA   

ROURA CODONY, JOSEP Mª CY50098 

      

VETERANS C (+1960) 

AULINAS SACREST, JOAN CY50785 

PADROSA BARCONS, MARIA CT13998 

DOMENECH COLOMER, JOAN CY52523 

BLANCH CARDONER, JOAN CT26353 

 
 
 
 
Els entrenadors per aquesta temporada són en Josep D anés, Quim Gallart i 
Jordi Roura.  
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02 - ENTRENAMENTS 

 

Horari 
 

Els dies i horaris d’entrenament d’aquest curs atlètic són els dilluns, 
dimecres i divendres de dos quarts de set de la tarda a vuit del vespre.  
 

Períodes 
 

L’inici de la temporada oficial d’entrenaments va ser el 12 de setembre 
de 2016 i es preveu que finalitzi el 7 de juliol de 2017. 
En el marc d’aquestes dates es varen organitzar les sessions d’acord amb 
els següents períodes: 
 

Primer període : del 12 de setembre fins 28 d’octubre (cros d’Olot) 
 
Els entrenaments, tal com fem les darreres temporade s, els varem enfocar 
principalment en el reconeixement del circuit de cros de Les Tries per 
tal de preparar els nostres atletes pel cros d’Olot, que enguany enceta 
la temporada de la especialitat el dia 29 de setembre. 
 
Així tan els dilluns com els divendres varem estar p racticant sèries al 
circuit B, sèries de pujades, baixades, pujada-baixada i reconeixement 
singular de cada recorregut en funció de la categoria. 
 
El dimecres varem destinar el temps d’entrenament a fer sèries llargues, 
de 800 a 2000 metres, a les pistes d’atletisme, també per agafar fons de 
cara a la temporada de cros.  
 

Segon període : del 1 de novembre fins el 26 de febrer (final pista 
coberta) 
 
Aquesta etapa, destinada a la preparació dels atlete s a les proves de 
pista, s’ha dividit en dues parts, en les quals el dilluns els 
destinàvem a entrenar proves de fons, fent sortides des de les 
instal·lacions del club pels carrers de la ciutat, amb rodatges de 40 a 
60 minuts intercalats amb sèries de pujades i baixades en escales o 
rampes, exercicis puntuals als espais exteriors del club i algun dia al 
gimnàs. 
 
Durant la primera part d’aquest període, fins a fina l d’any, els 
dimecres i divendres varem estar combinant la velocitat, el fons (de 800 
a 2.000) i els llançaments dins el recinte de les pistes d’atletisme del 
parc atlètic de Tossols. Per tal que tots els nens i nenes podessin 
provar totes les disciplines (alguns vénen en dies diferents), anàvem 
alternant les sèries i concursos. Així, de manera correlativa, fèiem un 
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dia velocitat, un dia fons i un dia concursos (variant entre salt de 
llargada i alçada).  
 
En la segona part, vàrem continuar fent treballs sem blants però reduint 
el fons a mig fons (de 300 a 600m) i fent canvis en la rotació de les 
proves. Anàvem combinant alternadament velocitat i mig fons, afegint en 
la mateixa jornada la rotació entre salt de llargada, alçada i tanques. 
Bàsicament s’han fet 3 jornades amb sèries de 600, 3 de 500, 3 de 400 i 
dues fent sèries progressives de 200 a 350m. Pel que fa a la velocitat 
la rotació es feia combinant amb sèries de 50+100+150+200+150+100+50, 
6x150m o 3 blocs de 5 sèries de 50 metres. S’ha de dir que, en aquest 
cas, els concursos ja anaven dirigits als atletes més interessats en 
practicar-los. 
 
 

Tercer període : del 26 d’abril al 7 de juliol  
 
De la mateixa manera que l’anterior, aquesta tercera  fase es va dividir 
en dues parts: una fins entrat el mes de juny i l’altra fins el 8 de 
juliol. 
 
Durant la primera vàrem deixar únicament el dilluns per entrenar el 
fons. Atès el canvi horari que ens permetia entrenar amb llum solar, les 
rutes les fèiem més llargues (de 50 a 70 minuts) rodant bàsicament per 
la muntanya (Font Faja, Batet, Aiguanegre, Moixina...). Dimecres i 
divendres ens trobàvem a les pistes d’atletisme per a continuar la 
preparació de cara a la pista a l’aire lliure.  
 
A partir del mes de juny, un cop enllestides les com peticions en pista, 
els dimecres i divendres també es feien sortides fora del parc atlètic, 
combinant l’entrenament amb jocs, a fi efecte de divertir-nos una mica 
més.  
 
 

Altres activitats 
 
Aquesta temporada, coincidint amb el grup cohesionat  que s’ha 
aconseguit, hem organitzat un “amic invisible” abans de les festes 
nadalenques: 
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Climent Esqueu Eva Barti Joan Reixach Quim Gallart Eudald Rispau 

 

Clàudia Sànchez Roger Cargol Clara Aulinas David Pujol Alba Espinar 

 
Briç Jou Cèlia 

Colldecarrera 
Jordi Roura Yannick 

Domènech 
Pol Monells 
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Núria Llagostera Mireia Soler Marc Codony Nil Sala Estefan Roca 

 

Resums amb gràfics 
 

 
 
En aquest gràfic es pot observar com ha evolucionat l a participació dels 
atletes de promoció en l’entrenament . Sempre s'ha mantingut per sobre la 

mitjana, només en èpoques de vacances de Nadal i Setmana Santa ha estat 
per sota. Durant el mes de juliol també baixa força la participació dels 
atletes. La mitjana aquesta temporada es situa en 8,31 atletes/sessió, 
amb un màxim de 18 (similar a l’anterior).  
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03 - COMPETICIÓ 

 

Nova indumentària 
 
Aquesta temporada 2016-2017, la secció d’atletisme d el Club Natació 
Olot, ha estrenat nova indumentària : 

 

 
 

Resum dels millors resultats 
 
Durant el primer període, la competició dels atletes  de promoció, s’ha 
centrat bàsicament en participar en la major part de les curses 
puntuables del circuit gironí de cros , gran premi del Consell Comarcal 
de la Selva, on hi ha destacat el prebenjamí Roger Cargol  (subcampió), 
el benjamí Nil Sala  (campió), els cadets Joan Reixach  i Climent Esqueu  
(primer i tercer, respectivament) i la sènior Mireia Soler  (tercera). 
També podem nombrar l’infantil Marc Codony , els cadets Pol Monells  i 
Briç Jou, el sènior  Jordi Roura, el veterans  Xeku Vila, Núria Lòpez i 
Pep Roura  que ocuparen alguna de les 10 primeres places. En el campionat 
de Girona de cros Roger Cargol  va quedar subcampió prebenjamí, Nil Sala  
va ser-ne campió benjamí, Núria Llagostera  plata cadet igual que Joan 
Reixach  (cadet masculí) i Núria Lòpez  (veterana B). Pol Monells  va ser 
tercer cadet i Eva Bartí  tercera juvenil. 

 
A la muntanya , l’Isaac Barti  va aconseguir el bronze júnior en la última 

prova de la Copa del Mon del quilòmetre vertical (21/10/17), la Vertical 
de la població de Fully (Suïssa) i es va endur el títol de campió de 
Catalunya, en el Campionat de Catalunya curses de muntanya, categoria 
Júnior, disputada a Vilassar de Mar (9/09/17). 
 
En pista a l’aire lliure , l’atleta infantil Clàudia Sànchez  va fer 

miques la marca exigida per a classificar-se pel campionat de Catalunya, 
en la prova dels 150 metres llisos, superant la jornada prèvia i les 
semifinals per plantar-se a la gran final ocupant amb una gran cinquena 
plaça a Castellar del Vallès (10/06/17).  
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Amb caràcter general, pel que fa al grup de promoció, cal esmentar en 

lletres majúscules l’excel·lent temporada realitzada per alguns atletes 
de l’equip cadet masculí. El grup format per Joan Reixach, Climent 
Esqueu, Pol Monells, Briç Jou, van obtenir la tercera plaça en el 

campionat de Catalunya de cros en la modalitat de clubs (Caldes de 

Malavella, 12/02/17)  que els va donar l’oportunitat de córrer en els 
campionats d’Espanya de la modalitat (Oropesa de Mar, 26/02/17)  on s’hi va 
afegir en David Pedrosa, obtenint una meritòria novena plaça. D’aquesta 

cursa estatal es recordarà especialment l’esment del nostre  club en la 
retransmissió televisiva gràcies al brillant inici dels nostres atletes, 
sobretot de Joan Reixach  que va estar ocupant les primeres places al 
llarg del quart inicial. D’altra banda Climent Esqueu, Pol Monells, Briç 
Jou varen rebaixar la marca demanada per a participar al campionat de 

Catalunya de pista a l’aire lliure en 600 metres llisos. Però a més, si 
repassem les classificacions en proves de muntanya trobarem aquests 
quatre atletes sempre en les primeres posicions. I això ho han 
aconseguit posant moltes ganes i esforç en els entrenaments i una certa 
agressivitat en les competicions. 
 
Els veterans  han tingut les seves oportunitats en alguna popular, mitges 
maratons, curses de muntanya o pista. En muntanya , per sobre de tot 

sobresurt el subcampionat d’Europa per equips amb selecció estatal de la 
Núria Lòpez, en el campionat d’Europa de muntanya de la categoria 

disputat a Montcada i Reixach (30/04/17) obtenint a més la cinquena 
plaça individual i els campionats de Catalunya aconseguits per la 
mateixa atleta i del M70 Joan Blanch  a Sentmenat (6/11/16). A la pista 
Marià Padrosa  va ser subcampió de Catalunya M55 en 200 metres llisos i 
bronze en el 400 en pista coberta a Sabadell (26/02/17) mentre que Quim 
Gallart  fou bronze en 400ml M50, també la Núria Lòpez  va ser plata en el 

seu estreno a la pista en la prova de 3.000 ml F50. A la pista a l’aire 
lliure van repetir els mateixos atletes veterans masculins, Quim Gallart  
i Marià Padrosa  plates en 400 M50 i M55 respectivament. Aquest últim va 

rematar la feina  amb l’or al Campionat d’Espanya en categoria M55, en 
relleus 4x100 i 4x400 metres llisos , fent equip amb la Joventut Atlètica 

de Sabadell en el marc del campionat de Catalunya Veterà a Elx 
(24/06/17) 
 

Millors èxits del CNO de la temporada 
 
Cros 

 

• Novena plaça  per equips en categoria cadet masculina, en el campionat 
d’Espanya de cros per clubs (Oropesa de Mar, 26/02/17) – Climent Esqueu, 
Joan Reixach, Pol Monells, Briç Jou i David Pedrosa . 

• Bronze  per equips en categoria cadet masculina, en el campionat de 

Catalunya de cros i classificació pel campionat d’Espanya de cros per 
clubs (Caldes de Malavella, 12/02/17) – Joan Reixach, Pol Monells, Briç 
Jou i  Climent Esqueu . 
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• Quart lloc del campionat de Catalunya  de cros  en categoria F50, en el marc 
del XXXII cros de Caldes de Malavella (5/02/17)- Núria Lòpez . 

• Campionat de Girona  de cros en categoria benjamí masculí, disputat en el 
marc del XXVIII cros de Vidreres (18/12/16)- Nil Sala  

• Subcampionat de Girona  de cros en categoria prebenjamí masculí, disputat 
en el marc del XXVIII cros de Vidreres (18/12/16)- Roger Cargol  

• Subcampionat de Girona  de cros en categoria juvenil femení, disputat en el 
marc del XXVIII cros de Vidreres (18/12/16)- Núria Llagostera  

• Subcampionat de Girona  de cros en categoria cadet masculí, disputat en el 
marc del XXVIII cros de Vidreres (18/12/16)- Joan Reixach  

• Subcampionat de Girona  de cros en categoria veterà B femení, disputat en 
el marc del XXVIII cros de Vidreres (18/12/16)- Núria Lòpez  

• Bronze  en el campionat de Girona de cros en categoria juvenil femení, 
disputat en el marc del XXVIII cros de Vidreres (18/12/16)- Eva Barti  

• Bronze  en el campionat de Girona de cros en categoria cadet masculí, 
disputat en el marc del XXVIII cros de Vidreres (18/12/16)- Pol Monells  

• Primer  lloc en el rànquing gironí de cros en categoria benjamí masculí - 
Nil Sala  

• Segon  lloc en el rànquing gironí de cros en categoria prebenjamí masculí -  
Roger Cargol  

• Primer  lloc en el rànquing gironí de cros en categoria cadet masculí – 
Joan Reixach  

• Tercer  lloc en el rànquing gironí de cros en categoria cadet masculí – 
Climent Esqueu  

• Primer  lloc en el rànquing gironí de cros en categoria sènior femení – 
Mireia Soler  

 
 
Pista 
 

• Campionat d’Espanya  en categoria categoria M55, en 4x100 metres llisos  en 
pista aire lliure , fent equip amb la Joventut Atlètica de Sabadell en el 
marc del campionat de Catalunya Veterà - Elx (24/06/17) – Marià Padrosa.  

• Campionat d’Espanya  en categoria categoria M55, en 4x400 metres llisos  en 
pista aire lliure , fent equip amb la Joventut Atlètica de Sabadell en el 
marc del campionat de Catalunya Veterà - Elx (25/06/17) – Marià Padrosa. 

• Subcampionat de Catalunya en 200 metres llisos en pista coberta, categoria 
M55, Sabadell (26/02/17) – Marià Padrosa.  

• Subcampionat de Catalunya en 400 metres llisos en pista a l’aire lliure, 
categoria M50, Mollet del Vallès (11/06/17) – Quim Gallart.  

• Subcampionat de Catalunya en 400 metres llisos en pista a l’aire lliure, 
categoria M55, Mollet del Vallès (11/02/17) – Marià Padrosa.  

• Bronze en el campionat de Catalunya en 400 metres llisos en pista coberta, 
categoria M55, Sabadell (26/02/17) – Marià Padrosa.  

• Bronze en el campionat de Catalunya en 400 metres llisos en pista coberta, 
categoria M50, Sabadell (26/02/17) – Quim Gallart.  

• Subcampionat de Catalunya en 3000 metres llisos en pista coberta, 
categoria F50, Sabadell (26/02/17) – Núria Lòpez.  

• Quarta posició en el campionat de Catalunya en 200 metres llisos en pista 
a l’aire lliure, categoria M50, Mollet del Vallès (11/06/17) – Quim 
Gallart.  
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• Cinquena posició en el campionat de Catalunya en 150 metres llisos en 
pista a l’aire lliure, categoria infantil, Castellar del Vallès (10/06/17) 
– Clàudia Sànchez.  

 
Muntanya 
 

 

• Subcampionat d’Europa per equips amb selecció estatal, en el campionat 

d’Europa de muntanya categoria veterana a Montcada i Reixach (30/04/17) – 
Núria Lòpez  

• Cinquè lloc campionat d’Europa de muntanya categoria veterana a Montcada i 
Reixach (30/04/17) – Núria Lòpez  

• Campionat de Catalunya  en el Campionat de Catalunya curses de muntanya, 
categoria veterana M70, Sentmenat (6/11/16) – Joan Blanch.  

• Campionat de Catalunya  en el Campionat de Catalunya curses de muntanya, 
categoria veterana F50, Sentmenat (6/11/16) – Núria Lòpez.  

• Campionat de Catalunya, en el Campionat de Catalunya curses de muntanya, 
categoria Júnior, Vilassar de Mar (9/09/17) – Isaac Barti  

• Cinquè lloc en el campionat de Catalunya  de curses de muntanya, categoria 
veterana M50, Sentmenat (6/11/16) – Quim Gallart.  

 

Marques i rècords 
 

Aquesta és la relació de millors marques de la secció d’atletisme del 
C.N.O. superades aquesta temporada 

Pista aire lliure 
  
Quim Gallart • Millor marca en categoria M50, en la prova de 60 

metres llisos amb un temps de 8”7 segons, en el 
marc del primer control d’hivern de pista - Olot  
(14/01/17). 

  
Clàudia Sànchez • I guala millor marca en categoria infantil femení i 

del club, en 150ml  en pista a l’aire lliure amb 
una marca de 20,8 metres , en el marc de la cinquè 

control de pista aire lliure  a Olot (29/04/17). 

• Millor marca en categoria infantil femení i del 
club, en 150ml  en pista a l’aire lliure amb una 
marca de 20,62 metres , en les semifinals del 

campionat de Catalunya a Castellar del Vallès  
(10/06/17). 

• Millor marca en categoria infantil femení i del 
club, en 150ml  en pista a l’aire l liure amb una 
marca de 20,34 metres , en la final del campionat 

de Catalunya a Castellar del Vallès (10/06/17). 
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Ruta 
 
Joan Reixach 

 

• Millor marca del club categoria cadet masculí en 
10.000m en ruta, en la IV edició del 10.000 de la 
Garrotxa, amb un temps de 37’05”  (26/03/17). 

 
Marc Codony • Millor marca del club categoria infantil masculí 

en 10.000m en ruta, en la IV edició del 10.000 de 
la Garrotxa, amb un temps de 44’06”  (26/03/17). 

 
Cèlia Colldecarrera • Millor marca categoria juvenil femení en 10.000m 

en ruta, en la IV edició del 10.000 de la 
Garrotxa, amb un temps de 50’05”  (26/03/17). 

 
  
Núria Llagostera • Millor marca categoria juvenil femení en 10.000m 

en ruta, en la IV edició del 10.000 de la 
Garrotxa, amb un temps de 50’05”  (26/03/17). 
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Cròniques i resultats 
 
0301 CROS 
 

030101 Competicions provincials 
 

       03010101 Circuit comarcal de cros 
 
XXIII CROS DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA 
 

Diumenge 12 de març, com cada temporada als paratges propers a la 
Jardineria Jaume, s’ha celebrat el 23è cros de Castellfollit, organitzat 
pel Castellfollit triatló, tercera prova puntuable pel rànquing de cros 
comarcal Consell Esportiu de la Garrotxa – Gran premi Le Coq Sportif.  
 
Els resultats obtinguts pels nostres atletes han estat: 

Atleta Posició Temps Punts  

    
Prebenjamí m.     
Roger Cargol  1r (medalla) 1’58”  

 
11 punts  

Benjamí m.     
Nil Sala  
Pau Gargol** 
Yannick Domènech 

1r (medalla)  
2n (medalla) 
3r (medalla) 

4’32”  
4’53”  
4’57”  

11 punts  
9 punts  
8 punts  

    
Aleví femení     
Coralí Jou**  2a (medalla) 6’15”  

 
9 punts  

Infantil masculí     
Marc Codony  1r (medalla) 8’24” (1)  11 punts  
Estefan Roca  
Pol Casals 

2n (medalla)  
2n (medalla)  

8’58”  
9’12”  

9 punts  
8 punts  

    
Cadet masculí    
Climent Esqueu*  
Briç Jou  

1r (medalla) 
2n (medalla)  

9’49”  
10’04” (1)  

11 punts  
9 punts  

Pol Monells  4t (medalla)  10’26”  7 punts  
*guanyador absolut del premi especial  
    
Sènior masculí     
Jordi Roura  1r (medalla)  14’39” (1)  11 punts  
I.Prissiajnyi*  
Marc Mallarach  

2n (medalla) 
3r (medalla) 

15’53”  
16’31”  

9 punts  
8 punts  

*guany ador absolut del premi especial  
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Veterà B masc. 
Quim Gallart  
Lluís Monells** 

1r (medalla) 
2n (medalla) 

17’11”  
17’51”  

11 punts  
9 punts  

 

Veterà C masc.    
Pep Roura  
Marià Padrosa 

1r (medalla) 
2n (medalla) 

15’31” (1)  
18’45”  

11 punts  
9 punts  

Josep Danés 3r (medalla) 21’42” (1)  8 punts  
(1) millora en el registre de la temporada passada  

 

                    
 

Podi prebenjamí masculí 
 

 
Podi benjamí masculí 

  
 

Podi infantil masculí 
 

Participants en la cursa absoluta 
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XV CROS DE BOSC DE TOSCA 

 
Diumenge 9 d’abril, a les instal.lacions de l’E.F. Bosc de Tosca, s’ha 
celebrat el 15è cros de Bosc de Tosca, quarta prova puntuable pel 
rànquing de cros comarcal Consell Esportiu de la Garrotxa – Gran premi 
Le Coq Sportif.  
 
