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La Travessia a la Baells va superar
els 170 nedadors
Els participants van poder optar entre dues distàncies, 750 i 2.000 metres
Redacció

22.07.2019 | 23:19

Organitzada pel Triatló Berga, diumenge es va
celebrar la dinovena edició de la Travessia a la
Baells Berguedà Nàutic. Aquesta edició ha estat
considerada com la tercera millor en nombre de
participants ja que va acollir ﬁns a 172 nedadors,
els quals van participar en les dues distàncies, la
curta de 750 m i la llarga de 2.000 m (pensada així

Destacada participació en les diferents sortides de la dinovena

pels participants més experimentats).

edició de la Travessia a la Baells arxiu particular

En referència als guanyadors, en categoria femenina, en 750 m, van ser Ana Diago del Mediterrani amb
9' 50'', seguida per Meritxell Sánchez amb 11'32'' i Xènia Soler amb 11'36''. En els 2.000 m, la primera va
ser la local Àneu Ferrer amb 27' 46'', seguida d'Ana Diago amb 28' 23'' i Ariadna Ariso amb 28' 38''.
Respecte als primers classiﬁcats de la categoria masculina, en 750 m, van ser Quim Gonzalvo amb
9'11'', Gerard Reixac amb 9'23'' i Joan Ruiz amb 10,11. En els 2.000 m, el callussenc Arnau Montiel amb
26,00, Guillem Montiel amb 26' 04''i Quim Gonzalvo amb 27' 43''.
Així mateix, es van atorgar trofeus al nedador més jove, Xavi Ruiz (del 2010), i al més veterà, Glòria
Guerrero (del 1944).
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Aquest ha estat el primer cop que la travessia no estava inclosa al Festival de la Baells, que s'ha deixat
de fer, i això ha tingut inconvenients, un gran hàndicap sobretot a nivell organitzatiu, segons Lluís
Bartoló, director de la cursa, el qual no assegura el futur de la travessia més enllà «de què ens agradaria
poder fer la vintena; després ja es veurà».
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Més informació
Noah Baffoe es vol fer més gran a Girona.
El Cadí la Seu s'estrenarà a l'Eurocup en un grup amb rivals molt complicats.
Les jornades per a tècnics refermen la gestió del vestidor com a punt clau.
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