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El CTEMC compta amb vint 
esportistes per a aquesta temporada 

David Subirats, Xavl Freixenet i Amau Anguera, podi complet júnior al Trofen 
Internacional deis Pirineos a Gavamle. 

Els vint ¡ntegrants del Centre de 
Tecnificació d 'Esqu íde Muntanya 
de Catalunya porten entrenant 
des del mes de setembre per a 
la temporada d 'esqu íde muntan
ya. Elsjoves esportistes, que 
provenen de clubs de comarques 
lleldatanes, gironines i barceloni-
nes, son Amau Anguera, Huís 
Avila, Cristina Bes, Didac Costa, 
Maria Erill, Xavier Freixenet, 
Sergi Furió, Gemma Furió, Mireia 
Garcia, Marc García, Oriol 
Garrote, Ellsenda Genis, 

Francesc Ibáñez, Dimitri López, 
Susana Marqués, Iscle 
Martínez, Joan Ninot, Gil Orriols, 
Xavier Orriols i David Sublrats. 
Cinc d'aquests esportistes 
teñen la categoría d'esportista 
d'alt nivell del Consejo Superior 
de Deportes i els técnlcs del 
CTEMC opinen que molts d'ells 
formaran part de les seleccions 
nacionals que participaran a les 
principáis proves internacionals 
de la temporada. 

Destacada actuario de Tesqui de 
muntanya cátala a Gavarníe 
La catalana Lali Gendrau va 
pujar al podi femení de la prime
ra cursa de la Copa d'Europa 
d 'Esqu íde Muntanya, celebrada 
el passat 14 de gener a 
Gavarnie, al Pirineu francés. 
Gendrau va correr amb l'andorra-
na Isabel Rogé i van obtenir un 
excellent tercer lloc imposant-se 
al potent equip suís. 
Va guanyar la competido la pare-
lla formada per Alexia Zuberer i 
la italiana i campiona del món 
Gloriana Pellisier, i en segon lloc 
va quedar un equip francés. És 
de destacar la meritoria clnque-
na plaga de les campiones 
d'Europa espoir (sub-23) de l'any 
passat, Gemma Furió i Cristina 
Bes, a la seva primera participa
d o a la categoría absoluta de la 
Copa d'Europa. Les catalanes 
van avantatjar forts equips fran-
cesos. Bes i Furió, membres de 

la selecció estatal, formen part 
del Centre de Tecnificació 
d 'Esqu íde Muntanya de 
Catalunya. 
En homes, el Swlss Team es va 
imposar per davant deis france-
sos. Manu Pérez i Nacho 
Morales van ser els primers 
espanyols i es van classificar en 
tretzé lloc, un per davant 
d'Alfons Gastón I Toti Bes. Per 
altra banda, la cursa open de 
Gavarnie va ser guanyada peí 
corredor de Cauterets Régis 
Barraque, a continuació del qual 
va arribar Jeff March, de la 
Catalunya Nord, i el glroní Joan 
Cardona. 

Éxit deis corredors del CTEMC 
al Trofeu Internacional deis 
Pirineus 

Els quatre membres del CTEMC 
que integraven la selecció cata-