Els resultats obtinguts pels nostres atletes han estat: 

Atleta Posició Temps Punts  

    
Caganius f.     
Arlet Domenech**  1a (medalla) 23”  

 
11 punts  

Prebenjamí m.     
Roger Cargol  1r (medalla) 3’15”  

 
11 punts  

Prebenjamí f.     
Emma Sala**  2a (medalla) 4’37”  

 
11 punts  

Benjamí m.     
Nil Sala  
Yannick Domènech 

1r (medalla)  
3r (medalla) 

5’47”  
6’43”  

11 punts  
9 punts  

 
Aleví masculí     
Marc Caño  1r (medalla) 6’54”  

 
11 punts  

Infantil masculí     
Marc Codony  1r (medalla) 6’01” (1)  11 punts  
Estefan Roca  
Pol Casals 

2n (medalla)  
3r (medalla)  

6’35”  
6’37”  

9 punts  
8 punts  

    
Cadet masculí    
Climent Esqueu  
Pol Monells  
Briç Jou  

1r (medalla) 
2n (medalla)  
3r (medalla)  

12’00”  
12’06” 
12’30”  

11 punts  
9 punts  
8 punts  

    
Juvenil femení     
Clara Aulinas  1a (medalla) 6’11” (1)  11 punts  
Núria Llagostera  
Eva Barti 
Cèlia Colldecarrera 

2a (medalla)  
3a (medalla) 
4a 

6’37”  
6’41”  
6’48”  

9 punts  
8 punts  
7 punts  

    
Juvenil masculí    
David Pujol  
Eudald Rispau  

1r (medalla) 
2n (medalla)  

13’50”  
14’11” 
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Sènior masculí  
Jordi Roura  1r (medalla)  23’12” (1)  11 punts  
Pep Roura  
I.Prissiajnyi 

 

2n (medalla) 
3r (medalla) 

23’12”  
24’19”  

0 punts  
9 punts  

Sènior femení.    
Mireia Soler  1a (medalla) 18’54”  11 punts  

Veterà fem.    
Núria Lòpez  1a (medalla) 15’38”  11 punts  

Veterà B masc.    
Ll uís Monells**  1r (medalla) 19’58”  11 punts  

Veterà C masc.    
Marià Padrosa  
Josep Danés 

1r (medalla) 
2n (medalla) 

21’10”  
24’03”  (1)  

11 punts  
9 punts  

    
(1) millora en el registre de la temporada passada  

 

 
 
 

  

pare versus fill Podi aleví amb Marc Caño 
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XXXIII CROS DE SANT FELIU DE PALLEROLS 
 

Diumenge passat dia 20 d’agost s’ha disputat en la XXXIII edició del  
Cros d’Estiu de Sant Feliu de Pallerols, organitzat pel CA Pescallunes. 
La cinquena i penúltima prova del Rànquing Comarcal d’Atletisme-Gran 
Premi Le coq sportif.   
  
Els resultats obtinguts pels nostres atletes han estat: 
 

Atleta Posició Temps Punts  

    
Benjamí masc.  1.200 m.   
Nil Sala  1r (copa) 4’33”  11 punts  
    
Aleví fem.  1.950 m.   
Ona Vilarrasa (*)  
Coralí Jou (*)  

2a (copa) 
4a  

8’05”  
8’44”  

11 punts  
9 punts  

    
Infantil masc.  2.855 m.   
Marc Codony  2n 11’34” (1)  11 punts  
    
Cadet masculísant 
feliu 

 3.335 m.   

Joan Reixach  
Briç Jou 
Pol Monells  
Climent Esqueu  

1r (copa)  
3r (copa) 
4t 
8è 

10’37”  
10’59”  (1) 

11’12”  
12’02”  (1)  

11 punts  
9 punts  
8 punts  
7 punts  

    
Sènior masculí   8.700 m.   
I.Prissiajnyi  3r (copa) 30’12”  (1)  

 
11 punts  

Veterà A masc.   5.700 m.   
Joan Planella  4t 21’30” 

 
11 punts  

 
Veterà B fem.   5.700 m.   
Núria Lòpez  2a (copa) 27’30” 

 
11 punts  

 
Veterà B masc.  5.700 m.  
Lluís Monells  4t 22’50”  (1)  11 punts  

 
Veterà C masc.  5.700 m.   
Josep Mª Roura  
Marià Padrosa  

1r (copa) 
5è 

20’20”  (1)  

25’28”  
11 punts  

9 punts  
 

    
 (1) millora en el registre de la temporada 

passada 
(*) atletes acompanyants 
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       03010102 Circuit gironí de cros 
 
XXI CROS D’OLOT – MEMORIAL MIQUEL A. CHORRERO 

 
Aquest diumenge 30 d’octubre, als Paratges de les Tries, s’ha donat per 
iniciada una nova edició del Gran Premi Consell Comarcal de la Selva de 
cros temporada 2016-2017, coincidint amb la 21a edició del cros d’Olot, 
organitzat pel Club Natació Olot. A part de ser primera prova puntuable 
del calendari del circuit gironí de cros, també és ho és del rànquing 
comarcal de cros d’enguany.  
 
Tot i el fred de la primera hora, el dia assolellat ha acompanyat als 
corredors que han disputat les diferents curses. La gran majoria dels 
atletes del nostre club han acudit a la cita, entre els quals han 
destacat les victòries de Roger Cargol  (prebenjamí), Nil Sala  (benjamí) 
i Eva Barti  (cadet). També han pujat al podi la Núria Llagostera (3a 
cadet) , Joan Reixach (3r cadet) i Pep Roura (2n Vet B). La nota negativa 
ha estat la important lesió patida per l’atleta cadet Alba Espinar  en 

els lligaments posteriors del genoll dret. 
 
Hem d’agrair especialment la col·laboració de tots els voluntaris i 
voluntàries que han ajudat al muntatge i organització de la prova.   
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Els resultats obtinguts pels nostres atletes han estat: 
 
 
 
 
Categoria/Atleta 

 
 
 
 
Posició  

 
 
 
 

Temps 

 
 

Punts 
rànquing 
comarcal 

    

Prebenjamí m.  26 atletes 1.450m.   
Roger Cargol  

 
1r (trofeu)  1’50”  

 
11 punts  

 
Benjamí m.  34 atletes 1.450m.   
Nil Sala  
Yannick Domènech 

1r (trofeu) 
25è  

5’38”*  
7’17”  

11 punts  
4 punts  

    
Aleví m.  38 atletes 1.450m.   
Marc Caño  21è  7’57”  11 punts  

 
Infantil femení 27 atletes 3.050m.   
Clàudia Sànchez  18a 7’53”  8 punts  
    
Infantil masculí  31 atletes  3.050m.   
Marc Codony  
Pol Casals 

4t (medalla) 
27è 

12’21”*  
14’15”  

9 punts  
7 punts  

    
Cadet femení 13 atletes 3.050m.   
Alba Espinar  lesionada -  9 punts  

 
    
Cadet masculí 18 atletes 4.350m.   
Joan Reixach  
Pol Monells 
Climent Esquiu 
 

3r (trofeu) 
6è (medalla) 
10è (medalla) 
 

16’17”  
16’47”  

17’31”*  
 

11 punts  
9 punts  
6 punts  

 
Juvenil femení 10 atletes 3.050m.   
Eva Barti  
Núria Llagostera 
Cèlia Colldecarrera 

1a (trofeu) 
3a (trofeu) 
5a (medalla) 

13’32”  
13’37”*  

14’12”  

11 punts  
9 punts  
8 punts  

 
Juvenil masculí 

 
22 atletes 

 
4.350m.  

 

David Pujol  
Eudald Rispau 

 

19è  
21è 

-  
_ 

11 punts  
9 punts  

Sènior femení 6 atletes  4.350m.   
Mireia Soler  6a (medalla) -  9 punts  
    
Sènior masculí  22 atletes  7.600m.   
Jordi Roura  
I.Prissiajnyi  

11è 
14è 

29’25”  
29’47”  

9 punts  
8 punts  

Marc Mallarach  19è  -  6 punts  
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Veterà A masc. 16 atletes 5.650m.   
Joan Planella  
Xeku Vila  

12è 
14è 

-  
-  

8 punts  
7 punts  

    
Veterà B femení 9 atlet es  5.650m.   
Núria Lòpez  

 
7a  
 

21’27”  
 

11 punts  
 

Veterà B masc. 22 atletes 5.650m.   
Josep M Roura  
Quim Gallart 
 

2n (trofeu) 
10è 
 

20’29”  
22’12”*  

 

11 punts  
8 punts  

Veterà C masc. 10 atletes 5.650m.   
Marià Padrosa  
 

5è -  11 punts  
 

*millora en la marca de la temporada passada  

 

 
 

Secció d’atletisme del Club Natació Olot . 
 

 
XLIII CROS DE SANTA COLOMA DE FARNERS 
 

Aquest diumenge 6 de novembre, coincidint amb el 43è cros de Santa 
Coloma de Farners, s’ha disputat la segona prova puntuable del rànquing 
gironí de cros – XXVI Gran Premi Consell Comarcal de la Selva.  
Vistos els resultats obtinguts pels nostres atletes es confirma el bon 
estat de forma dels petitons Nil Sala  i Roger Cargol , primer i tercer 
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classificats en categoria benjamí i prebenjamí, i, és clar, també del 
veterà Pep Roura . 

 
Els resultats, temps i posicions dels nostres atletes han estat: 

 
Prebenjamí masculí  36 atletes 660m.  

 Roger Cargol  3r (trofeu) 2’31”  
 

Benjamí masculí  54 atletes 1.220m.  

 Nil Sala  
Yannick Domènech 

1r (trofeu) 
23è 

4’15”*  
5’14”  

    
Aleví masculí  60 atletes 1.220m.  

 Marc Caño  28è 4’46”  
 

Infantil masculí   46 atletes 1.750m.  

 Estefan Roca  14è  6’24”*  
    
Cadet masculí  31 atletes 3.120m.  

 Climent Esqueu  2n 10’36”*  
 Briç Jou  

Pol Monells 
7è 
retirat 

11’09”  

    
Sènior  femení   7 atletes 4.210m.  

 Mireia Soler  7a  24’48”  
    
Sènior masculí   26 atletes 8.820m.  

 Ihor Prissiajnyi  
Jordi Roura 

12è  
13è 

29’59”*  
30’02”  

    
Veterà B masculí  26 atletes 5.020m.  

 Josep Ma Roura  2n (trofeu) 16’38”  

 
Veterà C masculí  20 atletes 5.020m.  

 Marià Padrosa  15è 21’34”  
*ha millorat la marca de la temporada anterior  

   
Gran actuació dels més petits a Sta.Coloma: Nil Sala i Roger Cargol 
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XXXIV CROS DE SANT HILARI SACALM 
 

Aquest diumenge 13 de novembre, s’ha celebrat la 34a edició del cros de 
Sant Hilari que estrenava circuit al costat del pavelló esportiu, 
recuperant l’espai que havia ocupat en els sueus inicis i que 
darrerament es feia al circuit de motocròs Els Cortals. Aquesta és la 
tercera prova puntuable del rànquing gironí de cros – XXVI Gran Premi 
Consell Comarcal de la Selva.  
 
En aquest cros s’ha de destacar en majúscules la posició final dels 
nostres atletes cadets masculins que han ocupat 4 dels primers sis llocs 
de la cursa. 
 
Els resultats, temps i posicions dels nostres atletes han estat: 

 
Prebenjamí femení  13 atletes 500m.  

 Mar Casas**  5a (medalla 2’32”  
 

Prebenjamí masculí  37 atletes 500m.  

 Roger Cargol  2n (trofeu) 2’03”  
 

Benjamí masculí  31 atletes 1.000m.  

 Pau Casas**  1r (trofeu) 3’58”  
 

Aleví femení  26 atletes 1.000m.  

 Coralí Jou**  15a 4’27”  
 

Infantil masculí   31 atletes 2.000m.  

 Marc Codony  
Estefan Roca  

7è (medalla 
12è 

7’40”  
8’01”  

    
Cadet masculí  26 atletes 3.000m.  

 Joan Reixach  
Climent Esqueu 

2n (trofeu) 
3r (trofeu) 

10’29”  
10’32”  

 Pol Mone lls  
Briç Jou 
 

4t (medalla 
6è (medalla 

10’40”  
10’44”  

    
Juvenil masculí  23 atletes 3.000m.  

 Eudald Rispau  
 

23è  
 

13’41”  
 

Veterà A masculí  17 atletes 4.000m.  

 Joan Planella  
 

11è  
 

14’33”  
 

Veterà B masculí  17 atletes 4.000m.  

 Josep Ma Roura  
Quim Gallart 

1r (trofeu) 
11è 

13’38”  
15’03”  
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*ha millorat la marca de la temporada anterior 
**atletes acompanyants  

 
 

  
La cursa cadet amb el podi final: Reixach 2n, Esqueu 3r, Monells 4t i Jou 6è 

 
 
 
  

XIX CROS DE GIRONA – 20 de novembre de 2016 
 

L'excel·lent circuit de les Ribes del Ter ha acollit aquest diumenge 20 
de novembre la 19a edició del Cros Ciutat de Girona, organitzat pel 
Servei Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Girona i el Consell 
Esportiu del Gironès, amb l’autorització de la Federació Catalana 
d’Atletisme, la col·laboració del Club Atletisme Girona, el GEiEG i 
Aigües Veri, i el suport de la Secretaria General de l’Esport i la 
Diputació de Girona. 
Enguany, amb algunes modificacions al traçat que el fan encara més 
emocionant, ha estat la primera jornada del Circuit Gironí de Cros 
puntuable pel Gran Premi Català de Cros, cosa que ha provocat la massiva 
participació d’atletes de tot Catalunya. També ha estat la quarta 
puntuable del rànquing gironí de cros – XXVI Gran Premi Consell Comarcal 
de la Selva. 
 
En aquest cros s’ha de destacar novament els podis dels petits, Roger 
Cargol , 3r en prebenjamins i Nil Sala , campió en categoria benjamina. 

 
Els resultats, temps i posicions dels nostres atletes han estat: 

 
P3-P4 barrufets fem   140m.  

 Arlet Dom ènech **  1a (medalla  
 

Prebenjamí masculí  53 atletes 650m.  

 Roger Cargol  3r (trofeu) 2’38”  
 

 
 

 85 atletes 1.120m.  
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Benjamí masculí 

 Nil Sala  
Yannick Domènech 

1r (trofeu) 
15è 

3’50”  
4’29”  

    
Infantil masculí   67 atletes 2.620m.  

 Estefan Roca  
Marc Codony 
 

14è  
lesionat 

9’40”  
 

    
Cadet masculí  85 atletes 3.000m.  

 Joan Reixach  
Climent Esqueu 

15è 
24è 

9’46”  
10’04”  

 Briç Jou  
Pol Monells  
 

31è 
32è 

10’12”  
10’13”  

Juvenil femení  66 atletes 2.620m.  

 Clara Aulinas  
Cèlia Colldecarrera 

31a 
37a 

10’00”  
10’32”  

 Núria Llagostera  
 

39a 
 

10’38”  
 

Juvenil masculí  83 atletes 3.000m.  

 David Pujol  
 

81è  
 

12’05”  
 

Sènior femení  7 atletes 4.120m.  

 Mireia Soler  
 

7a  
 

22’09”  
 

Sènior masculí  34 atletes 8.150m.  

 Jordi Roura  
 

19a  
 

26’29”  
 

Veterà A masculí  32 atletes 4.500m.  

 Joan Planella  
Xeku Vila 

18è 
26è 

15’32”  
16’31”  

    
Veterà B femení  12 atletes 4.120m.  

 Núria Lòpez  
 

9a 17’40”  
 

    

 
*ha millorat la marca de la temporada anterior 

**atletes acompanyants  
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Els primers cadets, Joan Reixach i Clara Aulinas 

 

  
Els petits “més grans”, Roger Cargol i Nil Sala 

 
 

XVI CROS VILA DE SALT  

 

Aquest plujós diumenge 4 de desembre, en el circuit del Pla dels Socs a 
la Devesa de Salt, s’ha disputat la cinquena prova del circuit gironí de 
cros – XXVI Gran Premi consell comarcal de la Selva.  

 
En aquest cros destaca novament l’actuació dels nostres atletes cadets 
masculins, sobretot de Reixach i Esqueu, primer i segon respectivament 
de la seva cursa. Esperem que sigui una premonició del que ha de succeir 
d’aquí a dues setmanes a Vidreres on es celebra el campionat de Girona.  
 
Els resultats, temps i posicions dels nostres atletes han estat: 

 
P3-P4 Barrufets   100m.  

 Arles Domènech**  4a (medalla  
 

Prebenjamí masculí  33 atletes 675m.  

 Roger Cargol  2n (trofeu) 2’16”  
 

Benjamí masculí  36 atletes 1.030m.  
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 Nil Sala  
Yannick Domènech 

1r (trofeu) 
15è 

3’45”*  
4’33”  

 
Infantil femení   21 atletes 1.510m.  

 Clàudia Sànchez  
 

retirada 
 

6’33”  

Infantil masculí   35 atletes 1.875m.  

 Marc Codony  
Estèfan Roca  

5è (medalla 
13è 

6’19”*  
6’33”*  

    
Cadet masculí  22 atletes 3.480m.  

 Joan Reixach  
Climent Esqueu 

1r (trofeu) 
2n (trofeu) 

11’56”  
11’58”*  

 Pol Monells  
Briç Jou 
 

7è (medalla 
11è  

12’29”  
13’16”  

Sènior masculí  11 atletes 9.020m.  

 Jordi Roura  
Ihor Prissiajnyi 
 

3r (trofeu) 
8è  
 

30’32”  
31’14”*  

 
Veterà A masculí  14 atletes 5.635m.  

 Xeku Vila  
 

12è  
 

23’30”  
 

Veterà B masculí  12 atletes 5.635m.  

 Josep Ma Roura  
 

1r (trofeu) 
 

20’24”  
 

 
*ha millorat la marca de la temporada anterior 

**atletes acompanyants 
 

 
 

 
Nil Sala, dominador de la cursa 

benjamina 

 
Reixach (1r), Esqueu (2n) i Monells (7è), és 

el podi cadet. 
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XV CROS DE BANYOLES 
 

Aquest diumenge 11 de desembre, s’ha disputat el XV cros de Banyoles, al 
Parc de la Draga de la capital del Pla de l’Estany. Aquesta ha estat la 
sisena prova del circuit gironí de cros, la penúltima de l’any 2016.  
 
Passat l’equador del circuit (queden només tres proves puntuables), els 
resultats dels nostres atletes en aquesta prova a més de marcar bones 
perspectives de cara al campionat de Girona de la setmana vinent, 
consoliden les primeres posicions provisionals de Roger Cargol  
(prebenjamí), Nil Sala  (benjamí) i Climent Esqueu  (cadet) i situen en la 
segona plaça a Joan Reixach  en categoria cadet masculina. Pol Monells  
(cadet) i Pep Roura  (vet B) també estan molt ben situats per assaltar el 

podi.   
 
 
 
Els resultats, temps i posicions dels nostres atletes han estat: 

 
P3-P4 barrufets  20 atletes 250m.  

 Arlet Domènech**  
Grau Vila** 

2a (medalla 
 

1’18”  
1’38”  

 
Prebenjamí femení  20 atletes 550m.  

 Mar C asas**  
Ivet Vila** 

11a  
18a 

2’33”  
2’50”  

 
Prebenjamí masculí  45 atletes 550m.  

 Roger Cargol  2n (trofeu) 2’06”  
 

Benjamí masculí  63 atletes 800m.  

 Nil Sala  
Pau Casas** 
Yannick Domènech 

1r (trofeu) 
2n (trofeu) 
32è 

2’47”  
2’54”  
3’34”  

 
Aleví masculí  59 atletes 1.600m.  

 Marc Caño  23è 6’24”  
 

Infantil femení  42 atlete 1.510m.  

 Clàudia Sànchez  retirada 
 

 

Infantil masculí   42 atletes 2.270m.  

 Estefan Roca  16è 
 

8’51”  
 

Infantil femení  35 atletes 3.270m.  

 Clara Aulinas  21a 
 

13’33”  
 

  49 atletes 3.270m.  
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Cadet masculí 

 Climent Esqueu 
Joan Reixach 

8è (medalla 
11è  

11’11”  
11’20”  

 Pol Monells  
 

15è  11’24”  
 

Juvenil masculí  42 atletes 4.860m.  

 Eudald Rispau  
 

42è  
 

-  
 

Sènior femení  11 atletes 4.860m.  

 Mireia Soler  
 

11a  
 

-  
 

Sènior masculí  31 atletes 8.040m.  

 Jordi Roura  
 

12è  
 

-  
 

    
Veterà A masculí  18 atletes 4.860m.  

 Xeku Vila  
 

15è  
 

19’28”  
 

Veterà A femení  5 atletes 4.860m.  

 Núria Lòpez  
 

5a (medalla 
 

-  
 

    
 

*ha millorat la marca de la temporada anterior 
**atletes acompanyants  

 
Climent Esqueu i Nil Sala, líders del rànquing 

 
 

XXVIII CROS DE VIDRERES  

 
El diumenge 18 de desembre, coincidint amb la 28a edició del cros de 
Vidreres,  setena prova puntuable de la XXVI edició del Gran Premi 
Consell Comarcal de la Selva - XIII Trofeu Diputació de Girona, s’ha 
celebrat el campionat de Girona  de la modalitat atlètica per a totes les 

categories. 
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L’autocar, organitzat pel Consell Esportiu de la Garrotxa, en què ha 
viatjat la nombrosa expedició del Club Natació Olot, ha tornat carregat 
de trofeus i medalles. Nil Sala, ha aconseguit el campionat gironí  en 
categoria prebenjamí, Roger Cargol , prebenjamí, Joan Reixach , cadet, 
Núria Llagostera , juvenil i Núria Lòpez , veterana B, han estat 
subcampions i subcampiones de Girona, mentre que Pol Monells , cadet i 
Eva Barti , juvenil han pujat al tercer graó del campionat. 

