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El Bannouri
i Ortiz guanyen
la 41a Cursa
d’El Corte Inglés
b El marroquí va ser el

vencedor del 2016, i la
badalonina, la de les
tres últimes edicions
EL PERIÓDICO
BARCELONA

N

o hi va haver sorpreses. El
corredor marroquí Mourad El Bannouri, vencedor de la prova el 2016, i
la badalonina Miriam Ortiz,
guanyadora de les tres últimes edicions, es van proclamar ahir vencedors de la 41a edició de la Cursa d’El
Corte Inglés 2019. L’atleta marroquí va creuar la meta amb un registre de 32:15, i la badalonina, amb
un temps de 38:20.
Un total de 46.382 corredors van
prendre la sortida sobre un nou recorregut de 10,639 quilòmetres, ja que

b La cita va congregar

més de 46.000
corredors, entre
ells Manuel Valls

l’arribada, per primera vegada, va estar fora del mig de la plaça de Catalunya. Aquest any, la popular cita va
col·laborar amb la Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia.
El Bannouri (La Sansi), de 39
anys, vencedor de la prova el 2016 i
des del 2017 posseïdor del rècord de
la Cursa de la Mercè de Barcelona
(29:23), es va imposar al seu rival directe, l’hispanomarroquí Mohamed
Zharouni (FC Barcelona), de 23 anys
i amb una millor marca a la distància de 29:21 (2016), que va superar a
la meta per 36 segons.
Tots dos van ser els grans protagonistes de la carrera masculina, ja

33 Vista general de la sortida de la 41a edició de la Cursa d’El Corte Inglés, ahir.
que a l’equador del recorregut, el
pas per l’Estadi de Montjuïc, ja anaven junts, amb un temps de 18:33,
superant en 16 segons Mohamed El
Ghazouani (La Sansi).

CAP A LA META / Les coses no van canviar en el descens cap a la meta i El
Bannouri va dur a terme un canvi
de ritme en el tram final per imposar-se per 32:15 (nou rècord de la
prova), superant Zarhouni, que va
ser segon amb 32:51. El Ghazlunai

va ocupar el tercer lloc amb 33:53.
El primer espanyol classificat va ser
el barceloní Albert Nogueras (ISS
l’Hospitalet), en la sisena posició.
La badalonina Miriam Ortiz (AA
Catalunya), de 34 anys, malgrat estar físicament una mica minvada
per un càlcul renal, va dominar la
prova des de l’inici. De fet, ja al pas
per l’Estadi de Montjuïc superava en
43 segons les seves dues immediates
seguidores, la menorquina Marina
Bagur (ISS l’Hospitalet) i la manresa-

na Meritxell Soler (Avinent Manresa). A la segona part del recorregut,
Soler va llançar un fort atac sobre
ella, però Ortiz va resistir per vèncer
amb 38:20 (nou rècord de la prova),
superant en 27 segons la manresana, segona, amb 38:47. Tercera va
ser Marina Bagur, amb 39:22.
A la carrera també hi va participar el candidat a l’alcaldia de Barcelona Manuel Valls. Va portar el dorsal 43.052 i va destacar el «valor social i esportiu» de la prova. H

