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COMUNICAT 11/2021.

27è Campionat d’Europa de Cros
El seleccionador nacional Marcos Sanza ha completat la llista de seleccionats
per representar Andorra en el 27è Campionat d’Europa de cros que es
celebrarà a Dublín (Irlanda) el proper 12 de desembre.
El seleccionats són els següents:
Relleu Mixt absolut
 Aina Cinca
 Xènia Mourelo
 Carles Gómez
 Pol Moya
Aquesta edició serà la primera en que Andorra participarà en el Campionat
d’Europa de Cros en la modalitat de relleu mixt. En aquesta prova cada atleta
ha de córrer 1.500m. L’ordre dels relleus és el mateix per a tots els equips:
dona, home, dona, home.
Per l’Aina, la Xènia i el Pol serà la seva primera participació en un Europeu de
Cros. Per la seva banda el Carles ja hi va participar en l’edició de l’any 2019.
El seleccionador ha valorat aquesta primera participació en el relleu mixt com
una excel·lent ocasió per els nostres atletes de seguir agafant experiència en
una prova molt competitiva. Alhora també és una oportunitat de seguir
potenciant l’atletisme femení. Aquest darrer va ser un objectiu específic que la
Junta Directiva de la Federació va fixar al seleccionador quan va ser nomenat.
Categoria Masculina Sub23
 Nahuel Carabaña
La prova masculina Sub23 consistirà en un recorregut de 8.000 m. Aquesta ja
serà la quarta participació del Nahuel al Campionat d’Europa de Cros. Els anys
2017 i 2018 ho va fer en categoria Sub20 i l’any 2019 en categoria Sub23.
En el cas del Nahuel el seleccionador confia que podrà fer un bon resultat tot i
l’alt nivell dels participants i malgrat no tractar-se de la seva principal
especialitat.
Recentment en el Campionat d’Espanya de Cros per equips Sub23 va tenir una
destacada actuació amb una meritòria 7ena plaça, fet que demostra que arriba
en bona forma. En qualsevol cas una bona prova per seguir preparant una
temporada que es presenta plena de grans competicions. A partir del mes de
gener el Nahuel ja competirà en categoria absoluta i això suposarà un grau
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més d’exigència, però també una oportunitat per seguir creixent i confirmar
l’excel·lent progressió de la temporada passada.
Entre totes les categories està previst que a Dublín participin 760 atletes de 40
països.
Andorra, 30 de novembre de 2021.