 

  
 
Tot i que aquesta temporada, la federació catalana d’atletisme, ha 
decidit no organitzar campionat per equips, s’ha de destacar igualment 
l’incontestable triomf oficiós del nostre grup cadet masculí amb els 
atletes Joan Reixach , Pol Monells , Climent Esqueu  i Briç Jou  han ocupat 

la segona, tercera, quarta i sisena plaça del gironí. També haguessim 
estat vencedors en categoria sènior amb Jordi Roura, Ihor Prissianjnyi i 
Marc Mallarach  i subcampions amn l’equip infantil format per Marc 
Codony, Estèfan Roca i Pol Casals . 

 
Els resultats obtinguts pels nostres atletes han estat: 
 
 
 
 
Categoria/Atleta 

 
 
 
 
Posició  

 
 
 
 

Temps 

 
 

Posició 
campionat de 

Girona 

 
 

Punts 
rànquing 
comarcal 

     

P3-P4   100m.    

Arlet Domènech (3)  

 
1a (medalla)  3’49”  

 

Campiona  11 punts  
 

Prebenjamí masc.  29 atletes 740m.    

Roger Cargol 

 
2n (trofeu)  2’47”  

 

Subcampió  11 punts  
 

Benjamí masc.  43 atletes 1.440m.    
Nil Sala  
Yannick Domènech 
 

1r (trofeu) 
19è  

5’17” (1)  
6’19”  

 

Campió  
17è  

11 punts  
9 punts  

 
Aleví fem.  30 atletes 740m.    

Coralí Jou (3)  

 
10a (medalla)  6’02”  

 
6a 9 punts  

 
Aleví masculí  51 atletes 1.760m.    

Marc Caño 

 
24è  7’28”  

 
23è  11 punts  

 
 22 atletes 1.440m.    
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Infantil femení  

Clàudia Sànchez 

 
18a 7’57”  

 
11a  8 punts  

 
Infantil masculí  35 atletes 2.220m.    
Marc Codony  
Estefan Roca 
Pol Casals 

8è (medalla) 
13è 
18è 

8’14”  
8’36” (1)  

9’04”  

6è 
11è  
16è  

9 punts  
8 punts  
7 punts  

     
L’equip infantil masculí  hauria estat SUBCAMPIÓ DE GIRONA 2016-2017 , 

per clubs, amb 29 punts (2) 

 
Cadet masculí 27 atletes 2.780m.    

Joan Reixach 
Pol Monells 
Climent Esquiu 
Briç Jou 
 

2n (trofeu) 
3r (trofeu) 
4t (medalla) 
6è (medalla) 

9’32”  
9’38”  

9’48” (1)  
9’51”  

Subcampió  
Tercer  

4t  
6è  

11 punts  
9 punts  
8 punts  
7 punts  

     
L’equip cadet masculí  hauria estat CAMPIÓ DE GIRONA 2016-2017 , per 

clubs, amb 9 punts (2) 

 
 

Juvenil femení 13 atletes 2.780m.    

Núria Llagostera 
Eva Barti 
Clara Aulinas 
 

3a (trofeu) 
6a medalla) 
retirada 

17’19”  
18’20”  

Subcampiona  
Tercera  

11 punts  
9 punts  

Juvenil masculí 21 atletes 4.120m.    

Eudald Rispau 

 
21è (medalla)  
 

19’16”  
 

18è  9 punts  
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Sènior femení 5 atletes  4.120m.    

Mireia Soler  5a (medalla) 23’09”  4a 11 punts  
     
Sènior masculí  16 atletes  5.500m.    
Jordi Roura 
I.Prissiajnyi 
Marc Mallarach  

5è (medalla) 
8è 
13è 

18’31”  
19’12”  
21’24”  

4t  
7è 

11è  

9 punts  
8 punts  
7 punts  

     
L’equip sènior masculí  hauria estat CAMPIÓ DE GIRONA 2016-2017 , per 

clubs, amb 26 punts (2) 

 
 

Veterà A masc.  16 atletes 5.040m.    

Xeku Vila 

 
11è  19’48”  

 
9è 8 punts  

 
Veterà B femení  7 atletes 4.120m.    

Núria Lòpez 

 
5a 18’49”  

 

Subcampiona  11 punts  
 

Veterà B masc. 19 atletes 5.040m.    
Quim Gallart 
David Barti 

11è 
18è 

19’35” (1)  
22’14”  

7è 
11è  

9 punts  
8 punts  

     

Veterà C masc. 11 atletes 5.040m.    

Marià Padrosa 
Josep Danés 

8è 
11è 

22’08”  
25’12”  

8è 
10è  

9 punts  
8 punts  

     
(1)millora en la marca de la temporada passada.  

(2)resultat no oficial. Aquesta temporada la FCA no ha organitzat campionat per equips. 
(3)Atletes acompanyants.  

 

  
Llagostera i Barti  en les 

primeres posicions de la cursa 
juvenil 

 

Ple en el podi cadet masculí, Reixach -
Monells-Esqueu-Jou, 2n,3r,4t i 6è de la 

cursa a més de subcampions i bronze en el 
campionat Gironí (Reixach i Monells) i 

campions no oficials per equips 
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IV CROS DE MAÇANET DE LA SELVA – 15 de gener de 2017 

 
JOAN REIXACH, CLIMENT ESQUEU, NIL SALA, ROGER CARGOL I MIREIA SOLER 
CONSOLIDEN EL PODI FINAL DEL RÀNQUING. 
 

Amb la victòria aconseguida aquest diumenge dia 15 de gener, en una 
quarta edició del cros de Maçanet marcada pel fort vent i el fred polar, 
la vuitena de la temporada, Joan Reixach en categoria cadet i Nil Sala 
en categoria benjamí s’asseguren la primera plaça final del  rànquing 
gironí de cros – Gran premi la Selva de cros. També són destacables els 
podis de Pol Monells (3r cadet) i de Roger Cargol (2n prebenjamí).  
 
Els resultats, temps i posicions dels nostres atletes han estat: 

 
Prebenjamí femení  15 atletes 700m.  

 Mar Casas**  
 

5a (medalla) 
 

3’21”  
 

Prebenjamí masculí  27 atletes 700m.  

 Roger Cargol  2n (trofeu) 3’07”  
 

Benjamí masculí  25 atletes 1.320m.  

 Nil Sala  
Pau Casas** 
 

1r (trofeu) 
2n (trofeu) 
 

5’37”  
2’48”  

 
Infantil masculí   23 atletes 2.540m.  

 Marc Codony  
Estefan Roca  

4t (medalla) 
9è (medalla) 
 

11’06”  
11’46”*  

 
Cadet masculí  16 atletes 3.740m.  

 Joan Reixach  
Pol Monells 
Climent Esqueu  

1r (trofeu) 
3r (medalla)  
6è (medalla) 

14’59”  
15’19”  
16’00”  

 Briç Jou   
 

8è (medalla) 16’21”  
 

Sènior femení  6 atletes 4.800m.  

 Mireia Soler  
 

6a (medalla) 
 

34’27”  
 

Sènior masculí  8 atletes 8.300m.  

 Jordi Roura  
 

3r (trofeu) 
 

32’16”  
 

    
Veterà A masculí  10 atletes 4.800m.  

 Xeku Vila  
 

7è  
 

21’13”  
 

Veterà B masculí  15 atletes 4.800m.  

 Quim Gallart  
 

8è (medalla 
 

21’35”  
 



MEMÒRIA ESPORTIVA      CLUB NATACIÓ OLOT        TEMPORADA 2016-2017     pàg. 38 

    
 

*ha millorat la marca de la temporada anterior 
**atletes acompanyants  

   
 

Podis cadet, sènior i benjamí masculins 

 
XXIII CROS DE RIUDELLOTS – 22 de gener de 2017 

 
JOAN REIXACH (CADET)I NIL SALA (BENJAMI), CAMPIONS DEL RÀNQUING GIRONÍ 
DE CROS. CLIMENT ESQUEU (CADET) I ROGER CARGOL (PREBENJAMÍ), SUBCAMPIONS 
I MIREIA SOLER (SÈNIOR) TERCERA. 
 
S’ha confirmat, els atletes cadets Joan Reixach  i Climent Esqueu  han 

pujat als dos graons més alts del podi final del rànquing gironí de 
cros. També ho han fet Nil Sala  (benjamí) que accedeix al podi per 
tercer any consecutiu, Roger Cargol  (prebenjamí) en el seu primer any 
com a crosista, mentre que la sènior Mireia Soler  assoleix la tercera 

plaça final.  
Els trofeus s’han lliurat en el marc de la XXIII edició del cros de 
Riudellots, última prova d’aquest rànquing, on sota la pluja els nostres 
atletes a més, s’han emportat 5 copes i 4 medalles. 
Coincidint amb aquest cros, s’ha disputat també el campionat de 
Catalunya de cros curt per a les categories promesa, sènior i veteranes 
amb classificació conjunta. 
 
 
Els resultats, temps i posicions dels nostres atletes han estat: 

 
Prebenjamí masculí  12 atletes 610m.  

 Roger Cargol  2n (trofeu) 2’31”  
 

Benjamí masculí  12 atletes 1.310m.  

 Nil Sala  
 

1r (trofeu) 
 

5’29”  
 

Infantil masculí   17 atletes 2.120m.  

 Marc Codony  
Estefan Roca  

3r (trofeu) 
13è 
 

8’32”  
8’57”  
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Cadet masculí  19 atletes 3.740m.  

 Joan Reixach  
Climent Esqueu 
Briç Jou  
Pol Monells 

2n (trofeu) 
4t (medalla)  
8è (medalla) 
10è (medalla 

14’22”  
14’32”  
15’01” 
15’11”  

 
Juvenil femení  13 atletes 3.900m.  

 Clara Aulinas  
 

3a  
 

17’01”  
 

Sènior femení  64 atletes 3.900m.  

 Mireia Soler  
 

64a  
 

25’08”  
 

Absolut masculí (Campionat Catalunya)  108 atletes 3.900m.  

 Aleix Domènech  
Marc Mallarach 
Joan Domènech 
 

4t 
89è 
102è 

12’38”  
15’15”  
17’14”  

 
    

 
(1) ha millorat la marca de la temporada anterior 

(2) atletes acompanyants  
 

 
 

Marc Codony, en un excel.lent estat de forma 

 

   
 

Clara Aulinas (podi cadet) Nil Sala i Mireia Soler al podi final 
del rànquing 
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XXXII CROS DE CALDES DE MALAVELLA  

 
El diumenge 5 de febrer s'ha celebrat la 32a edició del cros de Caldes 
de Malavella . Enguany aquesta prova no ha estat puntuable pel rànquing 

gironí de cros que va concloure fa quinze dies coincidint amb el cros de 
Riudellots. No obstant, el cros de Caldes ha servit per a preparar el 
campionat català de cros per a totes les categories, llevat de promesa i 
veterans que el van celebrar ahir, ja que s’ha de disputar diumenge 
vinent en aquest mateix circuit. Sigui com sigui la participació dels 
atletes del CNO ha estat mínima, però els que ho han fet han marxat 
carregats i amb bons resultats. 
 
Els resultats, temps i posicions dels nostres atlete s han estat: 

 
    
Benjamí masculí  29 atletes 1.200m.  

 Nil Sala  
 

1r (trofeu) 
 

4’10”  
 

Infantil masculí   12 atletes 3.200m.  

 Estefan Roca  4t (medalla) 
 

11’53” (1)  
 

Sènior masculí  7 atletes 9.300m.  

 Ihor Prissiajnyi  
 

2n (trofeu) 
 

32’24” (1)  
 

(1) ha millorat la marca de la temporada anterior 

 

  
 

Ihor Prissiajnyi 
 

Nil Sala, primer benjamí 
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030103 Competicions nacionals 
 
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CROS CURT CATEGORIA ABSOLUTA - 22 de gener de 
2017 

 
Coincidint amb la 23a edició del cros de Riudellots de ña Selva, les 
categories absolutes masculina i femenina (promeses, sèniors i 
veterans), han disputat el campionat de Catalunya de cros curt.  
 
Aquests són els resultats obtinguts per aquests dos atletes: 

 
Absolut femení  64 atletes 3.900m.  

 Mireia Soler  
 

64a  
 

25’08”  
 

Absolut masculí  108 atletes 3.900m.  

 Aleix Domènech  
Marc Mallarach 
Joan Domènech 
 

4t 
89è 
102è 

12’38”  
15’15”  
17’14”  

 
 
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CROS CATEGORIES VETERANES – CALDES M. 

 
L'Ajuntament de Caldes de Malavella i el Consell Comarcal de la Selva 
amb la col·laboració del Consell Esportiu de la Selva i el Club 
Atletisme Lloret-La Selva, per delegació de la Federació Catalana 
d'Atletisme, ha organitzat, per tercer any consecutiu el CAMPIONAT DE 
CATALUNYA DE CROS INDIVIDUAL i PER CLUBS VETERÀ aquest diumenge 5 de 
febrer al circuit de la Rambla d'en Rufí coincidint amb la celebració 
del 32è Cros de Caldes de Malavella. 
 
En aquesta edició hi ha participat els veterans Núria Lòpez  i  Quim 
Gallart,  obtenint el resultat següent en les seves respectives 

categories. 
 
F50  6 atletes 4.500m.  

 Núria Lòpez  4a 20’15”*  
    
M50  26 atletes 4.500m.  

 Quim Gallart  16è 16’44”  
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Núria Lòpez i Quim Gallart, en carrera 
 

 
IIC CAMPIONAT CATALÀ DE CROS – CALDES DE MALAVELLA – 12/02/2017 

 
Davant la constant amenaça de pluja, aquest diumenge 12 de febrer s’ha 
celebrat al circuit de la Rambla d’en Rufí de Caldes de Malavella, la 
98a edició del Campionat de Catalunya de cros individual i per equips 
per a totes les categories llevat de les veterana i promesa que es van 
celebrar dues setmanes abans en aquest mateix escenari.  
 
El resultat més destacat dels atletes del CNO participants en el cros, 
ha estat la tercera posició per equips en categoria cadet masculí  ( Joan 
Reixach-Pol Monells-Briç Jou-Climent Esqueu ) que, a més els serveix per 

poder participar en el campionat d’Espanya de cros per clubs que s’ha de 
disputar a Oropesa en proper 26 de febrer.   
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Després de la competició, tal com bé essent habitual cada temporada, els 
atletes, entrenadors, els pares i les mares hem compartit taula per 
dinar. 
 
Els resultats obtinguts pels nostres atletes han estat: 

 
Prebenjamí femení (no camp. català)  600m.  

 Mar Casas**  
 

  

Prebenjamí masculí (no camp. Català)  600m.  

 Roger Cargol  6è 2’27”  
 

Benjamí masculí  124 atletes 1.200m.  

 Pau Casas**  
Yannick Domènech 
Nil Sala 
 

8è 
64è 
Retirat 
 

4’05”  
5’05”  

caiguda  
 

Aleví masculí  239 atletes 1.900m.  

 Marc Caño  
 

180è  
 

8’23”  
 

Infantil masculí   187 atletes 3.200m.  

 Marc Codony  
Estefan Roca  

29è 
84è 
 

11’37”  
12’26”  

 
    
Cadet masculí  139 atletes 4.500m.  

 Joan Reixach  
Pol Monells 
Briç Jou  
Climent Esqueu  

15è 
32è 
35è 
69è 

14’48”  
15’20”  
15’21” 
16’11”  

 
Equip cadet masculí BRONZE per equips amb 158 punts  

 

 
 
Juvenil femení 

  
 
69 atletes 

 
 

4.500m.  

 Clara Aulinas  
Cèlia Colldecarrera 
Núria Llagostera 
 

26a 
56a 
Retirada  

17’40”  
19’44”  

lesió  

Juvenil masculí   104 atletes 5.300m.  

 David Pujol  
Eudald Rispau  

101è 
103è 
 

23’44”  
24’50”  

 
Sènior femení  43 atletes 10.000m.  

 Mireia Soler  
 

43a  
 

1h03’46”  
 

Sènior masculí  106 atletes 10.000m.  

 Ihor Prissiajnyi  54è 35’05”  
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030104 Competicions estatals 
 

 
LII CAMPIONAT D’ESPANYA DE CROS PER CLUBS – OROPESA (CASTELLÓ) – 
26/02/2017 

 
L’equip cadet del Club Natació Olot, representat pels atletes Climent 
Esqueu, Joan Reixach, Pol Monells, Briç Jou i David Pedrosa , ha 

participar aquest cap de setmana en el campionat estatal de cros per 
clubs organitzat per la Real Federación Española de Atletismo  després 
d’haver aconseguit el bronze en la campionat català. 
 
El campionat s’ha fet en el circuit de cros traçat a tocar el mar a 
l’àmbit del complex hoteler de  Marina d'Or a Oropesa de Mar, amb 2.715 
atletes inscrits a totes les categories. La prova cadet, en la que han 
pres part els nostres atletes presentava un recorregut de 4.890 metres, 
sense desnivells i majoritàriament sobre herba amb alguns trams de 
sorra. El Club Natació Olot  ha aconseguit una meritòria novena plaça del 

total 53 equips participants. 
 
El resultat individual i col·lectiu obtingut pels nostres atletes ha 
estat: 

 
    
Cadet masculí  139 atletes 4.500m.  
Climent Esqueu  
Joan Reixach  
Pol Monells 
Briç Jou  
David Pedrosa  

40è 
60è 
69è 
100è 
271è  

40 punts 
60 punts 
69 punts 
100 punts 
 

17’08”  
17’23”  
17’29” 
17’47”  
22’04”  

 
Equip cadet masculí NOVÉ CLSSIFICAT per equips amb 269 punts  

 

 
 

Danés-Reixach-Jou-Monells-Pedrosa-Esqueu-Roura 
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0302 PISTA 
 

030201 Pista coberta 
 
03020102 Campionats nacionals 
 

XXII CAMPIONAT DE CATALUNYA DE PISTA COBERTA - SABADELL – CATEGORIA 
MÀSTER – 26 de FEBRER 

 
CINC PROVES, QUATRE MEDALLES 
 
Els atletes veterans del Club Natació Olot,  Núria Lòpez, Quim Gallart i 
Marià Padrosa han participat aquest diumenge 26 de febrer en la 22a 
edició del campionat de Catalunya màster en pista coberta celebrat a la 
pista coberta d’atletisme de Catalunya a Sabadell, obtenint uns 
excel·lents resultats.  
 
Aquestes són les posicions i marques aconseguides: 
 
Núria Lòpez, categoria F50 
 
3000ml. 

 
13’52”37 m* (0)  

 
Subcampiona Catalunya 

 
Quim Gallart, categoria M50 
400ml. 59”95 segons Medalla de bronze 

800ml. 2’26”29 segons (2)  Medalla de bronze 
 
Marià Padrosa, categoria M55 
 
200ml. 

 
28”42 segons 

 
Medalla de bronze 

400ml. 1’02”82 segons Medalla de bronze 
 

(1)  millor marca absoluta del club (2) millor marca del club en la categoria  (3) millor marca 
personal (4) millor marca personal categoria  

(0)  no homologada per error dels jutges  

    

 

400ml M50 

 

400ml M55 

 

200ml M55 

 

3.000ml F50 

Gallart 3r Padrosa 3r Padrosa 3r Lòpez 2a 
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030202 Pista aire lliure  
 
03020200 Controls 

 
JORNADA DE CONTROL EN PISTA A L’AIRE LLIURE – OLOT, 14 de gener de 2017 

El dissabte 14 de gener, el Club Natació Banyoles i el Club Atletisme 
Terra de Volcans han organitzat a l’ Estadi Municipal Parc Esportiu 
Tussols Basil d’Olot una primera jornada de control en pista a l'aire 

lliure per a totes les categories.  

Els temps i resultats per categories i proves han estat: 

� Categoria aleví masculí 

Marc Caño  600 ml 4t (12)  2’14”0 (1)  

 

� Categoria infantil masculí 

Marc Codony  1.000 m llisos 
 

1r (18) 
 

3’24”4 (1)  
 

� Categoria cadet masculí 

Briç Jou  600 m llisos 
 

7è (13) 
 

1’41”7 (1)  
 

 

� Categoria open masculí 

Joan Reixach  
 
Quim Gallart 

400 m llisos 
 
60 m llisos 
400 m llisos 
 

8è (14)* 
 
10è (13)** 
4t (14)*** 
 

1’00”6 (1)  
 

8”7 (2)  
59”3  

*4t en categoria cadet 
** 2n en categoria absoluta 
*** 1r en categoria absoluta 

 
(1) marca personal (2) marca Club Natació Olot de la categoria (3) marca CNO absoluta (4) marca 

mínima campionat de Catalunya 
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SEGONA JORNADA DE CONTROL EN PISTA A L’AIRE LLIURE – OLOT, 3 de febrer 
de 2017 

El dissabte 4 de febrer, el Club Natació Banyoles i el Club Atletisme 
Terra de Volcans han organitzat a l’ Estadi Municipal Parc Esportiu 
Tussols Basil d’Olot la segona jornada de control en pista a l'aire 

lliure per a totes les categories.  

