
 

 

 

 

 

COMUNICAT DE PREMSA 

 

 

Ginestar celebra el retorn del Frare amb la benedicció de 195 corredors  

 

L’Ajuntament de Ginestar va organitzar, el passat diumenge 28 de febrer, la 

cinquena edició de la Cursa Lo Frare. Després de tres anys, va tornar 

l’emblemàtica prova amb les modalitats de cursa i marxa i va reunir un total de 

195 participants. Els germans Roberto i Maria Pilar Prades van ser els 

guanyadors en la modalitat absoluta de la cursa. 

 

El podi absolut masculí de la V Cursa del Frare va estar format pel corredor del 

Biofrutal Roberto Prades, amb un temps d’1:58:34; seguit per l’atleta del Perelló, Josep 

Benaiges, amb 1:58:59; i Carles Costa (Fanàtik Trail), amb 2:01:13. En la categoria 

femenina absoluta es va imposar Maria Pilar Prades (Orinoco Lacordada), amb 

2:17:53. Sílvia Puigarnau (Centre Excursionista Guissonenc) amb 2:24:03, i Heura 

Piñol (Móra d’Ebre), amb 2:47:20, van obtenir el segon i tercer lloc, respectivament. 

Pel que fa a vencedors locals, el podi va estar encapçalat per Rafel Moseguí (ATE Coll 

de l’Alba Running) –quart classificat de la general- (2:02:43), seguit per Jordi Sabaté i 

Pau Margalef. En dones, la vencedora local va ser Aina Margalef (2:55:26). La 

modalitat cursa, de 22 quilòmetres i uns 800 metres de desnivell positiu acumulat, va 

reunir un total de 62 participants que van prendre el punt de sortida a dos quarts de 

deu del matí des del poliesportiu municipal. 

  

La modalitat marxa, principal novetat d’aquesta edició, va comptar amb 133 

participants que van realitzar un recorregut d’11 quilòmetres. Els vencedors van ser 

Mateu Navarro (ISS – Hospitalet) (47.22), David Sans (Ascó) (51:07) i Nacho Querol 

(Jesús) (53:47). La campiona de la marxa va ser Aida Pallarès (El Perelló) (59:45), 

seguida al segon lloc per Ester Torreblanca (Flix) (1:00:45), i Apen Ruiz (Ginestar) 

(1:02:30). Els vencedors locals van ser Xavier Sánchez, Roger Torà i Isaac Fusté; i 

Anna Brull, Glòria Montagut i Cristina Garcia. 

 

El tradicional frare de la població va ser l’encarregat, un any més, de beneir el 

corredors. En aquesta ocasió ho va fer a través d’una piconadora que el va traslladar 

fins al punt de sortida per, tot seguit, realitzar un singular discurs i encetar la cursa i 

marxa Lo Frare 2016. 

 

L’esdeveniment, organitzat per l’Ajuntament de Ginestar i un grup de veïns i veïnes del 

poble i amb la col·laboració d’una setantena d’empreses, va recórrer indrets 

característics dels termes municipals de Ginestar i Tivissa com el Coll de Marcó, lo 

Frare, les Càrcoles, la Cuna, el Coll de Maula (punt més alt), Penya-Roja, el barranc 

dels Gàfols o les Riberes.  



 

 

 

 

 

 

Els participants van gaudir d’un esmorzar amb dolços típics de la població així com un 

dinar a base de llonganissa i botifarra; i van obtenir una bossa del corredor  que 

contenia una jaqueta de folre polar. 

 

La presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, Gemma Carim, acompanyada 

de l’alcaldessa de Ginestar, Conxita Pujol, els regidors del consistori ginestarol i el 

Frare van ser els encarregats de lliurar els trofeus als campions. També es van 

sortejar tres lots de productes gentilesa de PH Quirogel, Naturhouse Móra d’Ebre i el 

Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. 

 

Per consultar les classificacions completes o el recull de fotografies de la V Cursa Lo 

Frare, podeu dirigir-vos al lloc web http://cursalofrare.wordpress.com o contactar amb 

l’organització a través del correu cursalofrare@gmail.com o el perfil de Facebook 

Cursa Lo Frare. 
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