
Tot Esport

VIELHA T.E.
Els clubs CEVA (Club Esquí Val 
d’Aran) i CAEI (Club Aranés 
d’Espòrts d’Iuèrn) van començar la 
temporada de competicions amb 
les proves que es van disputar a les 
estacions gironines de La Molina i 
Masella. A les dues competicions 
hi van prendre part més de 200 es-
quiadors amb la presència dels mi-
llors corredors a nivell estatal. 

A La Molina es va fer l’Open Trofeu 
Rossignol Blanc per als infantils de 
segon any. La competició va consis-
tir en dos eslalons a la pista del Roc 
Blanc, molt exigent la qual cosa va 
fer que hi hagués força caigudes. 

Jana Carbonell i Ana de la Cuesta 
van aconseguir pujar al podi a la pri-
mera i a la segona posicions. 

Cal destacar la mala sort d’Àlex 
Puente, que després de marcar el 
millor temps tan dissabte com diu-
menge va patir una caiguda a la se-
gona mànega de les dues jornades 

que el va descalificar. Per part del 
CEVA, Lucas García y Mikel Iriondo 
també van aconseguir pujar al podi, 
a la primera i segona places.

Pel que fa a la competició de Mas-
sella, es va disputar el tercer Gran 
Premi Cerdanya per a infantils de 
primer any, amb una particiáció de 
fins a 22 esquiadors del CEVA i que 
es va córrer a la pista FIS La Deva-
llada, un recorregut molt espectacu-
lar entre arbres. 

Els nois del CEVA van fer una gran 
competició i van copar el podi a 
l’eslalon gegant amb Álvaro Igle-
sias, Jon Pereiro i Nano Cogollos. A 
l’eslalon va vèncer Joan Pereiro. Cal 
destacar també el meritori quart lloc 
d’Iker Gaztaminza, que es de primer 
any. 

Pel que fa al CAEI cal destacar el 
primer lloc a l’eslalon i al gegant de 
l’esquiadota Júlia Bargalló i el se-
gon d’Ona Rocamora a la competi-
có d’eslalon.

 CEVA

Imatge del podi a Masella, amb els esquiadors del CEVA com a protagonistes

CAEI

Jana Carbonell i Julia Bargallo, del Club Aranés  d’Espòrts d’Iuèrn, durant la competició. Totes dues van assolir la primera plaça en les respectives proves
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Bon inici dels clubs de l’Aran
•  El CEVA i el CAEI, a les  

proves de la Molina i Masella
•  Les curses van aplegar més 

de 200 esportistes espanyols
•  Totes dues entitats van 

col·locar esquiadors al podi

 CEVA

El Club d’Esquí Val d’Aran va participar amb força esquiadors a les competicions disputades a les estacions gironines de Masella i La Molina