 

Els temps i resultats per categories i proves han estat: 

� Categoria benjamí masculí 

Nil Sala  400 ml 1r (15)  1’15”8 (2)  
 60 ml 

 
1r (15) 10”0 (2)  

� Categoria aleví masculí 

Marc Caño  2.000 ml 7è (14)  9’06”1 (1)  
 60 ml 

 
13è (18) 10”9 (1)  

Arribada de Nil Sala Marc Caño en cursa 

 

� Categoria infantil masculí 

Marc Codony  600 m llisos 
 

7è (23) 
 

1’59”2 (1)  
 

� Categoria cadet masculí 

Briç Jou  1.000 m llisos 
300 m llisos 
60 m llisos 
 

4t (15) 
8è (16) 
13è (16) 

2’57”6 (1)( *)  

43”5 (1) 

9”1 (1) 

 

Climent Esqueu  1.000 m llisos 
300 m llisos 

3r (15) 
9è (16) 

2’56”9 (1)(*)  
44”1 (1) 

 
Pol Monells  1.000 m llisos 8è (15) 3’03”4 (1)  
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Arribada de la prova 1.000 ml 
cadet, amb Climent Esqueu i Briç 
Jou 

 

� Categoria open masculí 

Eudald Rispau  
 
Quim Gallart 

800 m llisos 
 
60 m llisos 
800 m llisos 
 

14è (14) 
 
10è (13) 
7è (14) 
 

2’54”5 (1)  
 

8”7 (2)  
2’25”5 (1)  

� Categoria open femení 

Núria Llagostera  800 m llisos 9a (11) 
 

2’55”6 (1)  

 

 
Sortida i arribada de la prova 800ml Open amb Eudald Rispau i Quim Gallart 

 

 
(1) marca personal (2) marca Club Natació Olot de la categoria (3) marca CNO absoluta (4) marca 

mínima campionat de Catalunya (*) la marca mínima del campionat de Catalunya és de 2’55”0 

 
 
JORNADA DE CONTROL EN PISTA A L’AIRE LLIURE – PALAFRUGELL, 11 de febrer 
de 2017 

El dissabte 11 de febrer a les instal·lacions esportives Josep Pla de 
Palafrugell, l’atleta Marc Codony  va fer segon intent de rebaixar la 

seva marca de la temporada en la prova de 1.000 metres per aconseguir la 
mínima ne cessària per a participar al campionat de Catalunya de la 
modalitat, establerta en 3’18” per a la categoria infantil. Tot i fer 
marca personal Codony es queda a poc més de 4 segons del seu objectiu. 
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El temps i posició han estat: 

� Categoria infantil masculí 

Marc Codony  1.000 m llisos 
 

4t (10) 
 

3’22”4 (1)  
 

 
(1) marca personal  

 
SEGONA JORNADA DE CONTROL EN PISTA A L’AIRE LLIURE – PALAFRUGELL, 25 de 
febrer de 2017 

El dissabte 25 de febrer a les instal·lacions esportives Josep Pla i 
Arbonés de Palafrugell, l’atleta benjamí Nil Sala  va participar en la 

prova de 1.000 metres en el control de pista a l’aire lliure organitzat 
pel C.A. Palafrugell. El jove atleta del CNO s’imposà amb autoritat 
malgrat que el fort vent l’impedí de fer un millor registre. Tot i això, 
la seva marca representa la millor en la categoria benjamí masculí del 
Club Natació Olot. 

El temps i posició han estat: 

� Categoria benjamí masculí 

Nil Sala  1.000 m llisos 
 

1r (de 20) 
 

3’44”21 (2)  
 

(2)  millor marca absoluta del club (2) millor marca del club en la categoria  
 (3) millor marca personal (4) millor marca personal categoria  

 
 

L’atleta Nil Sala encapçalant la cursa dels 1.000ml 
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TERCERA JORNADA DE CONTROL EN PISTA A L’AIRE LLIURE – PALAFRUGELL, 18 de 
març de 2017 

El dissabte 18 de març a les instal·lacions esportives Josep Pla i 
Arbonés de Palafrugell, l’atleta infantil Clàudia Sànchez  va participar 

en la prova de 80 metres llisos en el control de pista a l’aire lliure 
organitzat pel C.A. Palafrugell. La jove atleta del CNO aconseguí el 
tercer millor registre d’aquesta modalitat, però és va quedar a 7 
dècimes de la mínima per a participar a la jornada prèvia del campionat 
de Catalunya i a només 14 centèsimes de la millor marca del Club Natació 
Olot en la categoria infantil femení, objectius que té a l’abast de la 
mà.  

El temps i posició han estat: 

� Categoria infantil femení 

Clàudia Sànchez  80 m llisos 
 

3a (de 21) 
 

11”70 ( 3)  
 

(3)  millor marca absoluta del club (2) millor marca del club en la categoria  
 (3) millor marca personal (4) millor marca personal categoria  

 
 

Sànchez, segona de la seva sèrie 
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TERCERA JORNADA DE CONTROL EN PISTA A L’AIRE LLIURE – OLOT, 25 de març 
de 2017 

El dissabte 25 de març, el Club Natació Banyoles i el Club Atletisme 
Terra de Volcans han organitzat a l’ Estadi Municipal Parc Esportiu 
Tussols Basil d’Olot la tercera jornada de control en pista a l'aire 

lliure, aquesta vegada dedicada exclusivament a proves de relleus per a 
totes les categories.  

Els temps i resultats dels nostres atletes han estat: 

� Categoria cadet masculí 

Climent  Esqueu - Joan Reixach - David Pedrosa - Briç Jou  

 
 4x100 ml 

 
9è (14) 
 

57”3 (2)  

 

Climent Esqueu - Joan Reixach - Pol Monells - Briç Jou  

 
 4x300 ml 

 
2n (4) 2’53”0 (1)  

� Categoria OPEN femení 

Clara Aulinas - Cèlia Colldecarrera - Eva Barti - Núria Llagostera  

 
 4x400 ml 

 
1a (1) 
 

5’07”6 (1)  

 

 

(1)  millor marca absoluta del club (2) millor marca del club en la categoria 
  (3) millor marca personal (4) millor marca personal categoria  

 

   

Briç Jou  Pol Monells  Climent Esqueu  
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QUARTA JORNADA DE CONTROL EN PISTA A L’AIRE LLIURE – OLOT, 8 d’abril de 
2017 

El dissabte 8 d’abril, el Club Natació Banyoles i el Club Atletisme 
Terra de Volcans han organitzat a l’ Estadi Municipal Parc Esportiu 
Tussols Basil d’Olot la quarta jornada de control en pista a l'aire 

lliure per a totes les categories. Novament els noms d’alguns atletes 
cadets del nostre club s’han d’escriure en majúscules, ja que Climent 
Esqueu, Pol Monells i Briç Jou  han aconseguit rebaixar la marca mínima 

en 600 ml per a participar en la jornada prèvia del campionat de 
Catalunya que es disputarà al Prat de Llobregat l’11 de juny.  

Els temps i resultats per categories i proves han estat: 

� Categoria benjamí masculí 

Nil Sala  60 ml 
 

3r (13)  10”0  

� Categoria cadet masculí 

Climent Esqueu   600 m llisos 4t (13) 1’33”6 ( 1/4 ) (*)  

Pol Monells  600 m llisos 
 

9è (13) 
 

1’36”3 ( 1/4 ) (*)  
 

Briç Jou   600 m llisos 10è (13) 1’37”0 ( 1/4 ) (*)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transcurs de la prova 600 ml cadet, amb Pol Monells, Climent Esqueu i Briç Jou 

 

� Categoria open masculí 

Briç Jou  
 
 

400 m llisos 
 
 

16è (19) 
 
 

59”1 (1)  
 
 

(1) marca personal (2) marca Club Natació Olot de la categoria (3) marca CNO 
absoluta (4) marca mínima campionat de Catalunya (*) la marca mínima del 

campionat de Catalunya és de 1’37”0 
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CINQUENA JORNADA DE CONTROL EN PISTA A L’AIRE LLIURE – OLOT, 29 d’abril 
de 2017 

CLÀUDIA SÀNCHEZ VOLA EN LA PROVA DELS 150ML, ACONSEGUINT REBAIXAR LA 
MARCA MÍNIMA DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA. 

La de dissabte 29 d’abril ha estat la cinquena i última jornada de 
control en pista a l'aire lliure que el Club Natació Banyoles i el Club 
Atletisme Terra de Volcans han organitzat a l’ Estadi Municipal Parc 
Esportiu Tussols Basil d’Olot aquesta temporada.  

Aquesta vegada l’atleta més destacada ha estat Clàudia Sànchez  que ha 

esmicolat la marca mínima de la prova de 150ml que dona el bitllet per a 
participar en la jornada prèvia del campionat de Catalunya en categoria 
infantil femení. El llistó estava a 21”2 i Sànchez ha corregut la curta 
distància en 20”8, 4 dècimes per sota, que a més representa igualar la 
millor marca del club. Aquesta jornada prèvia es disputarà el 20 de maig 
a Castellar del Vallès. 

Els temps i resultats per categories i proves han estat: 

� Categoria aleví masculí 

Marc Caño  600 ml 
 

  
 

11è (16)  2’14”2  

� Categoria infantil femení 

Clàudia Sànchez   80 m llisos 2a (21) 11”4 ( 1/4 ) (* )  

 150 m llisos 
 

2a (21) 
 

20”8 ( 3/4 ) (*)  
 

� Categoria infantil masculí 

Pol Casals  
 
 
Marc Codony 
 

80 m llisos 
150 m llisos 
 
150 m llisos 

4t (18) 
6è (18) 
 
10è (18) 

11”9 (1)  
21”8 (1) 

 

23”2 (1)  
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� Categoria cadet masculí 

David Pedrosa  
 
 

100 m llisos 
300 m llisos 

16è (19) 
18è (24 open) 

13”4 (1)  
43”2 (1)  

 

(1) marca personal (2) marca Club Natació Olot de la categoria (3) marca CNO absoluta (4) marca 
mínima campionat de Catalunya (*) la marca mínima del campionat de Catalunya és de 21”2 

 

 
JORNADA DE CONTROL EN PISTA A L’AIRE LLIURE – SANTA COLOMA DE GRAMENET, 
29 d’abril de 2017 

Els l’atletes cadets  Briç Jou  i Pol Monells (mmp(1) )  s’han quedat a les 

portes de rebaixar la seva marca de la temporada en la prova de 1.000 
metres per aconseguir la mínima necessària per a participar al campionat 
de Catalunya de la modalitat, establerta en 2’55” per a la categoria 
cadet. Aquest nou intent el provaren el dissabte 29 d’abril al Camp 
d’Atletisme Antoni Amorós de Santa Coloma de Gramenet.  

 

Els temps i resultats per categories i proves han estat: 

� Categoria cadet masculí 

Briç Jou  1000 m llisos 
 

1r (13) 
 

2’59”9 (*)  
 

Pol Monells  1000 m llisos 2n (13) 3’00”4 ( 1) (*)  
 

  
 

Sortida i transcurs de la prova de 1000ml, amb Briç Jou encapçalant-la fins el final. 
 

(1) marca personal (2) marca Club Natació Olot de la categoria (3) marca CNO absoluta (4) marca 
mínima campionat de Catalunya (*) la marca mínima del campionat de Catalunya és de 2’55”0 
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JORNADA DE CONTROL EN PISTA A L’AIRE LLIURE – VILAFRANCA DEL PENEDÈS, 6 
de maig 2017 

Tot i quedar primera en la seva sèrie, obtenint el 34è millor registre 
de les 76 participants en la prova de 80 metres llisos en el control 
disputat a Vilafranca del Penedès el dissabte 6 de maig, l’atleta 
infantil Clàudia Sànchez, en el seu tercer intent aquesta temporada, no 

va poder millorar la marca mínima de la prova  per a participar a la 
jornada prèvia del campionat de Catalunya, quedant-se a 8 dècimes 
(11”8). Ara Sànchez  té el repte a Castellar de Vallès el dia 20 de maig, 

de classificar-se per a la jornada final del campionat català en 150ml, 
prova en la qual ja té la mínima. 

El temps i posició han estat: 

� Categoria infantil femení 

Clàudia Sànchez  80 m llisos 
 

34a (de 76) 
 

11”80  
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030202 Campionats nacionals 
 

JORNADA PRÈVIA CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL DE PISTA A L’AIRE LLIURE 
– CASTELLAR DEL VALÈS, 20 de maig 2017 

 
CLÀUDIA SÀNCHEZ ES CLASSIFICA PER LA JORNADA FINAL 

Clàudia Sànchez , en el seva primera temporada practicant atletisme, ha 

aconseguit una de les setze places que accedeixen la fase final del 
campionat català d’atletisme en pista a l’aire lliure en categoria 
infantil. En la jornada prèvia disputada el 20 de maig a Castellar del 
Vallès, Sànchez  ha corregut els 150 metres llisos amb un temps de 21”26, 

essent l’onzena atleta més ràpida de la quaranta participants que havien 
obtingut la marca mínima per poder córrer aquest cap de setmana. La 
jornada final es celebrarà el proper 10 de juny a les mateixes 
instal·lacions esportives de Castellar del Vallès. 

El temps i posició han estat: 

� Categoria infantil femení 

Clàudia Sànchez  150 m llisos 
 

11a (de 40) 
 

21”26  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clàudia Sànchez, concentrada abans de prendre la 
sortida dels 150ml. 

  

JORNADA FINAL CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL DE PISTA A L’AIRE LLIURE – 
CASTELLAR DEL VALLÈS, 10 de juny 2017 

CLÀUDIA SÀNCHEZ SISENA AMB MILLOR MARCA DEL CLUB 

Clàudia Sànchez , ha aconseguit una meritòria sisena plaça en la final de 

la prova de 150ml del campionat català d’atletisme en pista a l’aire 
lliure en categoria infantil celebrat aquest dissabte 10 de juny a 
Castellar del Vallès. En la jornada prèvia Sànchez ja  es va classificar 

per a la jornada final amb una marca molt bona de 21”26, temps que el 
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dissabte passat va batre dues vegades. Va accedir a la final a vuit, 
entrant per temps amb 20”62 establint un nou millor registre del club en 
aquesta prova, superant en 44 centèsimes els 20”8 manual (21”06 
corregit) que tenia des del 24 d’abril de 2010 la Núria Masip. Però la 
Clàudia  encara ens reservava una sorpresa tornant a fer millor temps en 

la final (20”34) on va entrar en la sisena posició. El futur l’espera. 

Els temps i posició han estat: 

� Categoria infantil femení 

Clàudia Sànchez  150 m llisos  
 

 

 semifinal 7a (de 16)  20”62 (3)  
 

 final 6a (de 8) 20”34 (3)  

 
(1) marca personal (2) marca Club Natació Olot de la categoria (3) marca CNO absoluta (4) marca 
mínima campionat de Catalunya (*) la marca mínima del campionat de Catalunya és de 21’2  
 

 
 

La Clàudia, a l’esquerra, en les semifinals 
 
 

JORNADA PRÈVIA CAMPIONAT DE CATALUNYA CADET DE PISTA A L’AIRE LLIURE – 
EL PRAT DE LLOBREGAT, 11 de juny 2017 

 
JOU, ESQUEU I MONELLS FORA DE LA FINAL 

No va poder ser, tot i que en la jornada prèvia celebrada el diumenge 11 
de juny a El Prat de Llobregat hi van deixar la pell (les marques 
aconseguides així ho expressen), Briç Jou, Climent Esqueu i Pol Monells  

no varen poder passar a la fase final de la prova dels 600 metres llisos 
del campionat de  Catalunya en categoria cadet.   Això no resta mèrit, 
ans el contrari, a l’excel·lent temporada que han fet tant en pista com 
en cros o muntanya. Són un gran equip. 
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Els temps i posició han estat: 

� Categoria cadet masculí  600 m llisos  

 Briç Jou  17è (de 31) 1’33”68 ( 1)  
 

 Climent Esqueu  
 

21è (de 31) 1’34”40 

 Pol Monells  23è (de 31) 1’36”37 ( 1)  

 
(1)  marca personal (2) marca Club Natació Olot de la categoria (3) marca CNO absoluta (4) marca 

mínima campionat de Catalunya (*) la marca mínima del campionat de Catalunya és de 1’37”0 

 
 
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE PISTA A L’AIRE LLIURE A MOLLET DEL VALLÈS – 
CATEGORIA MÀSTER – 11 DE JUNY 
 
GALLART I PADROSA, VETERANS DE PLATA 
 
Els atletes veterans del Club Natació Olot, Quim Gallart (M50)  i  Marià 
Padrosa  (M55) han aconseguit el subcampionat de Catalunya Màster en la 
prova de 400 ml en les seves categories corresponents, on en Quim ha fet 

la seva segona millor marca en aquesta prova. Han estat subcampions de 
Catalunya aquest diumenge 11 de juny a les pistes d’atletisme de Mollet 
del Vallès en la celebració d’una edició més del campionat de Catalunya 
veterà en pista a l’aire lliure. Gallart  també participà en els 200 

metres llisos obtenint la quarta plaça. 
 
Aquestes són les marques obtingudes: 

  
 
Quim Gallart , categoria M50 
 
200ml. 

 
26”90 segons  

 
Quart 

 
400ml. 

 
58”43 segons (1)  

 
Subcampió de Catalunya 

 
Marià Padrosa , categoria M55 
 
400ml. 

 
1’03”44 segons  

 
Subcampió de Catalunya 

 
(1)  marca personal categoria (2) marca Club Natació Olot de la categoria (3) marca CNO 

absoluta (4) marca mínima campionat de Catalunya 
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CAMPIONAT D’ESPANYA DE PISTA A L’AIRE LLIURE CATEGORIA MÀSTER - ELX – 23 
a 25 de juny 

 
L’atleta veterà del Club Natació Olot, Marià Padrosa  ha tornat a 
aconseguir, per segon any consecutiu, la medalla d’or  en les proves de 

relleus de 4x100 i 4x400 en els campionats d’Espanya de pista a l’aire 
lliure, celebrats el cap de setmana de Sant Joan a la ciutat alacantina 
d’Elx. Padrosa ho ha fet, competint amb l’equip Joventut Atlètica de 
Sabadell de la que el  Club Natació Olot n’és  filial, a més la marca 
registrada en 4x400 suposa un  nou rècord de Catalunya de la  categoria 
M55. L’atleta del C.N.O també ha pres la sortida en les prova de 200 ml, 

obtenint aquests resultats i marques: 
 
Marià Padrosa , categoria M55 

 
200ml. 

 
28”74 segons  

 
Novè 

Relleus 4x100* 55”16 minuts ( 1)  Campions estatals  

Relleus 4x400* 4’29”92 minuts (5)  Campions estatals  
 
*Padrosa formava part de l’equip Joventut Atlètica Sabadell amb Ricard Rof, Rafael García 

i José Ignacio Garay. 

 
(1)  millor marca absoluta del club (2) millor marca del club en la categoria  (3) millor marca 

personal (4) millor marca personal categoria (5) Rècord de Catalunya 
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0303 RUTA 
 

030301 Competicions provincials 
 
XXIII MITJA MARATÓ PLA DE L’ESTANY – 5 de març de 2017 

 
El diumenge 5 de març, es va disputar la 23a Mitja Marató del Pla de 
l’Estany. 
 
Els atletes participants del Club Natació Olot varen obtenir els 
següents resultats: 
 
Classificació absoluta masculina 
 
Joan Planella Prat  – 32 absolut – 1’24”58 
Andreu Senis Prat  – 63è absolut - 1’31”26 

 

     Joan Planella en ruta.  
 
 

XXIII MITJA MARATÓ DE LA GARROTXA – MEMORIAL JOSEP ABULÍ– 26/03/2017 
 

Iniciada la primavera i amb una temperatura que li feia justícia, aquest 
diumenge s'ha celebrat la 23a edició de la Mitja Marató de la Garrotxa i 
la 4a de la Cursa Popular de 10 Km organitzades pel CN Olot. 
 
Amb una molt bona participació on més de 750 inscrits han pres part en 
les edicions d'enguany d'aquestes dues curses organitzades pel CN Olot. 
 
A les 10 del matí en punt, s'ha donat el tret de sortida a les dues 
curses, el ja conegut i fantàstic recorregut, la bona organització, el 
paisatge únic i els originals regals als qui acabin les proves (un 
pernil pels de la Mitja i un lot d'embotits pels de la cursa de 10 Km) 
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fan que aquestes dues proves siguin dos dels esdeveniments 
imprescindibles a les agendes dels fondistes de tot el territori. 
 
La primera posició de la 23a Mitja Marató en categoria masculina ha 
estat per Jordi Rabionet  (PR Bones Estones) amb un temps 
final d'1:12:58  i en categoria femenina la vencedora ha 
estat Esther Canalias (CE Olot Terra de Volcans) amb un temps d'1:32:23 . 
També cal destacar els resultats d'en Jordi Roura (CN Olot ), en 3a 

posició dins la classificació general amb un temps d'1:13:45. 
 
