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Montse Picanyol i Diego Arroyo,
campions de la Molló Trail 2019
La prova transfronterera omple d'esport el Camí de la Retirada

Diego Arroyo, campió de la Molló Trail 2019 | Josep Maria Montaner

La sisena edició de la Molló Trail - Camí de la Retirada ha tornat a unir el Ripollès i el Vallespir en
una cursa molt esperada pels participants i que més enllà d'unir Molló i Prats de Molló en la seva
distància llarga també regala panoràmiques fantàstiques del Canigó i d'altres grans muntanyes del
Pirineus.
En l'edició d'enguany Montse Picanyol ha defensat amb èxit la victòria assolida el 2018 i s'ha
imposat amb solvència a la cursa llarga de 35 quilòmetres. L'esportista del GEMI ha necessitat 3
hores, 31 minuts i 53 segons per completar el recorregut i ha creuat la línia d'arribada amb més
de deu minuts de marge sobre Anna Altarriba (3:42:49, segona). Isabel Pelegrina ha completat el
podi amb un temps final de 3:49:22.
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Montse Picanyol, campiona de la Molló Trail 2019, al costat de Xavi Valldeoriola Foto: Josep Maria Montaner

En categoria masculina el més ràpid de la jornada ha estat Diego Arroyo, l'únic corredor que ha
baixat de les 3 hores (2:56:51). L'esportista de l'AE Matxacuca ha superat Benet Pons (3:05:39) i
Daniel Pérez (3:07:22), que han completat el podi. Un total de 76 corredors han completat amb
èxit el Molló Trail de 35 quilòmetres.
En la distància curta de 20 quilòmetres, que també ha partit des de Molló però que ha escurçat la volta
després del Coll d'Ares, en un pas per la carena espectacular, el més ràpid d'enguany ha estat
Albert Llonch (1:45:57). Llonch ha superat en un autèntic frec a frec final a Alfonso Guillén, que
ha creuat la meta pràcticament amb el mateix temps (1:46:02). No gaire lluny de la lluita pel triomf
ha entrat France Lévy, tercer amb un registre d'1:47:11.
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Maria Sau, campiona de la Molló Trail de 20 km. Foto: Josep Maria Montaner

No hi ha hagut tanta emoció per la victòria final en categoria femenina. Maria Sau ha continuat
ampliant el seu botí de triomfs d'aquest 2019 amb una exhibició a la Molló trail de 20 km entrant al
top 10 absolut i guanyant la cursa amb un temps de 2:05:53. Deu minuts més tard ha entrat la
segona classificada, Marta Mora (2:15:57) i Elena Sánchez ha entrat uns minuts després
(2:19:38) per penjar-se la medalla de bronze.

GALERIA: Podeu veure les millors imatges de la cursa a càrrec de Josep Maria Montaner.
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