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Les motoserres no s'espanten per
la pluja
Joan Mallarach, David Borrell i Anna Casas grans triomfadors de la setzena ediciÃ³ de la prova
de Vallfogona | - Galeria de fotos
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/562/xvi/concurs/tallada/troncs/vallfogona) (Arnau
Urgell)
El Concurs de Tallar Troncs ha tingut molta participació. Foto: Arnau Urgell

(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/562/xvi/concurs/tallada/troncs/vallfogona)
El xàfec que va caure a primera hora del matí va fer pensar als organitzadors que no es podria
celebrar el setzè Concurs de Tallar Troncs de Vallfogona. Res més lluny de la realitat. Poc a
poc, el cel es va anar obrint i va permetre que es disputés una de les edicions amb major
participació. En aquest sentit a la prova reina, la del xerrac mecànic, hi van prendre part 26
persones repartides entre les categories professional, amateur i femenina. Els guanyadors van
ser Joan Mallarach, Marta Casas i Miquel Puigcasas.
En destral el vencedor va ser David Borrell. Una categoria on hi van prendre part 15 participants
dels quals tres, Josep Valls, Salvador Gispert i Jordi Vinyals van demostrar les seves habilitats
amb la destral catalana -la resta ho van fer amb la castellana-. Borrell, fent parella amb
Mallarach, va aconseguir també la segona posició de la categoria de xerrac a mà. Una prova que
es van endur la parella romanesa formada per Ghersin i Vasile.
L'altra gran triomfadora de la matinal va ser Marta Casas. A banda del primer lloc en xerrac
mecànic va ser primera amb Núria Suades de la categoria de xerrac a mà i es va repartir la
primera posició en la prova d'escultura lliure amb David Borrell.
Habilitat amb xerrac mecànic
Masculí professional
1. Joan Mallarach
2. Josep Valls
3. Moisès Illa
Femení
1. Marta Casas
2. Núria Suades
3. Neus Dou
Masculí amateur
1. Miquel Puigcasas
2. Eduard Roma
3. Joan Cutrina
Destral masculí
1. David Borrell
2. Moisès Illa
3. Virgil
Xerrac a mà
Masculí
1. Ghersin i Vasile
2. David Borrell i Joan Mallarach
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3. Cucu i Virgil
Femení
1. Núria Suades i Marta Casas
2. Núria Bosch i Núria Freixa
3. Rodica i Stanica
Infantil
1. Gabriel i Àlex
Escultura amb xerràc mecànic
Guanyadors: David Borrell (esquirol) i Marta Casas (conjunt de cadires i taules)
Galeries de fotos
- Concurs de Tallada de Troncs 2010
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/562/xvi/concurs/tallada/troncs/vallfogona) (Arnau
Urgell)
- Concurs de Tallada de Troncs 2009
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/296/xvi/concurs/tallar/troncs/vallfogona/ripolles)
(Arnau Urgell)
- Concurs de Tallada de Troncs 2009 (http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/69) (Arnau
Urgell)

(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/562/xvi/concurs/tallada/troncs/vallfogona)
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