La cursa de 10 Km, l'ha guanyat en categoria masculina Luke H 
Howard  (independent) amb un temps de 32:39  i en la general 
femenina, Alba Batlle (GEIEG)  que ha fet un temps de 40:58 . 

 
Les curses s'han desenvolupat dins els temps establerts, oferint a 
atletes i espectadors les màximes comoditats i atencions, com és de 
costum en els darrers anys, s'ha posat a disposició dels corredors una 
carpa amb refrigeris, accés a dutxes, lavabos, i l'esperada zona de 
massatges que un altre cop ha anat a càrrec del 
centre Escuela Internacional de Masaje Integrativo, on s'ha ofert als 
corredors un merescut massatge recuperador que tothom ha agraït molt. 
 
A la cerimònia de lliurament de trofeus hi han participat diverses 
autoritats a les quals l'organització vol agrair la seva implicació, en 
representació de l'Ajuntament d'Olot hi ha participat la Mar Roca, 
regidora de joventut i esports , també agrair la presència 
del representant territorial de l'Esport a Girona, Josep Pujols , el 
president del Consell esportiu de la Garrotxa, en Josep M. Fabregó , i en 
representació del CN Olot, Gemma Soy, Imma Romero i Coral Serrat . 

 
El CN Olot vol agrair a tots els participants, al gran nombre de 
voluntaris que han fet possible un any més el bon desenvolupament i 
organització d'aquestes proves, als treballadors del Club, empreses 
col·laboradores, mitjans de comunicació, així com un agraïment especial 
a l'Ajuntament d'Olot, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, Creu Roja, 
Policia Local, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i resta i d'entitats 
col·laboradores per l'esforç que demostren any rere any per consolidar 
aquestes dues cites esportives, moltes gràcies a tots! 
 
Els temps i posicions dels nostres atletes, en la mitja marató , per 

categories han estat: 

 

Categories masculines 
 

Cat.M3 Jordi Roura 
Ihor Prissiajnyi 
Joan Planella  
 

3r (3r general)  
5è (5è general) 
19è (30è general)  
 

1h.13m.45sg. (5)  
1h.19m.31sg. 
1h.25m.22sg. 
 

Cat.M4 Enric Gussinyer 2n (13è general) 1h.21m.37sg. (5)  
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Andreu Senis 18è (49è general) 
 

1h.28m.48sg. 

Els temps i posicions dels nostres atletes, en la cursa de 10 
quilòmetres, per categories han estat: 
 
Categories masculines 
 

Cat.M1 Joan Reixach 
Climent Esqueu 
Briç Jou 
Pol Monells 
Marc Codony 
David Pujol 
Eudald Rispau 

1r (8è general) 
2n (13è general) 
3r (14è general) 
4t (17è general) 
6è (41è general) 
7è (47è general) 
8è (93è general) 
 

37m.05sg. (2)  
38m.51sg. (5) 

39m.05sg. (3)  
39m.38sg. (3)  
44m.06sg. (2)  
45m.21sg. (3)  
52m.22sg. (3)  
 

Cat.M3 Marc Mallarach 5è (10è general) 37m.50sg. (3)  
Cat.M5 Pep Roura 1r (4t general) 35m.15sg. (5)  

 
 
Categories femenines 
 

Cat.F7 C.Colldecarrera 
Núria Llagostera 
 

1a (14a general) 
2a (15a general)  

50m.05sg. (2)  
50m.05sg. (2)  

Cat.F9 Mireia Soler 30a (54a general) 1h.00m.22sg. (5)  
Cat.F11 Núria Lòpez 3a (12a general) 49m.58sg. (3)  

 
(1) millor marca absoluta del club (2) millor marca del club en la categoria 

  (3) millor marca personal (4) millor marca personal categoria (5) millor marca respecte 
edició anterior 

 

 
 

La sortida de les curses amb els atletes del CNO a primera fila 
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XXXV CURSA CIUTAT D’OLOT – 8/10/2017 

 
La major part dels atletes inscrits aquesta temporada a l’equip 
d’atletisme del C.N.O. han participat aquest diumenge 8 d’octubre de 
2017 en les diverses proves de que constava la XXXV edició de cursa 
ciutat d’Olot, organitzada A Activa.  
Enguany, i per primera vegada, el grup absolut podia elegir entre el 
recorregut 5 quilòmetres i el clàssic i homologat de 10, ambdós amb 
sortida i arribada a la zona propera als pavellons d’esport de la 
ciutat.   

Els temps i posicions de tots dels nostres atletes per categories han 
estat: 
 
Cursa 10.000 m. 

 
Categories absoluta masculina (99 atletes) 
 

 Jordi Roura  
Josep Mª Roura 
Ihor Prissiajnyi 
Marc Mallarach 
Roger Gutierrez 
Quim Gallart 
Joan Aulinas 
Miquel Batlle 
Adrià Escapa 

4t (2n Sen)  
6è (1r VetC) 
8è (5è Sen) 
9è (6è Sen) 
21è (12è Sen) 
34è (8è VetB) 
42è (2n VetC) 
62è (24è Sen) 
67è (27è Sen) 

34m.44sg.(1)  
35m.20sg.(1)         
36m.29sg.            
36m.30sg.(2)  
40m.08sg. 
43m.06sg. 
43m.44sg. 
47m.14sg. 
48m.32sg. 
 

 
Cursa 5.000 m. 

 
Categories absoluta masculina (14 atletes) 
 

 Joan Reixach  
Pol Monells 
Briç Jou 
Martí Palma 
Climent Esqueu 
David Pujol 
Josep Danés 
Joan Blanch 

1r (1r Cad)  
4t (3r Cad) 
5è (4t Cad) 
6è (5è Cad) 
7è (6è Cad) 
8è (1r Juv) 
12è (2n VetC) 
13è (3r VetC) 

17m.54sg. 
18m.54sg.           
19m.34sg.            
19m.40sg. 
19m.55sg. 
21m.01sg. 
26m.44sg. 
29m.25sg. 

 

Cursa 10.000 m. 
 
Categories absoluta femenina (32 atletes) 
 
 Núria Lòpez 

Mireia Soler 
12a (1r Vet A)  
32a (4è sènior) 

51m.13sg. 
1h.01m.26sg.  
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Cursa 5.000 m. 
 
Categories absoluta femenina (28 atletes) 
 
 Clara Aulinas 

Eva Barti 
C.Colldecarrera 
Núria Llagostera 
 

1a (1r Juv) 
3a (2n Juv) 
4a (3r Juv) 
5a (4t Juv) 
 

21m.19sg. 
24m.31sg.           
25m.55sg.           
25m.55sg. 

Curses de Promoció categoria masculina 
 
Prebenjamins 500m Joan Vila  2m.28sg. 

 
Benjamins 500m Roger Cargol 

Eloi Sànchez 
 

1r. 1m.58sg. 
 

Infantils 1500m Marc Codony 
Estefan Roca 
 

2n 
3r 

5m.18sg. 
5m.28sg. 

Cadets 2500m Joan Reixach 
Briç Jou 
Climent Esqueu 
Pol Monells 

1r. 
3r. 
4t 
5è 

7m.58sg. 
8m.24sg. 
8m.35sg. 
8m.58sg. 

 
Curses de Promoció categoria femenina 
 
Infantils 1500m Ona Vilarrasa 

Clàudia Sànchez 
 

1a 
4a 

5m.52sg. 
5m.54sg. 

Cadets 2500m Clara Aulinas 
 

1a. 
 

10m.23sg. 

(1) Millor temps que la tem porada passada (2)marca personal (3) marca 
categoria (4)marca absoluta CNO  

 
 

La foto oficiosa de la nova temporada 2017-2018 
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030302 Competicions nacionals 

 
XCIII JEAN BOUIN - BARCELONA 
 
Aquest diumenge 27 de novembre s’ha disputat la 93a cursa Jean Bouin a 
Barcelona , la mítica prova internacional d’atletisme amb curses per a 

escolars, veterans i federats, una cursa open en 10km i una cursa de 5km 
per a tots els corredors populars. 

En aquesta edició, tal com l’any passat, hi han participat, en la cursa 
Open 10Km l’Ihor Prissiajnyi , quedant 81è amb un temps de 36’09” i la 
Clara Aulinas , que ha quedat sisena en la prova per a les categories 

juvenil federades, invertint un temps de 9 minuts i 17 segons, en fer 
els 2.400 metres de què constava la seva cursa. 

XXXIX CURSA SANT ANTONI – BARCELONA, 22 de gener de 2017 

 

El diumenge 22 al matí, el barri barceloní de Sant Antoni de 
Barcelona va acollir la 39a edició de la Cursa Moritz Atlètica 
Barri Sant Antoni, dins la festa Major del barri. Es tracta d'una 

de les curses atlètiques més reconegudes i populars de la ciutat. 
Enguany hi ha participat els atletes del CNO Jordi Roura i Joan 
Planella, aconseguint els resultats següents: 
 
Els següents són els temps emprats pels atletes del nostre club: 
 
 

Jordi Roura 32è 33’58” 
Joan Planella       256è 38’40” 

 
MITJA MARATÓ DE BARCELONA - 12 de febrer de 2017 

 

Els kenyans Langat Leonard Kipkoech (1:00:52) i Florence Kiplagat 
(1:08:15) van ser els vencedors de la 27ª edició de la eDreams 
Mitja Marató de Barcelona, que va viure el seu rècord absolut de 
participació, amb més de 17.800 atletes inscrits. Enguany hi ha 
participat els atletes del CNO Jordi Roura i Joan Planella, 

aconseguint els resultats següents: 

 
 

Jordi Roura  80è 1h.13’19” (millor marca personal)  
Joan Planella   463è 1h.22’33” 
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0304 MUNTANYA 
 

030401 Competicions provincials 
 

VI CURSA DE MUNTANYA APLEC DE SANT MARTÍ - 13/11/2016 
 
El diumenge 13 de novembre es va celebrar la sisena edició de la cursa 
popular de muntanya de l'aplec de Sant Martí a Santa Pau, organitzada 
pels Pabordes de Sant Martí,  l’ajuntament santapauenc i el Consell 
Esportiu de la Garrotxa. Aquesta cursa és a més la primera prova 
puntuable del rànquing de curses populars de muntanya de la Garrotxa de 
la temporada 2016-17. 
 
Enguany aquesta prova tenia dos recorreguts opcionals de 8,5 Km. o 14,5 
Km. respectivament per camins, corriols i asfalt a l'entorn del paratge 
de l'ermita de Sant Martí.  
 
Els resultats de la delegació del club han estat aquests: 
 

Absoluta masculina cursa curta 8,5Km. 
 

39 participants  

 Ihor prissiajnyi  
David Barti 
David Pujol 
Josep Aulinas 
Joan Blanch 
 

1r  
10è  
14è 
19è 
31è  
 

46m.07sg.  
1h.00m.15sg.  
1h.02m.41sg.  
1h.03m.32sg.  
1h.15m.19sg.  

 
Absoluta femenina cursa curta 6,0Km. 
 

25 participants  

 Núria Llagostera  
Cèlia Colldecarrera 
Clara Aulinas 
Eva Barti 
 

3a 
4a 
8a 
25a 
 

1h.00m.10sg.  
1h.03m.02sg.  
1h.10m.30sg.  

 

Absoluta femenina cursa llarga 14,5Km. 
 

20 participants  

 Núria Lòpez  10a 
 

2h.04m.45sg.  

 

  
 

Ihor Prissiajny Núria Lòpez i Núria Llagostera 
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VI CURSA SANT SILVESTRE DE MUNTANYA LES PLANES D’HOSTOLES - 31/12/2016 
 
Uns 200 atletes han participat en la sisena edició de la matinera Cursa 
de Sant Silvestre de Les Planes d’Hostoles,  organitzada pel grup Ticox’s 

i que s’ha consolidat com una cita ineludible en el calendari de curses 
de muntanya de la comarca, essent la segona prova puntuable del rànquing 
de curses de muntanya de la Garrotxa 2016-2107.  
 
Aquest són els resultats obtinguts pels atletes del CNO participants: 
 
Categories masculines 

 

 Ihor Prissiajnyi  26è  1h.15’53” minuts  

 Andreu Senis  114è  1h.30’14” minuts  
 Marià Padrosa  116è  1h.41’12” minuts  
 Joan Blanch  151è  2h.04’45” minuts  
    
Categories femenines 

 

 Núria Lòpez  18a  1h.42’02” minuts  

 

  
 

El moment de la sortida 
 

Blanch, Padrosa i Lòpez 

 
 
V 4 ERMITES – RIPOLL – 22 de gener de 2016 

 
El diumenge 22 de gener es va disputar a Ripoll la V Cursa de les 4 
Ermites, puntuable per al Campionat de curses de muntanya Sprint del 
Ripollès 2017. Hi havia dos recorreguts, un de 22 Km i l’altre de 11 Km.  
 
En aquesta edició, la campiona de la temporada passada en la categoria 
master M50, l’atleta del CNO Núria Lòpez , ha estat la vencedora de la 

cursa curta en la seva categoria. 

 



MEMÒRIA ESPORTIVA      CLUB NATACIÓ OLOT        TEMPORADA 2016-2017     pàg. 68 

Aquesta ha estat la participació dels nostres atletes:  
 
Resultats CNO cursa curta -  11 Km.  
 
Elit femení Eva Barti  6a 

 
1h.31’02”  

Màster M50 femení 
 

Núria Lòpez   1a 
 

1h.28’51”  
 

Màster M40 masculí  David Barti  10è  1h.31’07”  

  

    Núria Lòpez, vencedora màster 50 fem.  

TRAIL SANTA BRÍGIDA UP&DOWN ESPERIENCE – AMER (SELVA) 

 
La TRAIL STA BRÍGIDA UP&DOWN EXPERIENCE, és una curs a de muntanya que es 
va realitzar el diumenge 29 de Gener, amb un recorregut de 18'5 
quilòmetres i 1520 metres de desnivell acumulat, amb la sortida i 
arribada a la Plaça de la Vila d'Amer. La cursa engloba els municipis 
d'Amer i de St. Esteve de Llèmena, sent el principal protagonista de la 
cursa la muntanya de Sta Brígida. És una cursa que passa per dos ermites 
emblemàtiques com la Mare de Déu de Puig d'Elena i de Sta. Brígida, així 
com la zona dels Tres Rocs i Puigdalí.  
 
En aquesta edició hi ha participat l’atleta sènior del Club Natació 
Olot, Jordi Roura que després d’una lluita alternada amb el grup 

capdavanter ha aconseguit pujar al tercer graó del podi final invertint 
un temps de 1 hora 25 minuts i 4 segons.  
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IV CORRIOLS DE FOC – VALLFOGONA DEL RIPOLLÈS 

 
Issac Barti, amb un temps de 59 minuts i 48 segons ha repetit victòria 

absoluta en la variant de 12,6 Km de la quarta edició de la cursa de 
muntanya “corriols de foc”  disputada a Vallfogona de Ripollès el 12 de 
març. En aquest recorregut curt que transcórrer per la serrallada de 
Milany també hi ha participat els veterans del CNO Núria Lòpez que ha 
aconseguit la victòria en categoria màster +50 i David Barti (9è Master 
+40). La prova és puntuable per al Campionat de curses de muntanya del 
Ripollès 2017.  

 
Aquesta ha estat la participació dels nostres atletes:  
 
Resultats CNO cursa curta -  11 Km.  
 
Absolut masculí Isaac  Barti  1a 

 
59’48”  

Màster M50 femení 
 

Núria Lòpez   1a 
 

1h.31’26”  
 

Màster M40 masculí  David Barti  10è  1h.25’15”  

  
 

  

 

 

 

Isaac Barti i Núria Lòpez, vencedors absolut i màster 50 fem.  

 
NOCTURNA CAMPDEVÀNOL 

 
No hi ha resultats oficials. Hi ha participat l’atleta veterana Núria 
Lòpez. 
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V MITJA MARATÓ I MARATÓ DE MUNTANYA ROMÀNIC EXTREM – VALL DE BIANYA 

 
El diumenge 2 d'abril de 2017 s’ha celebrat la 5a. e dició de la Marató i 
Mitja Marató de muntanya "Romànic Extrem" de la Vall de Bianya 
organitzada per l'Ajuntament de la Vall de Bianya i la comissió 
organitzadora de la "Romànic Extrem.  Una cursa per senders i corriols 
que permet a tots els corredors/es descobrir la Vall de Bianya corrent 
pels límits del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i 
l'Alta Garrotxa, a més de gaudir d'un dels paisatges més bells de tota 
la comarca. 
 
Els temps i posicions dels nostres atletes, en la marató , per categories 

han estat: 

 
Categories masculines 
 

Sènior Jordi Roura  
 

10è (14è general)  
 

4h.57m.56sg. 
 

 
Els temps i posicions dels nostres atletes, en la mitja marató , per 

categories han estat: 

 
Categories masculines 
 

Sènior 
 
Veterans  

Joan Planella  
 
Pep Roura 
Andreu Senis 
 

61è (99è general) 
 
2n (14è general) 
82è (183è gral)  
 
 

2h.52m.35sg.  
 

2h.18m.10sg.  
3h.12m.21sg. 

 

VALL DE RIBES XTREM SERIES - RIBES DE FRESER 

 
La Vall de Ribes Xtrem Series, la formen tres curses opcionals per 
senders de muntanya, 42XS, 20XS i 10X S . Aquest última és en la que han 

participat aquest diumenge 23 d’abril, diada de Sant Jordi, les atletes 
Eva Barti i Núria Lòpez. La 10XS es una cursa curta, ràpida i explosiva. 

Gairebé sempre per sender, és una prova pensada per què tothom pugui 
gaudir d’ella. Des dels corredors més ràpids que la volen córrer amb el 
pedal a fons, a qui vol descobrir fantàstics racons de la Vall de Ribes 
a un ritme més pausat.  
 

Aquesta ha estat la participació dels nostres atletes:  
 
Resultats CNO cursa XS10 -  10 Km.  
 
Júnior femenina Eva Barti  1a (10a abs)  

 
1h.10’49”  

Màster M50 femení 
 

Núria Lòpez   1a (12a abs)  
 

1h.12’17”  
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Eva Barti i Núria Lòpez, vencedores júnior i màster 50 fem.  

 
V CURSA DE LA MOIXINA – 1/05/2017 
 

Com cada primer de maig, aquest dilluns s’ha disputat una nova edició, 
la cinquena, de la cursa de muntanya de la Moixina, tercera prova del 
circuit puntuable de curses populars de muntanya de la Garrotxa. 

La cursa surt de la coneguda escultura del “Marc”, per enfilar-se primer 
per la carretera del Triai i endinsar-se seguidament en els camins 
amagats de la Fageda. La prova absoluta té distància d’uns 10 
quilòmetres amb uns 300 metres de desnivell positiu.  

Els temps i posicions de la prova absoluta dels nostres atletes han 
estat: 

 
Categoria masculina 
 

Absoluta  Jordi Roura  2n    40m.55sg.  
 Ihor Prissiajnyi  6è  43m.34sg.  

 Joan Planella  15è  47m.10sg.  

 David Pujol  54è  55m.50sg.  

 Marc Codony  1r infantil  

 Yannick Domenech   1h.30m.00sg.  

 

Categoria grups de 2 masculí 
 
Joel Vila  Marc Vilamanyà  

 
1rs     
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VIII CURSA CÓRRER PEL COR DE LA FAGEDA 
 
Dissabte 20 de maig s’ha disputat una edició més, la vuitena, de la 
cursa “ córrer pel cor de la Fageda ”, organitzada pel Camping La Fageda 
amb la col·laboració del Consell Esportiu de la Garrotxa. Aquesta 
temporada els atletes es podien inscriure en un dels dos recorreguts 
programats, la cursa curta de 14 Km i la llarga de 18 Km. També com és 
habitual s’han fet, pels més petits, algunes curses de promoció en que 
hi van participar en Nil Sala i l’Estefan Roca. 
 
Aquesta ha estat la participació dels nostres atletes:  
 
Resultats cursa curta -  14 Km .  
 
Absolut masculí Ihor Prissiajny  3r  1h.05’16”  
 Pep Roura  5è 1h.09’56”  
 Pol Monells  8è 1h.14’13”  

 Joan Planella  9è 1h.15’12”  
 Climent Esqueu  11è  1h.17’03”  
 Marc Codony  

 
19è  1h.27’04”  

Absolut femení 
 

Mireia Soler   61a  
 

2h.29’06”  
 

 
Resultats cursa llarga -  18 Km.  
 
Absolut masculí Jordi Roura  3r  1h.21’08”  
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BATEGA AL BAC – CAMPELLES – 21 de maig de 2017 

 
La veterana atleta del Club Natació Olot, Núria Lòpez , es va imposar 
aquest diumenge 21 de maig en la cursa de muntanya Batega al Bac de 
Campelles , prova puntuable pel rànquing de curses de muntanya del 

Ripollès del qual Lòpez n’és líder destacada en categoria màster +50. La 
Núria va vèncer en la prova Sprint de 13 Km i 360 metres de desnivell 
amb un temps de 2h.12m i 18 segons.  
  
 
Resultats cursa sprint -  13 Km.  
 
