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Marc Traserra i Mònica Comas
guanyen la Cursa de La Marrana
El ripollès Marc Carós i el santjoaní David Rovira, segon i tercer classificats de la
prova de 22 quilòmetres

Mònica Comas ha estat la guanyadora femenina en els 22 quilòmetres | Josep Maria Montaner

Aquest diumenge 28 d'agost s'han disputat les curses de La Marrana Skyrace
(http://www.cursalamarrana.cat/) . Amb sortida i arribada a l'estació d'esquí de Vallter 2000, dos
circuits de 22 i 11 quilòmetres protagonitzaven una jornada organitzada per Besttrail. Els
recorreguts circulars passaven pels pics més importants de la zona alta de la comarca del
Ripollès, com ara el Bastiments, el Pic de Freser, El Gra de Fajol Petit i el Gran o el Pic de la
Dona.
Traserra i Comas, guanyadors de la prova de 22km
A les 9h del matí prenien la sortida els integrants de la cursa llarga, que comptava amb 22km i
uns 1.850 metres de desnivell positiu. En aquesta competició, el jove corredor Marc Traserra, de
Masies de Voltregà, ha guanyat amb un temps de 2 hores, 43 minuts i 38 segons. L'ha seguit en
segona posició el ripollès Marc Carós, que ha parat el seu cronòmetre en 2:48:31 i ha completat el
podi masculí un altre jove, el santjoaní David Rovira, que ha entrat amb el mateix temps que Carós
a la meta de Vallter 2000.
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Marc Traserra en un moment del recorregut. Foto: Josep Maria Montaner

En la categoria femenina, Mònica Comas, de Folgueroles, ha estat la més ràpida fent un gran
temps de 3 hores, 43 minuts i 45 segons. La segona classificada ha estat Eva Mesado, de
Badalona, que ha arribat a la meta en 3:51:01, mentre que ha completat el podi la barcelonina
Núria Garcia amb una marca de 3:52:46.
La cursa d'11km, per a Moreno i Vilarnau
A les 9:15h sortia una altra prova de Vallter 2000, la d'11 quilòmetres i uns 950 metres de
desnivell positiu. En aquest cas també s'ha imposat un altre jove corredor com Andreu Moreno,
de Calldetenes, fent un temps d'1 hora, 27 minuts i 57 segons. L'ha seguit el també sub23 Marc
Vizcaino (1:35:43), de Sant Joan de les Abadesses i ha completat el podi el ripollès Aleix
Fàbregas amb un temps d'1:40:36.
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Andreu Moreno s'ha imposat a la prova d'11km de La Marrana Skyrace 2016. Foto: Josep Maria Montaner

Entre les fèmines, la més ràpida ha estat Cristina Vilarnau (2:03:40) que ha guanyat la cursa per
davant de Cristina Almaraz (2:15:13) i de Sara Ruiz (2:15:13). Aquestes corredores, segona i
tercera, han entrat a meta amb el mateix temps, així com també la quarta classificada, Irene
Torres, que ha fet la mateixa marca que les dues anteriors. Finalment, les posicions han estat
comptabilitzades d'aquesta manera a les classificacions provisionals facilitades per Besttrail.
Totes les classificacions de La Marrana Skyrace 2016
(https://drive.google.com/drive/folders/0B73R_l7ZU-oyVDUxa2ljNmM4YW8)
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Cristina Vilarnau, vencedora dels 11 quilòmetres en categoria femenina. Foto: Josep Maria Montaner
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Cursa de La Marrana Skyrace 2016. Foto: Josep Maria Montaner

Cursa de La Marrana Skyrace 2016. Foto: Josep Maria Montaner
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Cursa de La Marrana Skyrace 2016. Foto: Josep Maria Montaner
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