
Garcia, Casajuana, Besora i Gil estrenen el palmarès del trailSERIES L’Albiol 

Kilian Garcia i Ester Casajuana en la cursa de 19,6km; i Mikel Besora i Núria Gil en la 

de 12,6km, van ser els guanyadors de la primera edició del trailSERIES L'Albiol, que es 

va disputar dissabte a la tarda amb la presència de 230 participants entre les dues curses 

i la modalitat per caminadors. El certamen significava la quarta prova puntuable del 

Circuit trailSERIES Costa Daurada 2015. 

La Vall del Glorieta va ser testimoni d'unes curses que van començar sota un sol de 

justícia que mica a mica es va anar apagant.  

Garcia va dominar la prova llarga fins a guanyar-la (1:52:09), resistint la pressió d'un 

Aleix Toda que va ser segon a 49 segons de diferència (1:52:58). La lluita pel tercer lloc 

també fou ajustada entre dos atletes veterans: Xavier Sahuquillo s'adjudicà la darrera 

plaça del podi (1:57:55) per davant de Bernat Planas (1:58:30). 

En fèmines Ester Casajuana va posar fi al domini de Lourdes Cayetano enduent-se una 

contundent victòria amb un temps de 2:02:55. El segon lloc va ser per a Cayetano 

(2:10:32) i el tercer per a Cristina Fargas (2:15:29). 

En la cursa de 12,6km Mikel Besora s'adjudicà el seu tercer triomf del curs (1:09:32) 

seguit d'un Arturo Nériz que no va faltar a la seva cita amb el podi (1:12:18). La tercera 

posició va ser pel júnior Dani Castillo (1:13:40). 

En categoria femenina la victòria va ser per Núria Gil (1:27:12), que va estar 

acompanyada al podi per Judit Francin (1:32:07) i Ingrid Ruiz (1:35:25). 

Amb la prova de L'Albiol realitzada el Circuit trailSERIES Costa Daurada arriba a 

l'equador del campionat. La propera i cinquena cita del calendari serà el 18 de juliol a 

Colldejou, cursa per a la qual s'obriran les inscripcions el proper dijous 25 de juny amb 

preu reduït durant les primeres 48 hores al web www.naturetime.es. 