Màster M50 femení 
 

Núria Lòpez   1a (19a abs fem)  
 

2h.12’18” 

   
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Núria Lòpez, vencedora màster 50 fem.  

  

 

 

 

 

 
III CAMES DE FERRO AL PUIGSACALM – 28 de maig DE 2017 
 
Cames de Ferro al Puigsacalm, és una cursa de muntanya solidària, 
organitzada per GECA amb el patrocini de  Noel Alimentaria S.A.U  que té 

com objectiu recaptar diners pel finançament de projectes d’investigació 
per la curació de malalties infantils. 
 
Aquesta competició amb sortida i arribada des del Parc de l’Estació de 
Sant Esteve d’en Bas, presenta tres recorreguts optatius en funció de la 
categoria: la cursa de 10 Km, amb un desnivell positiu d’uns 500-600 m. 
per a les categories cadet i open; la cursa de 23 Km amb un desnivell 
positiu de 1500 – 1.600 m. per a les categories júnior i open; i la 
cursa de 42 Km. amb un desnivell de 2900 – 3.000 m. a partir de la 
categoria sub-23. 
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Aquests són els resultats obtinguts pels nostres atletes en la segona 
edició de la competició:  

 
 
Cursa 10 Km. - Categoria masculina absoluta 
 

2n Ihor Prissiajnyi (1r sènior), 55m.43sg; 20è Climent Esqueu (7è 
cadet), 1h.03m.49sg 21è Pol Monells (8è cadet), 1h.03m.50sg. 
 
Cursa 10 Km. - Categoria femenina absoluta 
 

11a. Núria Lòpez (9a popular), 1h.21m.38sg 
 

 
V CURSA PICNIC DE SANT ANTONI - 4/06/2017 
 
Jordi Roura i Pep Roura ocupen la primera i tercera plaça de la 
classificació absoluta en la cinquena edició de la Cursa del 
Pícnic Sant Antoni. Aquesta cursa de muntanya té un recorregut 
aproximat de 10 Km amb uns 375m de desnivell acumulat amb punt de 
sortida i d’arribada al Pícnic Sant Antoni de Sant Esteve d’en 
Bas. 
 
Aquests són els resultats obtinguts pels nostres atletes:  
 
Resultats cursa absoluta  
 
Absolut masculí(47 
participants) 

Jordi Roura  
Pep Roura 
Ihor Prissiajny 
Joel Vilà 
Xeku Vila 
Climent Esqueu 

1r  
3r  
4t  
5è 

10è  
11è  

53’04”  
54’08”  
54’18”  
57’29”  

1h.03’26”  
1h.03’51”  

 
 

Jordi Roura i Pep Roura, 1r i 3r absoluts 
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X CURSA BARRI DE BONAVISTA - 10/06/2017 
 
Jordi Roura, Ihor Prissiajny i Pep Roura, han dibuixat el podi dels 
vencedors absoluts en categoria masculina en la desena edició de la 
cursa de Bonavista, prova puntuable del rànquing de curses de muntanya 
de la Garrotxa, que s’ha disputat el dissabte 10 de juny en motiu de la 
festa del barri.  La cursa, que transcórrer per l’interior de la Fageda, 
tenia uns 6,6 Qm. de recorregut amb sortida i arribada davant del centre 
cívic del barri. 
 
Aquests són els resultats obtinguts pels nostres atletes:  
 
Resultats cursa absoluta  
 
Absolut masculí Jordi Roura 1r 24’31” (*)  
(58 participants) Ihor Prissiajny  2n 25’06” (*)  
 Pep Roura 3r 25’33” (*)  

 Pol Monells  7è 27’15”  

 Joan Planella 8è 27’26”  

 Lluís Monells 14è 28’52”  

 Marc Codony 19è 29’50”  

 Andreu Senis 25è 31’18”  

 Esteve Roca 34è 33’20”  

 Briç Jou 40è 35’11”  

 Josep Danés 43è 40’50”  

 
*millor registre que la prova de la temporada anterior 

 
43a PUJADA A LA SALUT – 18 de juny de 2017 
 
VICTÒRIA D’ISAAC BARTI A LA CRONOESCALADA DE SANT FELIU 

Diumenge dia 18 de Juny, en un dia molt calorós, es va celebrar la 43a 
Pujada a la Salut. Es tracta d'una cronoescalada d'uns 2,5 Qm de 
recorregut per un corriol ascendent amb uns 600 metres de desnivell amb 
sortida des de la Plaça del Firal de Sant Feliu de Pallerols i arribada 
al santuari de la Salut.  Els participants que anaven sortint de dos en 
dos cada mig minut a partir de les 8,00h del matí, varen poder gaudir 
del paisatge, les vistes i un bon esmorzar a l'arribada. Isaac Barti  ha 

estat el vencedor absolut masculí amb més d’1 minut d’avantatge sobre el 
segon classificat. 
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Aquests són els temps i les posicions per categories dels atletes del 
CNO participants: 

 
M4 - 14 a 17 anys masculí 10 atletes  

 Pol Monells  4t (15è absolut) 25’35” (1)  
    
M5 - 18 a 25 anys masculí  7 atletes .  

 Isaac Barti  1r ( 1r absolut)  20’43”  
    
M6 - 26 a 35 anys masculí  25 atletes  

 Ihor Prissiajnyi  
Joel Vila 
 

4t (14è absolut) 
6è (18è absolut) 
 

25’18” (1)  
26’14”  

M8 - 46 a 55 anys masculí  15 atletes  

 David Barti  
 

11è (55è absolut) 
 

33’19” (1)  
 

F8 - 46 a 55 anys femení  5 atletes  

 Núria Lòpez  4a (13a absoluta fem.) 38’15”  
    
M9 - Més de 56 anys masculí  10 atletes  

 Josep Danés  
Joan Blanch 

6è (61è absolut) 
9è (78è absolut) 

35’08” (1)  

50’05”  
    
    
 (1)  millora en la marca  de la temporada passada  
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V WARCLUBS-RUN – 2 de juliol de 2017  

  
Aquesta competició celebrada el 2 de juliol, tracta d’una cursa de 
muntanya per equips de tres atletes amb dos recorreguts possibles de 10 
i 21 Quilòmetres. 
 
En l’edició d’enguany, el Club Natació Olot, format per Ihor 
Prissiajnyi, Pol Monells i Joan Reixach,  ha assolit la segona plaça en 
la curta, invertint un temps per equips de 1h. 2m. i 40sg.  
 
Jordi Roura a aconseguit el primer lloc individual en la ruta de 21 Km. 
amb una marca de 1h.55m.10sg. 
 

 
 

XVIII PUJA i BAIXA A BATET DE LA SERRA - 2/07/2016 
 

No hi ha resultats oficials. 

 
XXVII CURSA DE SANT ROC  

  

El rècordman estatal juvenil dels 5.000 m llisos Aaron Las Heras (Playas 
de Castellón) i la garrotxina Sònia Bassas, que la corria per primera 
vegada, van ser el guanyadors absoluts de la 26a edició de la Cursa de 
Sant Roc, organitzada aquest dimarts 15 d’agost coincidint amb la festa 
del barri olotí. Las Heras, tercer en l’edició de l’any anterior, va ser 
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el primer a creuar la línia de meta amb 20.01 i es va quedar molt a prop 
del millor temps aconseguit en la cursa del 2016 per Nan Oliveras (19.40 
min). Va acabar per davant de Jordi Rabionet, que repetí segona plaça 
amb 20.18, i del cadet en constant progressió del CN Olot Joan Reixach 
(21.04). 

En fèmines, el segon lloc va ocupar-lo Sònia Labrador i el tercer Núria 
López. El primer jove de fins a 16 anys va ser Joan Reixach, mentre que 
el trofeu al més veterà se l’endugué José M. Repullo amb 78 anys. 

Les posicions i temps dels nostres atletes han estat:  
 
Categoria masculina absoluta 

3r Joan Reixach, 21.04; 4t Ihor Prissiajnyi, 21.10; 5è Josep M. Roura, 
21.20; 6è Jordi Roura, 21.26; 29è Briç Jou, 26.57; 33è Marià Padrosa, 
27.30 
 
Categoria femenina absoluta 

3a fèmina Núria López, 29.31; 18a Mireia Solé, 39.31; 20a Eva Barti, 
40.43 

 
 
VIII CURSA DEL VERNTALLAT-EL MALLOL – 27 d’agost de 2017  

 
Amb la participació d’un centenar llarg d’atletes, aquest diumenge 27 
d’agost, s’ha donat el tret de sortida a la vuitena edició de la cursa 
de muntanya de 9 km del Verntallat i El Mallol, amb sortida i arribada 
al barri de Verntallat. El recorregut d’enguany s’enfilava fins l’ermita 
de Sant Antoni, passant pel gran mas de Massegur i pujant al turó del 
Mallol. El traçat circulat descendia cap al barri de les Olletes passant 
per la font del Turtunell i el Pas de la Torre. Tres atletes del CNO, 
Ihor Prissiajnyi, Josep Mª Roura i Jordi Roura  han creuat la meta amb el 

mateix temps. 
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Les posicions i temps dels nostres atletes han estat:  

 
Categoria masculina absoluta 
 

1r Ihor Prissiajnyi, 35m.28sg; 2n Josep Mª Roura, 35m.28sg; 3r Jordi 
Roura, 35m.28gs; Lluís Monells, 40m.02gs; Xeku Vila, 44m.45sg; Josep 
Danés, 52m.05sg; Joan Blanch, 1h.01m.12sg 
 
Categoria femenina absoluta 
 

Núria Lòpez, 50m.27sg 
 

 
 

XXVIII PUJADA A SANT FERRIOL 

 
El diumenge 10 de setembre es va donar la sortida des de la plaça de la 
Llibertat de Besalú, tal com és habitual any rere any, de la 28a edició 
de la clàssica cursa d’arrencament de temporada de la Pujada a l’ermita 
de Sant Ferriol, com a acte de celebració de l’aplec. Enguany el bon 
temps ha acompanyat als més de quaranta atletes participants en una de 
les darreres proves puntuables del circuit de curses de muntanya de la 
Garrotxa de la temporada 2016-2017. 
 
Les posicions i temps dels nostres atletes han estat:  

 
Categoria absoluta 
 

2n Ihor Prissiajnyi (CN Olot), 28’22”; 18è Quim Gallart (CN Olot), 
35’14”; Josep Danés (CN Olot), 43’17”; Núria Lòpez 2a categoria 40 a 55 
anys (CN Olot), 43’36” 
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Ihor Prissianyi 2n del podi general i Núria Lòpez 2a cat 40 a 55 anys femení  

IX VOLTA PELS VOLCANS D’OLOT– 24 de setembre de 2017 

Amb 271 participants i els dorsals esgotats, l’insaciable Jordi Roura  i 
el rejovenit Josep Mª Roura  han arribat plegats i en solitari a la línia 

d’arribada de la novena edició de la Cursa dels Volcans organitzada pel 
Centre Excursionista d’Olot aquest diumenge 24 de setembre. 
 
La Cursa “Volta pels volcans”  és una cursa de muntanya amb un  
recorregut de 12,6km i 420m de desnivell positiu que corona els quatre 
volcans més emblemàtics del municipi: Biseroques, Garrinada, Montsacopa 
i Montolivet. La sortida i arribada es situa el recinte de la Fira 
d’Olot. 
 
La resta de resultats dels atletes del CNO han estat els següents: 

 
Resultats Cursa absoluta masculina: 
 

Jordi Roura 1r 57’12”  
Josep Mª Roura   2n 57’12”  
Ihor Prissiajnyi      4t 59’15”  
Joel Vila 10è 1h.03’21”  
Joan Planella 15è 1h.05’50”  
Marc Vilamanya 31è 1h.10’00”  
Quim Gallart 42è 1h.12’21”  
Albert Alquezar 102è 1h.16’57”  
 
Resultats Cursa absoluta femenina: 

 
Eva Barti 17a 1h.24’25” 93a clas. general 
Núria Lòpez 18a 1h.26’07” 96a clas. general 
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III KM VERTICAL VALL D’EN BAS – 15 d’octubre de 2017 

 
Aquest diumenge 15 d’octubre s’ha celebrat la tercer a edició de la prova 
de muntanya Vertikalm del GECA, el quilòmetre vertical de la Garrotxa, 
en la qual d’ha imposat el vigatà Marcel Compte amb un temps de 42 
minuts i 37 segons. El primer atleta del CNO classificat ha estat 
l’Isaac Barti  (2n. Júnior), que, millorant en quasi tres minuts la marca 

de la temporada passada, ha entrat en vuitena posició a poc menys de 
tres minuts del vencedor. En categoria femenina ha guanyat l’Alba Xandri 
de Berga (52’41”), mentre que l’Eva Barti  ha ocupat la quinzena posició 

absoluta femenina (3a Open). La prova, amb una participació total de 121 
atletes (103 masculins i 18 fèmines) ha iniciat el seu recorregut a la 
plaça de Sant Privat d’en Bas, a la cota 530m,finalitzant al cim del 
Puigsacalm, amb els seus 1.515 metres sobre el nivell del mar.  
 
Els següents són els temps emprats pels atletes del nostre club: 
 
Resultats Cursa absoluta masculina : 

 
Isaac Barti (2n júnior) 2n 45’35”(1) 
Jordi Roura (5è open) 31è 50’34” 
Josep M Roura (6è open) 35è 51’43” 
Roger Gutierrez (13è open) 58è 55’22” 

 
Resultats Cursa absoluta femenina : 

 
Eva Barti (3a open) 15a 1h14’25” 
Núria Lòpez (4a open) 16a 1h17’46” 
   

(1) millora del temps respecte de l’edició anterior. 
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(2)  

 Eva Barti, tercera en categoria Open  
 

030402 Competicions nacionals 
 

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CURSES DE MUNTANYA VETERANS – CURSA DE 
MUNTANYA XXXI PUJA I BAIXA A GUANTA - SENTMENAT 
 
LÒPEZ I BLANCH RENOVEN EL TÍTOL DE CAMPIONS DE CATALUNYA 
 
Els atletes veterans del Club Natació Olot, Joan Blanch, Núria Lòpez i 
Quim Gallart han participat aquest diumenge 6 de novembre en el 

campionat de Catalunya de curses de Muntanya per a categories absoluta i 
veterana,  coincidint amb la 31a edició de la cursa de muntanya puja i 
baixa a Guanta (Sentmenat – Vallès O.).  La Núria Lòpez  (F50) i en Joan 
Blanch  (M70) han tornat a pujar el graó més alt del podi, de la mateixa 
manera que ho feren la temporada passada. Quim Gallart  en canvi s’ha 

hagut de conformar amb la cinquena plaça en categoria M50.  
La prova relativa al campionat català tenia un recorregut de 12,300 
quilòmetres amb sortida i arribada a la Plaça de l’Ajuntament de 
Sentmenat, culminant l’ascensió al castell de Guanta. 
 
Aquests són els resultats aconseguits: 

 

Veterà femení F50.   
 Núria Lòpez  

 
Campiona de Catalunya  

 
1h.04m.33sg.  

Veterà masculí M50   
 Quim Gallart  

 
Cinquena plaça  

 
53m.46sg.  

 
Veterà masculí M70   
 Joan Blanch  

 
Campió de Catalunya  

 
1h.11m.13sg.  
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Blanch-Lòpez-Gallart 

 
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CURSES DE MUNTANYA – VILASSAR DE MAR – 9 de 
setembre de 2017 

 
Aquest dissabte 9 de setembre, Isaac Barti  s’ha proclamat campió de 

Catalunya júnior de curses de muntanya. Ho ha fet, entrant en la 9a 
posició absoluta de 468 participants, en la cursa de l’especialitat la 
13a edició de la Burriac Atac organitzada pel centre excursionista de la 
població del Maresme que s’ha disputat a Vilassar de Mar. 

L’atleta del Club Natació Olot ha invertit un temps de 2h.05m06sg en 
completar el recorregut de 21 Km. 

 

Issac Barti amb la resta de campions 
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030403 Competicions estatals 
 

CAMPIONAT D’ESPANYA KM VERTICAL – ARREDONDO (CANTÀBRIA - 
21/05/2017 
 
ISAAC BARTI QUART JÚNIOR  
 
La “Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada FEDME” 
organitzadora del Campionat estatal de carreres verticals de 
muntanya ha elegit el VI Quilòmetre Vertical Arredondo per a 
celebrar el campionat aquesta temporada. La cursa de 2,7 km de 
recorregut i 1.010 m de desnivell positiu amb un pendent mig del 
37% ha estat preparada per la “Concejalía de Deportes” de 
l’ajuntament cantàbric d’Arredondo el diumenge 21 de maig. 
 
L’atleta format al CNO, Isaac Barti, estrenant categoria júnior ha 
aconseguit una gran quarta posició vestint la samarreta de la 
selecció catalana, invertint un temps de 39’50”57 per fer el cim. 
 

 
 

Isaac Barti, en plena pujada 
 

 
030404 Competicions internacionals 

 

CAMPIONAT D’EUROPA DE CURSES DE MUNTANYA VETERANS– CURSA DE 
MUNTANYA MONTESCATANO 2017 - MONTCADA I REIXACH 
 
NÚRIA LOPEZ, SUBCAMPIONA EUROPEA PER EQUIPS 
 
La selecció estatal W50 ha aconseguit la medalla de plata per equips en 
l’europeu de curses de muntanya disputat aquest diumenge 30 d’abril a la 

ciutat vallesana de Montcada i Reixach, coincidint amb la cinquena 
edició de la cursa de muntanya Montescatano. En la classificació per 
equips, puntuaven les tres primeres atletes de cada selecció, essent 
l’atleta veterana del Club Natació Olot Núria Lòpez la tercera atleta de 
l’equip en arribar a la meta. Lopez ha contribuït destacadament en 



MEMÒRIA ESPORTIVA      CLUB NATACIÓ OLOT        TEMPORADA 2016-2017     pàg. 85 

l’obtenció de la medalla en ocupar una meritòria cinquena plaça en la 
seva categoria.   
 
La prova tenia un recorregut de 13,400 quilòmetres amb un desnivell 
positiu de 550 metres, amb sortida i arribada a la Plaça de l’Església 
de Montcada i Reixach.  
 
Aquests són els resultats aconseguits: 

 

Veterà femení W50. 
 

 

 Núria Lòpez  
 

Cinquena d’Europa  

 
1h.31m.28sg.  

 

  
 

Nuri Lopez, subcampiona europea per equips 
 

VERTICAL FULLY QUILÒMETRE VERTICAL -  FULLY (SUÏSSA) – CATEGORIA JÚNIOR 
– 21 D’OCTUBRE 

 
El dia 21 d'octubre l'Isaac Barti  va aconseguir el bronze júnior en la 

última prova de la Copa del Mon del quilòmetre vertical, la Vertical de 
la població de Fully (Suïssa) amb un recorregut molt exigent d’un 1,9km 
amb 1000+.  L’atleta del Club Natació Olot només va necessitar 37 minuts 
i 10 segons per enfilar-se al cel. Si comparem aquesta cursa amb la que 
el mateix atleta es va proclamar campió mundial la temporada passada es 
pot veure la duresa de la pujada. L’any passat a Fonte Cerreto l'Aquila 
(Itàlia) la distància que cobria els 1.000 metres de desnivell era el 
pràcticament el doble (3,5 Km.) invertint només 4 minuts més minuts en 
acabar-la. 
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A la fotografia de l’esquerra es pot observar la duresa de l’ascensió 
La cursa segueix la recta línia de tren fins a l’arribada a Garettes (1500 m)  
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0305 POPULARS 
 

030501 Competicions provincials 
 
XXV CURSA POPULAR “CÓRRER PER CÓRRER” DE MANLLEU 
 

Marià Padrosa, atleta veterà C del Club Natació Olot, va acabar 116è 
absolut en la cursa popular “córrer per córrer” del barri de Gràcia de 
Manlleu disputada el diumenge 13 de novembre. Padrosa va invertir 45 
minuts i 59,82 segons en completar el recorregut de 10 Quilòmetres, vuit 
segons menys que en l’anterior edició. 
 
X MARXA POPULAR DE BANYOLES - 27/11/2016 
 
Aquest diumenge 27 de novembre s’ha corregut la X Marxa Popular Ciutat 
de Banyoles que organitza L’Ajuntament de Banyoles.  Es tracta d’un 
circuit tancat d’uns 10Km de recorregut, amb sortida i arribada a la 
plaça de les Rodes, que volta l’estany de Banyoles i es complementa amb 
camins de muntanya a la zona de Porqueres.    
 
Aquest són els resultats obtinguts pels atletes del CNO participants: 

 
Categories masculines 
 
12-14 homes Pol Monells  1r (43è abs.) 42’17” minuts 
    
15-18 homes David Pujol  6è (99 abs) 48’45” minuts 
    
19-34 homes Jordi Roura  4t (5è abs.) 34’35” minuts 
  38è (117è abs.) 44’26” minuts 
35-49 homes Lluís Monells    
    
+55 anys Josep M. Roura  1r (9è abs.) 35’51” minuts 
 Marià Padrosa  5è (86è 

absolut) 
46’25” minuts 

 
Categories femenines 
 
15-18 dones Núria Llagostera  1a (98a 

absolut) 
48’44” minuts 

 Cèlia 
Colldecarrera 

2a (112a 
absolut) 

50’15” minuts 

 C. Colldecarrera i N. Llagostera al podi   
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XXI CURSA POPULAR DE PORQUERES- 8/12/2016 
 
Coincidint sempre amb el 8 de desembre, aquest dijous s’ha corregut la 
XXI Cursa Popular Ciutat de Porqueres que organitza L’Ajuntament del 
poble.  Es tracta d’un circuit circular d’uns 7,2Km de recorregut que 
combina asfalt i muntanya, amb sortida i arribada al pavelló d’esports.    
 
