
El diumenge 13 d'octubre els socis del club vam celebrar l'Aplec dels 100x100 
Fondistes que, per tercer any consecutiu, va tenir lloc a La Bovera (Guimerà). 

 

                                                    Sortida de l'entrenament conjunt  

El dia va començar amb un entrenament conjunt per un circuit d'uns 12 kilòmetres amb 
sortida a la Plaça del Carme i arribada al Santuari de La Bovera. Després, els socis del 
club, acompanyats de la família, vam celebrar la diada amb un dinar de germanor.  

La trobada va finalitzar amb el reconeixement del Club al Corredor de l'Any 
2013. Enguany, la llista de nominats per la seva actuació destacada en la temporada 
2013 van ser: 

1. Josep Ramon Sanahuja - el rei de les milles, amb incomptables podis 
aconseguits aquesta temporada en la distància d'1,6 km 

2. Toni Gabernet - la gasela del club, el més veloç en la distància de 10 km 
3. Jordi Seguí - el més ràpid en la distància de mitja marató 
4. Francesc Pont - el més fort en la distància reina, la marató 
5. Josep M. Gual i Xavier Capdevila - per destacar incansables en la 

ultradistància 
6. Jordi Farré i Miquel Farràs - per portar el nom del club a terres africanes i fer 

una gran Marathon des Sables 
7. Xavier Vall-llaura - pels seus reptes impossibles i la seva participació a 

l'Ironman de Frankfurt 
8. Judit Batalla - Guanyadora de la Mitja Marató de Tàrrega, la millor corredora 

del club 
9. Fernando Medina - per la seva implicació desinteressada i el gran èxit 

aconseguit al "Tu pots!" 

  



D'acord amb els resultats de les votacions per part dels socis del club van resultar 

escollits Corredors de l'any 2013: 

  

Jordi Farré i Miquel Farràs 

  

MOLTES FELICITATS I ENHORABONA A TOTS ELS NOMINATS! 

  

 

                                                       Socis nominats a Corredor de l'Any 2013 

  

Les fotos de la trobada es troben al següent ENLLAÇ: 
https://plus.google.com/photos/109234262782314456992/albums/5934308063506226241 

  

  

 


