
 

NOTA INFORMATIVA 

 

VII NORDIC PALMA 2021 

CAMPIONAT DE BALEARS DE CLUBS DE MARXA NÒRDICA 

 

Més d'un centenar de competidors han participat en la VII Cursa Nordic Palma 2021, última de 

la temporada, inclosa en la Copa Balear 2021, valedora per al rànquing nacional i a més 

Campionat de Balears de Clubs de Marxa Nòrdica. 

Un total de 105 persones han participat en la VII Cursa de Nordic Palma 2021, última de la 

temporada 2021 de marxa nòrdica a Espanya, que ha consistit en un circuit de 12 km per la zona 

natural de la Serra de Son Marill, molt prop de la Vileta (Palma). Aquesta prova, ha estat 

organitzada conjuntament pel Club Nordic Walking Palma i el Comitè Balear de Marxa 

Nòrdica. 

Ausra Segzdaite, del Club menorquí Camina amb Elena i Ramón Álvarez, vigent campió 

d'Espanya, han estat els vencedors absoluts de la prova, seguits per Amelia Gisbert (Comunitat 

Valenciana) i Victor M. Candeles, en segona posició; i la menorquina Vanesa Carreras i Jon 

Medrano en tercera. El podi masculí format exclusivament per competidors del Club campió 

d'Espanya: Club A Marathon Crevillent. 

Per categories, els guanyadors han estat els següents: en la categoria Sènior, Mar Santacreu i 

Salvador Car; Veterà A, Maria Dolores Gregorio i Reúl Martí; Veterans B, Raquel Ganuza i Miquel 

Mestre; Veterà C, Beberly Ward (actual campiona de Balears) i Tomàs Arbona; i en Veterans D, 

Maria Servera i Joan Bonet. 

El primer calaix del podi del Campionat de Balears de Clubs de Marxa Nòrdica l'ha format el 

Club Nòrdic Walking Ciutat (Palma), en segona posició Nordic Walking Llevant i com tercers els 

representants del Club Camina amb Elena de Menorca. 

Al final, la pluja no va fer acte de presència i això va permetre que la competició es dugués a 

terme sense problemes. A més dels marxadors i marxadores balears, destaca la participació de 

marxadors del País Basc, de Madrid, de Lleó, Comunitat Valenciana i altres llocs de la península. 

Com a novetat, s'ha comptat per primera vegada amb la presència del nou president de la 

Federació Balear de Muntanya i Escalada, Xisco Fanals, que va lliurar els trofeus a tots els 

guanyadors i a totes les guanyadores de la VII edició del Nordic Palma 2021. 

A més de la seva dimensió nacional i de ser campionat de clubs aquesta carrera computa per a 

la Copa Balear, última del calendari i de gran interès perquè s'han decidit les posicions de totes 

les categories en aquesta competició de caràcter regional. 
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