Aquest són els resultats obtinguts pels atletes del CNO participants: 

 
Categories masculines 
 
 Jordi Roura  7è (5è Sènior) 25’48” minuts 
 Climent Esqueu  31è (3r promo 

A) 
29’45” minuts 

 Pol Monells  32è (4t promo 
A) 

29’54” minuts 

 Briç Jou  43è (6è promo 
A) 

31’35” minuts 

 Marc Codony  69è (11è promo 
A) 

33’01” minuts 

 David Pujol  69è (7è promo 
B) 

33’20” minuts 

 
Categories femenines 
 
 Núria Llagostera 18a (1a promo B) 36’43” minuts  
 Cèlia Colldecarrera 21a (2a promo B) 38’08” minuts  

 

 
 

Els atletes de promoció participants en la cursa popular 
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I CURSA SANT SILVESTRE SANT ROC - 31/12/2016 
 
El club de Futbol Sant Roc va organitzar el passat 31 de desembre la 
primera edició de la Sant Silvestre que tenia com a punt de sortida i 
arribada davant del camp de futbol del barri. En aquesta primera edició 
van ser uns quasi 90 participants els que varen realitzar la cursa de 5 
Km.  
 
Aquest són els resultats obtinguts pels atletes del CNO participants: 

 
Categories masculines 
 
 Briç Jou  5è 22’11” minuts 
 David Pujol  48è  26’53” minuts 
 
Categories femenines 
 
 Núria Llagostera 21a (1a cat fem) 24’50” minuts  
 Cèlia Colldecarrera 30a (2a cat fem) 25’23” minuts  

 

   
Jou Llagostera Pujol i Colldecarrera 

   
 
XII CURSA SANT SILVESTRE GIRONA - 31/12/2016 
 
Els atletes Annas Mahboub i Jessica Anne Martin han guanyat la 12a 
edició de la Cursa de Sant Silvestre de Girona. La prova va tenir lloc 
dissabte dia 31 de desembre i va comptar amb la participació de 2.150 
persones, entre la cursa per a adults de 5 quilòmetres de 
recorregut(1.757) i les minicurses. 

 
Pel que fa al C.N.O., a part de l’excel·lent carrera de l'Aleix Domènech 

(2n absolut), que va córrer per sota dels 3 minuts el kilòmetre, cal 
esmentar en Jordi Roura  que es va classificar en 12a posició. Altres 
participants del club varen ser en Joan Planella  34è, el jove Marc 
Codony  228è i Joan Domènech  237è. 



MEMÒRIA ESPORTIVA      CLUB NATACIÓ OLOT        TEMPORADA 2016-2017     pàg. 90 

 
Aquest són els resultats obtinguts pels atletes del CNO participants: 

 
Categories masculines 
 

 Aleix Domènech  2n  14’56” minuts  

 Jordi Roura  11è  15’53” minuts  
 Joan Planella  33è  17’33” minuts  
 Marc Codony  217è  21’25” minuts  
 Joan Domènech  224è  21’46” minuts  
 

  
 

Aleix Domènech – 2n de la general 
 

L’Aleix i en Joan Domènech 

 
XXXIX CURSA DEL CARRER NOU - GIRONA – 21 D’OCTUBRE 

 

Aquest diumenge 21 d’octubre, l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, 
acompanyada de la regidora d’Educació i Esports, Isabel Muradàs, ha 
donat el tret de sortida a les diferents proves de la llegendària Cursa 
Popular del Carrer Nou, que arriba enguany a la seva 39ena edició, 
vestida de verd, a favor de Catalunya Contra el Càncer-Girona i el 
Rotary Club. Els guanyadors absoluts dels 10 km han estat Jonathan 
Romeo (CA Lloret-La Selva) i Montse Mas (FC Barcelona). 

Destaca la victòria incontestable d’en Pep Roura  en categoria veterà B.  

Resultats dels atletes del Club Natació Olot: 

Cursa 10.000 m. 

 
Categories absoluta masculina  (561 atletes) 

 Josep Mª Roura 
Jordi Roura 
Ihor Prissiajnyi 
Marc Mallarach 

14è (1r VetB)  
19è (14è Sen) 
29è (20è Sen) 
31è (22è Sen) 

34m.58sg. 
35m.21sg.         
36m.08sg. 
36m.09sg. 
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Joel Vila 
Marc Vilamanya 
Albert Alquezar 
 

68è (41è Sen) 
124è (67è Sen) 
161è (85 Sen) 

38m.43sg.   
41m.34sg.     
43m.02sg.                         

Cursa 5.000 m. 

 
Categories absoluta masculina  (392 atletes) 

 Joan Reixach 
Pol Monells 
 

10è (8è Sen) 
11è (9è Sen)  
 

18m.23sg. 
18m.23sg.         
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04 - RECONEIXEMENTS I PREMIS 

 

Premis presentació de les seccions del CNO 
 

La proposta d'adjudicació dels premis a la regularit at, promesa i millor 
atleta, des de la temporada 2014-15 es fa de manera objectiva d'acord 
amb les següents classificacions de participació en l'entrenament i en 
la competició.  
 
Premi a la regularitat 

 
És el premi que s’atorga en funció de la constància de participació , 

actitud i esforç en els entrenaments, valorant també la participació en 
les competicions. Aquest premi està destinat només a atletes de 
categoria de promoció (prebenjamins a cadets). 
 
S’avalua bàsicament d’acord amb el nombre de sessions d’entrenament en 
que assisteix l'atleta, premiant la seva participació en les 
competicions. No forçosament serà premiat aquell atleta amb més 
percentatge si la seva actitud general durant la temporada envers els 
companys i entrenadors no ha estat la més exemplar. 
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Els atletes que han assistit més en els entrenaments  han estat: Climent 
Esqueu  (85,7% de participació), David Pujol  (77,5%) i Briç Jou  (74,5%). 

 

 
 
Pel que fa a la participació en la competició, desta ca en Pol Monells  
amb 27 ocasions defensant la samarreta del club, en Climent Esqueu 24 
vegades i Briç Jou  amb 22. 

 
Premi promesa 

 
És el reconeixement a atletes amb potencial. S’atorga en funció dels 
resultats obtinguts i l’actitud al llarg de la temporada, considerant a 
més l’evolució respecte el curs anterior, en les diferents disciplines 
on participa. Aquest premi està destinat a atletes entre les categories 
de promoció infantil fins a juvenil.  
 
S’avalua d’acord amb una fórmula que considera bàsicament la posició 
relativa que ha ocupat en una determinada prova o competició considerant 
una suposada participació de 100 atletes, del tipus de competició i de 
l’àmbit territorial d’aquesta. Es premien també, d’una manera relativa 
les tres primeres posicions. La puntuació final s’extreu de la suma 
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entre la mitja de les cinc millors puntuacions en cada participació, la 
mitjana de les puntuacions  de la resta de puntuacions i un factor 
relatiu a les marques del club superades per l’atleta i mínimes 
obtingudes per a participar en campionats de Catalunya i Espanya. No 
necessariament un atleta amb més podis puntua més que un altre que no 
pugi al podi però que hagi obtingut bones posicions en campionats 
d’ordre superior a partir del nivell català.  
 
Els candidats d’aquesta temporada són en Climent Esqueu , que a més de 

pujar sovint als podis del circuit de cros ha aconseguit classificar-se 
pel campionat català de pista en 600 metres llisos, Isaac Barti  amb el 

seu bronze en una de les proves del campionat del món de Km vertical, 
Joan Reixach  pels seus triomfs al circuit de cros i Marc Codony  per la 

seves ganes i evolució ascendent.   
 

 
 
 
 
*El premi a la millor promesa no forçosament serà resultat directe d’aquesta 
classificació. Aquests resultats serveixen de referència base per ser avaluats finalment 
pel cos tècnic i directiu. 
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Els següents atletes de promoció són els que han ocu pat podis en alguna 
competició: 

 
Climent Esqueu • Bronze  per equips en categoria cadet masculina, en 

el campionat de Catalunya de cros i classificació 
pel campionat d’Espanya de cros per clubs 
(12/02/17) – Joan Reixac, Pol Monells, Briç Jou i  
Climent Esqueu . 

• Subcampió rànquing gironí de cros en categoria 
cadet masculí 2016-2017. 

• Tercera posició en el 43è cros de San t Hilari 
Sacalm, en el marc del circuit gironí de cros en 
categoria cadet masculí (13/11/16) 

• Segona posició en el XVI cros de vila de Salt, en 
el marc del circuit gironí de cros en categoria 
cadet masculí (4/12/16) 

• Tercera posició en la XXI cursa popular d e 
Banyoles, en categoria Promoció A (8/12/16) 

• Primera posició en el XXIII cros de Castellfollit, 
en categoria cadet masculí (12/03/17). 

• Primera posició en el 15è cros de Bosc de Tosca, 
en categoria cadet masculí (9/04/17). 

• Segona posició, en categoria M1 e n la cursa de 10 
Km. de la Garrotxa (26/03/17) 

• Campió del rànquing garrotxí d’atletisme en 
categoria cadet masculí 
 

 
Isaac Barti • Campió de Catalunya, en el Campionat de Catalunya 

curses de muntanya, categoria Júnior, Vilassar de 
Mar (9/09/17) 

 
• Primera po sició absoluta cursa Corriols de Foc a 

Vallfogona (12/03/17) 

• Primera posició absoluta a la 43a Pujada a la 
sajut de Sant Feliu de Pallerols (18/06/17) 

• Segon júnior en la III edició de la Vertikalm 
(15/10/17) 

• Tercera posició júnior al Km vertical Vertical 
Fully (Suïssa), prova de la Copa del Món 
(21/10/17) 
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Nil Sala • Campió de Girona de cros en categoria benjamí 
masculí, disputat en el marc del XXVIII cros de 
Vidreres (18/12/16). 

 
 

• Campió rànquing gironí de cros en categoria 
benjamí masculí 2016-2017. 

 
• Primera posició en el XXI cros d’Olot, en el marc 

del circuit gironí de cros en categoria benjamí 
masculí (30/10/16) 

• Primera posició en el XLIII cros de Santa Coloma 
de Farners, en el marc del circuit gironí de cros 
en categoria benjamí masculí (6/11/16) 

• Pr imera posició en el XIX cros de Girona, en el 
marc del circuit gironí de cros en categoria 
benjamí masculí (20/11/16) 

• Primera posició en el XVI cros de vila de Salt, en 
el marc del circuit gironí de cros en categoria 
benjamí masculí (4/12/16) 

• Primera posic ió en el XV cros de Banyoles, en el 
marc del circuit gironí de cros en categoria 
benjamí masculí (11/12/16) 

• Primera posició en el XXVIII cros de Vidreres, en 
el marc del circuit gironí de cros en categoria 
benjamí masculí (18/12/16) 

• Primera posició en el I V cros de Maçanet de la 
selva, en el marc del circuit gironí de cros en 
categoria benjamí masculí (15/01/17) 

• Primera posició en el XXIII cros de Riudellots, en 
el marc del circuit gironí de cros en categoria 
benjamí masculí (22/01/17). 

• Primera posició en e l XXXII cros de Caldes de 
Malavella, en el marc del circuit gironí de cros 
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en categoria benjamí masculí (05/02/17). 

• Primera posició en el XXIII cros de Castellfollit, 
en categoria benjamí masculí (12/03/17). 

• Primera posició en el 15è cros de Bosc de Tosca,  
en categoria benjamí masculí (9/04/17). 

• Primera posició en el 33è cros de Sant Feliu de 
Pallerols, en categoria benjamí masculí 
(20/08/17). 

• Campió del rànquing garrotxí d’atletisme en 
categoria benjamí masculí 
 

Joan Reixach • Bronze  per equips en categoria cadet masculina, en 

el campionat de Catalunya de cros i classificació 
pel campionat d’Espanya de cros per clubs 
(12/02/17) – Joan Reixac, Pol Monells, Briç Jou i  
Climent Esqueu . 

• Subcampió de Girona de cros en categoria cadet 
masculí, disputat en el marc del XXVIII cros de 
Vidreres (18/12/16). 

• Campió rànquing gironí de cros en categoria cadet 
masculí 2016-2017. 

• Primera posició en el XXI cros d’Olot, en el marc 
del circuit gironí de cros en categoria cadet 
masculí (30/10/16) 

• Segona posició en el 43è cros de Sant Hilari 
Sacalm, en el marc del circuit gironí de cros en 
categoria cadet masculí (13/11/16) 

• Primera posició en el XVI cros de vila de Salt, en 
el marc del circuit gironí de cros en categoria 
cadet masculí (4/12/16) 

• Segona posició en el XXVIII cros de Vidreres, en 
el marc del circuit gironí de cros en categoria 
cadet masculí (18/12/16) 

• Primera posició en el IV cros de Maçanet de la 
selva, en el marc del circuit gironí de cros en 
categoria cadet masculí (15/01/17) 

• Segona posició en el XXIII cros de Riude llots, en 
el marc del circuit gironí de cros en categoria 
cadet masculí (22/01/17). 

• Primera posició en el 33è cros de Sant Feliu de 
Pallerols, en categoria cadet masculí (20/08/17). 

• Primera posició, en categoria M1 en la cursa de 10 
Km. de la Garrotxa (26/03/17) 

• Segona posició per equips (Ihor Prissiajnyi- Pol 
Monells- Joan Reixach) de la 5a Warclubs 2017 cursa 
de 10 Km. (02/07/17) 

• Tercera posició absoluta en la cursa de Sant Roc 
(15/07/17) 

• Primera posició en la cursa cadet ciutat d’Olot 
(8/10/17)  

• Primera pos ició absoluta masculina en el 
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recorregut de 5 Km. de la cursa de ciutat d’Olot 
(8/10/17)  

• Campió del rànquing garrotxí d’atletisme en 
categoria cadet masculí 
 
 

Pol Monells • Bronze  per equips en categoria cadet masculina, en 

el campionat de Catalunya de cros i classificació 
pel campionat d’Espanya de cros per clubs 
(12/02/17) – Joan Reixac, Pol Monells, Briç Jou i  
Climent Esqueu . 

• Subcampió de Girona de cros en categoria cadet 
masculí, disputat en el marc del XXVIII cros de 
Vidreres (18/12/16). 

• Tercera posici ó en el XXVIII cros de Vidreres, en 
el marc del circuit gironí de cros en categoria 
cadet masculí (18/12/16) 

• Tercera posició en el IV cros de Maçanet de la 
selva, en el marc del circuit gironí de cros en 
categoria cadet masculí (15/01/17) 

• Primera posició e n la X marxa popular de Banyoles, 
en categoria 12 a 14 anys (27/11/16) 

• Segona posició en el 15è cros de Bosc de Tosca, en 
categoria cadet masculí (9/04/17). 

• Segona posició per equips (Ihor Prissiajnyi- Pol 
Monells- Joan Reixach) de la 5a Warclubs 2017 cursa 
de 10 Km. (02/07/17) 

• Subcampió del rànquing garrotxí d’atletisme en 
categoria cadet masculí 

 
 

Briç Jou • Bronze  per equips en categoria cadet masculina, en 
el campionat de Catalunya de cros i classificació 
pel campionat d’Espanya de cros per clubs 
(12/02/17) – Joan Reixac, Pol Monells, Briç Jou i  
Climent Esqueu .  

• Segona posició en el XXIII cros de Castellfollit, 
en categoria cadet masculí (12/03/17). 

• Tercera posició en el 15è cros de Bosc de Tosca, 
en categoria cadet masculí (9/04/17). 

• Tercera posició en el 33è cros de Sant Feliu de 
Pallerols, en categoria cadet masculí (20/08/17). 

• Tercera posició, en categoria M1 en la cursa de 10 
Km. de la Garrotxa (26/03/17) 

• Tercer del rànquing garrotxí d’atletisme en 
categoria cadet masculí 
 
 

Roger Cargol • Subcampió de G irona de cros en categoria 
prebenjamí masculí, disputat en el marc del XXVIII 
cros de Vidreres (18/12/16). 

• Subcampió rànquing gironí de cros en categoria 
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prebenjamí masculí 2016-2017. 

• Primera posició en el XXI cros d’Olot, en el marc 
del circuit gironí de cros en categoria prebenjamí 
masculí (30/10/16) 

• Tercera posició en el XLIII cros de Santa Coloma 
de Farners, en el marc del circuit gironí de cros 
en categoria prebenjamí masculí (6/11/16) 

• Segona posició en el 43è cros de Sant Hilari 
Sacalm, en el marc del circuit gironí de cros en 
categoria prebenjamí masculí (13/11/16) 

• Tercera posició en el XIX cros de Girona, en el 
marc del circuit gironí de cros en categoria 
prebenjamí masculí (20/11/16) 

• Segona posició en el XVI cros de vila de Salt, en 
el marc del circ uit gironí de cros en categoria 
prebenjamí masculí (4/12/16) 

• Segona posició en el XV cros de Banyoles, en el 
marc del circuit gironí de cros en categoria 
prebenjamí masculí (11/12/16) 

• Segona posició en el IV cros de Maçanet de la 
selva, en el marc del circ uit gironí de cros en 
categoria prebenjamí masculí (15/01/17) 

• Segona posició en el XXIII cros de Riudellots, en 
el marc del circuit gironí de cros en categoria 
prebenjamí masculí (22/01/17). 

• Primera posició en el XXIII cros de Castellfollit, 
en categoria prebenjamí masculí (12/03/17). 

• Primera posició en el 15è cros de Bosc de Tosca, 
en categoria prebenjamí masculí (9/04/17). 

• Primera posició en la cursa prebenjamina ciutat 
d’Olot (8/10/17)  

• Campió del rànquing garrotxí d’atletisme en 
categoria prebenjamí masculí 
 
 

Núria Llagostera • Subcampiona de Girona de cros en categoria juvenil 
femení, disputat en el marc del XXVIII cros de 
Vidreres (18/12/16). 

• Tercera posició en el XXI cros d’Olot, en el marc 
del circuit gironí de cros en categoria cadet 
femení (30/10/16) 

• Tercera posició en el XXVIII cros de Vidreres, en 
el marc del circuit gironí de cros en categoria 
juvenil femení (18/12/16) 

• Segona posició absoluta en la cursa curta de la VI 
edició de la cursa de muntanya aplec de Sant Martí 
(13/11/16) 

• Primera posició en la X marxa popular de Banyoles, 
en categoria 15 a 18 anys (27/11/16) 

• Primera posició en la XXI cursa popular de 
Banyoles, en categoria Promoció B (8/12/16) 
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• Segona posició, en categoria F7 en la cursa de 10 
Km. de la Garrotxa (26/03/17) 

• Segona posició en e l 15è cros de Bosc de Tosca, en 
categoria juvenil femení (9/04/17). 

• Campiona del rànquing garrotxí d’atletisme en 
categoria juvenil femení. 
 

Marc Codony • Primera posició en el XXIII cros de Castellfollit, 
en categoria infantil masculí (12/03/17). 

• Primera p osició en el 15è cros de Bosc de Tosca, 
en categoria infantil masculí (9/04/17). 

• Segona posició en el 33è cros de Sant Feliu de 
Pallerols, en categoria infantil masculí 
(20/08/17). 

• Campió del rànquing garrotxí d’atletisme en 
categoria infantil masculí 
 

 
Estefan Roca • Segona posició en el XXIII cros de Castellfollit, 

en categoria infantil masculí (12/03/17). 

• Segona posició en el 15è cros de Bosc de Tosca, en 
categoria infantil masculí (9/04/17). 

• Subcampió del rànquing garrotxí d’atletisme en 
categoria infantil masculí 
 
 

Yannick Domènech • Tercera posició en el XXIII cros de Castellfollit, 
en categoria benjamí masculí (12/03/17). 

• Segona posició en el 15è cros de Bosc de Tosca, en 
categoria benjamí masculí (9/04/17). 

• Subcampió del rànquing garrotxí d’atletisme e n 
categoria benjamí masculí 

•  

Clara Aulinas  

• Tercera posició en el XXIII cros de Riudellots, en 
el marc del circuit gironí de cros en categoria 
cadet femení (22/01/17). 

• Primera posició en el 15è cros de Bosc de Tosca, 
en categoria juvenil femení (9/04/17). 

• Primera posició en la cursa cadet ciutat d’Olot 
(8/10/17)  

• Primera posició absoluta femenina en el recorregut 
de 5 Km. de la cursa de ciutat d’Olot (8/10/17)  

 
 

Marc Caño • Primera posició en el 15è cros de Bosc de Tosca, 
en categoria aleví masculí (9/04/17). 

•  

 
Eva Barti • Bronze en el campionat de Girona de cros en 

categoria juvenil femení, disputat en el marc del 
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XXVIII cros de Vidreres (18/12/16). 

• Primera posició en el XXI cros d’Olot, en el marc 
del circuit gironí de cros en categoria cadet 
femení (30/10/16) 

• Tercera posició en el 15è cros de Bosc de Tosca, 
en categoria juvenil femení (9/04/17). 

• Primera posició categoria júnior Vall de Ribes 
Xtrem (23/04/17) 

• Tercera Open en la III edició de la Vertikalm 
(15/10/17) 

• Subcampiona del rànquing garrotxí d’atletism e en 
categoria juvenil femení 
 

Cèlia Colldecarrera • Segona posició en la X marxa popular de Banyoles, 
en categoria 15 a 18 anys (27/11/16) 

• Segona posició en la XXI cursa popular de 
Banyoles, en categoria Promoció B (8/12/16) 

• Primera posició categoria F7 en la IV edició de la 
prova de 10.000 m en ruta a Olot. (26/03/17) 
 

 
Pol Casals • Tercera posició en el XXIII cros de Castellfollit, 

en categoria infantil masculí (12/03/17). 
• Tercera posició en el 15è cros de Bosc de Tosca, 

en categoria infantil masculí (9/04/17). 

• Tercer del rànquing garrotxí d’atletisme en 
categoria infantil masculí 

•  
David Pujol • Primera posició en el 15è cros de Bosc de Tosca, 

en categoria juvenil masculí (9/04/17). 
 

Mireia Soler • Tercera rànquing gironí de cros en categoria 
sènior femení 2016-2017. 

• Primera posició en el 15è cros de Bosc de Tosca, 
en categoria sènior femení (9/04/17). 

• Campiona comarcal del rànquing d’atletisme en 
categoria sènior. 

 
 

Eudald Rispau • Segona posició en el 15è cros de Bosc de Tosca, en 
categoria juvenil masculí (9/04/17). 
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Millor atleta 

 
És el reconeixement a la millor trajectòria esportiva d’un atleta durant 
la temporada, en funció bàsicament dels èxits obtinguts (podis). Aquest 
premi està destinat a atletes entre les categories promesa a veterana. 
 
S’avalua en funció dels podis obtinguts premiats d’acord amb el nombre 
d’atletes participants, del tipus de competició i de l’àmbit territorial 
d’aquesta.  
 
Aquests són els podis que han ocupat els atletes aquesta temporada: 

 
Núria Lòpez • Subcampiona d’Europa per equ ips amb la selecció 

estatal en el campionat d’Europa de muntanya 
categoria W50 – Montescatano (Montcada i Reixach) 
(30/04/17) 

• Campiona de Catalunya de curses de muntanya en 
categoria veterana F50 – 31a pujada a 
Guanta(Sentmenat) (6/11/16)  

 
 

• Subcampiona de Catalunya  en 3000ml en pista 

coberta (F50) a Sabadell (26/02/17). 

• Subcampiona de Girona de cros en categoria veterà 
B femení, disputat en el marc del XXVIII cros de 
Vidreres (18/12/16) 

• Segona posició en el 33è cros de Sant Feliu de 
Pallerols, en categori a veterà B femení 
(20/08/17). 

• Primera posició en la V cursa de muntanya de les 4 
ermites en categoria màster 50, Ripoll (22/01/17) 

•  Primera posició en la IV cursa de muntanya de les 
corriols de foc en categoria màster 50, Vallfogona 
(12/03/17) 

• Primera posi ció categoria màster 50 Vall de Ribes 
Xtrem (23/04/17) 

• Primera posició categoria màster 50 Batega al bac, 
Campelles  (21/05/17) 

• Tercera posició absoluta en la 26a cursa de Sant 
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Roc (15/08/17). 

• Segona posició en la 28a pujada a Sant Ferriol, en 
categoria 40 a 55 anys femení (10/09/17). 

• Campiona del rànquing garrotxí d’atletisme en 
categoria veterana B. 
 

 
Marià Padrosa  

• Campió d’Espanya  en categoria categoria M55, en 
4x100 metres llisos  en pista aire lliure , fent 

equip amb la Joventut Atlètica de Sabadell en el 
marc del campionat de Catalunya Veterà - Elx 
(24/06/17)  

 
• Campió d’Espanya  en categoria categoria M55, en 

4x400 metres llisos  en pista aire lliure , fent 

equip amb la Joventut Atlètica de Sabadell en el 
marc del campionat de Catalunya Veterà - Elx 
(25/06/17) – Marià Padrosa.   

 
• Subcampió de Catalunya  en 200ml en pista coberta 

(M55) a Sabadell (26/02/17). 

• Subcampionat de Catalunya en 400 metres llisos en 
pista a l’aire lliure, categoria M55, Mollet del 
Vallès (11/06/17) .  

• Bronze en el campionat de Catalun ya en 400ml en 
pista coberta (M55) a Sabadell (26/02/17).  

• Segona posició en el XXIII cros de Castellfollit, 
en categoria veterà C (12/03/17). 
 

• Primera posició en el 15è cros de Bosc de Tosca, 
en categoria veterà C masculí (9/04/17). 

• Subampió del rànquing g arrotxí d’atletisme en 
categoria veterà masculí C 
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Josep Mª Roura • Segona posició en el XXI cros d’Olot, en el marc 
del circuit gironí de cros en categoria veterà B 
(30/10/16) 

• Segona posició en el XLIII cros de Santa Coloma de 
Farners, en el marc del ci rcuit gironí de cros en 
categoria veterà B masculí (6/11/16) 

• Primera posició en el 43è cros de Sant Hilari 
Sacalm, en el marc del circuit gironí de cros en 
categoria veterà B masculí (13/11/16) 

• Primera posició en la X marxa popular de Banyoles, 
en categoria majors de 55 anys (27/11/16) 

• Tercera posició en el XVI cros de vila de Salt, en 
el marc del circuit gironí de cros en categoria 
veterà B masculí (4/12/16) 

• Primera posició, en categoria M5 en la cursa de 10 
Km. de la Garrotxa (26/03/17) 

• Primera posició en el XXIII cros de Castellfollit, 
en categoria veterà C (12/03/17). 

• Segona posició en el 15è cros de Bosc de Tosca, en 
categoria sènior masculí (9/04/17). 

• Primera posició en el 33è cros de Sant Feliu de 
Pallerols, en categoria veterà C masculí 
(20/08/17). 

• Tercera posició absoluta en la V edició de la 
cursa picnic Sant Antoni (04/06/17) 

• Tercera posició absoluta en la X edició de la 
cursa de Bonavista (10/06/17) 

• Primera posició absoluta en la VIII cursa de 
muntanya Verntallat-El Mallol (27/08/17) 

• Primera posic ió absoluta en la IX cursa de 
muntanya Volta als Volcans d’Olot (24/09/17) 

• Primera posició, en categoria veterà C, en la XXXV  
cursa ciutat d’Olot – recorregut de 10Km.  
(08/10/17). 

• Primera posició veterà B en la 30a cursa del 
carrer Nou a Girona (21/10/17) 

• Campió del rànquing garrotxí d’atletisme en 
categoria veterà C masculí 
 

 
Quim Gallart • Subcampionat de Catalunya en 400 metres llisos en 

pista a l’aire lliure, categoria M50, Mollet del 
Vallès (11/06/17)  

• Bronze en el campionat de Catalunya en 400ml en 
pista coberta (M50) a Sabadell (26/02/17).  

• Primera posició en el XXIII cros de Castellfollit, 
en categoria veterà B (12/03/17). 

• Subcampió comarcal del rànquing d’atletisme en 
categoria veterà B. 
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Jordi Roura • Tercera posició absoluta en la Trial Santa Brígida 
d’Amer (29/01/17) 

• Tercera posició en el XVI cros de vila de Salt, en 
el marc del circuit gironí de cros en categoria 
sènior masculí (4/12/16) 

• Tercera posició en el IV cros de Maçanet de la 
selva, en el marc del circuit gironí de cros en 
categoria sènior masculí (15/01/17) 

• Tercera posició, en categoria absoluta en la XXIII 
mitja marató de la Garrotxa (26/03/17) 

• Segona posició absoluta en la cursa de muntanya de 
La Moixina (1/05/17) 

• Tercera posició absoluta en el recorregut de 18Km 
en la VIII edició de la cursa de muntanya “córrer 
per la Fageda” (20/05/17) 

• Primera posició absoluta en la V edició de la 
cursa picnic Sant Antoni (04/06/17) 

• Primera posició absoluta en la X edició de la 
cursa de Bonavista (10/06/17) 

• Primera posició absoluta en la Warclubs 2017 de 21 
km. (02/07/17) 

• Primera posició absoluta en la VIII cursa de 
muntanya Verntallat-El Mallol (27/08/17) 

• Primera posició absoluta en la IX cursa de 
muntanya Volta als Volcans d’Olot (24/09/17) 

• Primera posició en el XXIII cros de Castellfollit, 
en categoria sènior (12/03/17). 

• Primera posició en el 15è cros de Bosc de Tosca, 
en categoria sènior masculí (9/04/17). 

• Campió del rànquing garrotxí d’atletisme en 
categoria sènior masculí 
 

 
Ihor Prissiajnyi • Segona posició en el XXXII cros de Caldes de 

Malavella, en el marc del circuit gironí de cros 
en categoria sènior masculí (05/02/17). 

• Segona posició en el XXIII cros de Castellfollit, 
en categoria sènior (12/03/17). 

• Tercera posició en el 15è cros de Bosc de Tosca, 
en categoria sènior masculí (9/04/17). 

• Tercera posició en el 33è cros de Sant Feliu de 
Pallerols, en categoria sènior masculí (20/08/17). 

• Primera posició absoluta en la VI edició de la 
cursa de muntanya aplec de Sant Martí (13/11/16) 

• Tercera posició absoluta en el recorregut de 14Km 
en la VIII edició de la cursa de muntanya “córrer 
per la Fageda” (20/05/17) 

• Segona posició absoluta en la X edició de la cursa 
de Bonavista (10/06/17) 

• Segona posició per equips (Ihor Prissiajnyi-Pol 
Monells-Joan Reixach) de la 5a Warclubs 2017 cursa 
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de 10 Km. (02/07/17) 

• Primera posició absoluta en la VIII cursa de 
muntanya Verntallat-El Mallol (27/08/17) 

• Segona posició en la 28a pujada a Sant Ferriol, en 
categoria absoluta (10/09/17). 

• Subcampió del rànquing garrotxí d’atletisme en 
categoria sènior masculí 

•  
Joan Blanch • Campió de Catalunya de curses de muntanya en 

categoria veterana M70 – 31a pujada a Guanta 
(Sentmenat) (6/11/16) 

 
 

Josep Danés • Tercera posició en el XXIII cros de Castellfollit, 
en categoria veterà C (12/03/17). 

• Segona posició en el 15è cros de Bosc de Tosca, en 
categoria veterà C masculí (9/04/17). 

• Tercer comarcal del rànquing d’atletisme en 
categoria veterà C. 
 

Aleix Domenèch • Segona posició absoluta en la XII edició de la 
Sant Silvestre de Girona (31/12/16) 
 

Enric Gussinyer • Segona posició, en categoria M4 en la XXIII mitja 
marató de la Garrotxa (26/03/17) 
 

La classificació l’encapçala la Núria Lòpez,  gràcies al subcampionat 

europeu per equips i el campionat català de muntanya i la plata en 3000 
ml en pista coberta .  Segueix de prop en Marià amb els dos ors estatals 

en relleus i la resta de podis en el català de pista coberta i aire 
lliure. Tercer és en Pep Roura per la seva bona temporada tant en cros 

com en muntanya.   
 
*El premi al millor atleta pot no ser resultat directe d’aquesta classificació. Aquests 
resultats serveixen de referència base per ser avaluats finalment pel cos tècnic i 

directiu . 

 

Pel que fa a la participació en competició, els atle tes que més han suat 
la samarreta del club ha estat, un any més i ja en van quatre de 
seguits, l’Ihor Prissiajnyi, amb 27 vegades, empatat amb en Jordi Roura 
i seguits de la Núria Lòpez amb 24. Afegir que la Núria Lòpez , en Marià 
Padrosa  i en Quim Gallart han estat els únics atletes que ha participat 

en totes les disciplines atlètiques (pista, cros, muntanya i ruta). 
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Premiats 

 
Els premiats de la temporada 2016-2017 durant en la gala celebrada el 
passat 19 d’octubre a Can Xel van ser: 
 
Premi a la regularitat :  

 

Climent Esqueu  
 

 Ha participat en un 85,7% de les sessions 
d’entrenament. 
 

 
 

Premi promesa :   

 
Marc Codony 
 

En Marc és un atleta que, després del desànim de la 
temporada 2015- 2016, ha redreçat el rumb posant moltes 
ganes i esperit de superació en cada participació. La seva 
evolució atlètica està essent exemplar, presumint- se un 
esportista amb un brillant futur. 
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Equip Cadet masculí 
 

El grup format per Joan Reixach ,  Climent Esqueu, Pol 
Monells, Briç Jou, van obtenir la tercera plaça en 

el campionat de Catalunya de cros en la modalitat de 
clubs (Caldes de Malavella, 12/02/17)  que els va donar 
l’oportunitat de córrer en els campionats d’Espanya 
de la modalitat (Oropesa de Mar, 26/02/17)  on s’hi va 
afegir en David Pedrosa, obtenint una meritòria 
novena plaça. D’altra banda Climent Esqueu, Pol 
Monells, Briç Jou varen rebaixar la marca demanada 

per a participar al campionat de Catalunya de pista 
a l’aire lliure en 600 metres llisos. Però a més, si 
repassem les classificacions en proves de muntanya 
trobarem aquests quatre atletes sempre en les 
primeres posicions. I això ho han aconseguit posant 
moltes ganes i esforç en els entrenaments i una 
certa agressivitat en les competicions. 
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Millor atleta :   

 
Núria Lòpez 
 

• Subcampiona d’Europa per equips amb la selecció 
estatal en el campionat d’Europa de muntanya 
categoria W50 – Montescatano (Montcada i Reixach) 
(30/04/17) 

• Campiona de Catalunya de curses de muntanya en 
categoria veterana F50 – 31a pujada a 
Guanta(Sentmenat) (6/11/16)  

• Subcampiona de Catalunya  en 3000ml en pista coberta 

(F50) a Sabadell (26/02/17). 

• Subcampiona de Girona de cros en categoria veterà B 
femení, disputat en el marc del XXVIII cros de 
Vidreres (18/12/16) 
 

 
 

 
Premi Especial :   

 
Josep Danés 
 

Pel seu treball i dedicatòria com a entrenador de la secció 
d’atletisme durant els darrers 27 anys. 
 

 



MEMÒRIA ESPORTIVA      CLUB NATACIÓ OLOT        TEMPORADA 2016-2017     pàg. 112 

 
 
 

Rànquing gironí de cros – Gran premi Consell Esportiu la Selva 
 

Els premis del rànquing gironí de cros – Gran Premi Consell Esportiu de 
la Selva es varen lliurar el dia 22 de gener coincidint amb el XXIII 
cros de Riudellots de la Selva. Aquestes són les posicions finals dels 
nostres atletes: 

 
Prebenjamí masc. Roger Cargol  Subcampi ó 166 punts  
    
Benjamí masculí Nil Sala  

 
Campió  180 punts  

 Yannick Domènech  
 

23è 42 punts  

Aleví masculí Marc Caño  
 

51è 16 punts  

Infantil masculí Marc Codony  5è 137 punts  
 Estefan Roca  13è 93 punts  
    
Infantil femení Clàudia Sànchez  39a 20 punts  
    
Cadet masculí Joan Reixach  1r  166 punts  

 Climent Esqueu  3r  149 punts  

 Pol Monells  4t 135 punts  
 Briç Jou  

 
6è 122 punts  

Juvenil femení Eva Barti   17a 52 punts  
 Núria Llagostera  

Clara Aulinas 
18a 
30a 

50 punts  
32 punts  

 C.  Colldecarrera  41a 23 punts  
 Noemí Roca  44a 20 punts  
    
Juvenil masculí Eudald Rispau  

David Pujol 
 

47è 
69è 

19 punts  
9 punts  

Sènior masculí  Jordi Roura  
Ihor Prissiajnyi 
Marc Mallarach 
 

6è 
11è 
34è 

106 punts  
70 punts  
24 punts  

Sènior femení Mireia Soler  
 

Tercera  109 punts  

Veterà A masc. Xeku Vila  
Joan Planella 
 

10è 
24è 

81 punts  
43 punts  

Veterà B fem. Núria Lòpez  
 

6è 86 punts  

Veterà B masc. Pep Roura  6è 109 punts  
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 Quim Gallart   
David Barti 
 

14è 
50è 

72 punts  
10 punts  

Veterà C masc. Marià Padrosa  17è 56 punts  
 Josep Danés  30è 17 punts  
 
 

Rànquing comarcal de cros – Gran premi Le Coq Sportif – 18 de 
novembre de 2017 
 

Dissabte dia 18 de novembre d’octubre, a les 11 del matí , es va dur a 
terme la cloenda del Rànquing Comarcal d'Atletisme 2016/17 - Gran Premi 
ODLO al Casal Marià d'Olot , amb el tradicional lliurament de premis als 

primers classificats i d'obsequis a tothom que hagués fet el mínim de 
proves puntuables, així com també al corredor i corredora que més punts 
han acumulat al final del Circuit ARESTA de Curses Populars per Muntanya 
de la Garrotxa.  A més, es va comptar amb el readaptador muscular i 

preparador físic olotí  Jordi R. Casadevall, de La Cònica, que va parlar 
de la "Incidència lesiva i la readaptació en l'atletisme". L’acte va ser 
organitzat pel Consell Esportiu de la Garrotxa i presidit pel president 
del consell esportiu de la Garrotxa el Sr. Josep Mª Fabregó i la Sra. 
Maria del Mar Roca, regidora d’esports de l’ajuntament d’Olot.  

Pel que fa als premiats en el rànquing de cros , els següents atletes del 

nostre club varen ser els guardonats: 

 
Prebenjamí masculí Roger Cargol Campió 55 punts  
  
Benjamí masculí 
 

Nil Sala   
Yannick Domènech  

Campió 
Subcampió 

55 punts  
34 punts  

 

 
 

 
Aleví femení 

 
Coralí Jou 

 
campiona 

 
46 punts  

    
Infantil masculí Marc Codony campió 51 punts  
 Estefan Roca 

Pol Casals 
Subcampió 
tercer 

36 punts  
28 punts  
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Cadet masculí 

 
Climent Esqueu 

 
campió 

 
44 punts  

 Joan Reixach Campió 44 punts  
 Pol Monells Subcampió 42 punts  
 Briç Jou Tercer 41 punts  
    
Juvenil femení Núria Llagostera Campiona 31 punts  
 Eva Barti 

 
Subcampiona 30 punts  

 
Juvenil masculí 

 
Eudald Rispau  

 
Campió 

 
27 punts  

    
Sènior femení Mireia Soler Campiona 42 punts  
    
Sènior masculí Jordi Roura Campió 56 punts  
 Ihor Prissiajnyi Subcampió 55 punts  
 Marc Mallarach Cinquè 28 punts  

 
 
Veterà B femení 

 
Núria Lòpez  

 
Campiona 

 
62 punts  

 
Veterà B masculí 

 
Lluís Monells  

 
Campió 

 
44 punts  
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 Quim Gallart Subcampió 42 punts  
    

 
Veterà C masculí Josep Ma Roura 

Marià Padrosa 
Josep Danés  

Campió 
Subcampió 
Tercer 

52 punts  
50 punts  
41 punts  

 

 
 

Els premiats de la competició comarcal de curses de muntanya  han estat: 

 
Absolut femení Núria Lòpez Subcampiona  
  
Absolut masculí 
 

Ihor Prissiajnyi 
Jordi Roura 

Campió 
Subcampió 
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IX EDICIÓ ACTE DE RECONEIXEMENT DE L’ATLETISME VETERÀ CATALÀ – 24 de 
novembre de 2017 
 
L’atleta màster del Club Natació Olot, Núria Lòpez , ha rebut de mans del 

president de la Federació Catalana d’Atletisme un trofeu en 
reconeixement pel subcampionat europeu  per equips estatals que va 
aconseguir en el campionat d’Europa de curses de muntanya  (W50) celebrat 

aquesta temporada a Montcada i Reixach. L’acte s’ha dut a terme el dia 
24 de novembre al Museu Colet de Barcelona  amb la presència de Joan 
Villuendas, president de la Federació Catalana d’Atletisme, Josep Oriol 
Marcé, sotsdirector de la Secretaria General de l’Esport de la 
Generalitat de Catalunya, la diputada d’Esports de la Diputació de 
Barcelona, Maite Fandos i Jaume Ferret, vocal de la FCA i responsable de 
l’atletisme veterà català. 
 

  
 
Gemma Soy, presidenta del CNO, Quim Gallart, tècnic de la secció d’atletisme 
del club i Joan Blanch, atleta més veterà, acompanyant Núria Lòpez al Museu 
Colet 

 
 
 
 
 
 
 
 


