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La bogeria per l'Olla de Núria es
manté intacta
Les 550 inscripcions ?del total de 700 dorsals- es van esgotar en pocs més de
45 minuts

(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/galeria/155)
Corredors enfilant el Puigmal a l'Olla de Núria. Foto: Rastres Fotografia

Poques curses a Catalunya desperten tanta expectació com l'Olla de Núria
(http://www.unioexcursionistavic.org/cursa-muntanya/index.php/olla-de-nuria/index/ca) . Les 550
inscripcions que quedaven per assignar -d'un total de 700 dorsals- es van esgotar aquest dilluns
al vespre en poc més de 45 minuts. De fet, ja s'ha obert una llista d'espera
(https://www.inscripcions.cat/olla2015llistaesp/) que hores d'ara té pràcticament 200 inscrits.
El 19 de juliol es disputarà la novena edició de la clàssica Olla de Núria, una de les curses de
muntanya més emblemàtiques del país. Tanmateix, el primer esforç per participar-hi va arribar
aquest dilluns ja que les inscripcions, a través d'Internet, es feien sense sorteig.
Poc després de tres quarts de nou -amb algun moment on el servidor de la plataforma
d'inscripcions es va col·lapsar- es van esgotar els 550 dorsals que ahir s'assignaven. 75 més ja
havien aconseguit el dret a inscriure's -sent els primers en arribar als cims de tres massissos el
passat mes de febrer- mentre que 75 més se les reserva l'organització per compromisos.
Finalment, hi haurà entre 30 i 40 participants a l'Olla júnior -que inclou la primera part de la cursa
sènior- i uns 250 participants a les diverses modalitats de l'Olleta.
https://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/1564/bogeria/olla/nuria/es/mante/intacta
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Marc Pinsach ha guanyat les tres darreres edicions de l'Olla de Núria
(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/671/marc/pinsach/guanya/olla/nuria/tercer/any/
seguit) -és l'únic corredor amb tres victòries- mentre que Laura Orgué és la vigent guanyadora
(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/676/laura/orgu/olla/nuria/em/volia/provar/veure/
si/tinc/opcions/copa/mon) després d'estar a punt de rebaixar l'increïble rècord de Mireia Miró
(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/seccio/olladenuria) del 2011 (2:36:00). Kilian Jornet,
per la seva banda, va fixar el millor temps el 2009 amb 2:14:56
(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/seccio/olladenuria) .

(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/galeria/155)
Marc Pinsach, triple guanyador de l'Olla de Núria. Foto: Rastres Fotografia

Fotos de l'Olla de Núria 2014 (2)-coll d'Eina
(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/galeria/155) (Rastres Fotografia)

Fotos de l'Olla de Núria 2014 (1)-sortida i arribada
(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/galeria/154) (Arnau Urgell)

Classificacions Olla de Núria 2014
(http://dades.grupnaciodigital.com/redaccio/arxius/documents/1405260744Classificacio%CC%81
OllaDeNuria2014.pdf#3) (pdf)

Palmarès complet Olla de Núria 2007-2014
(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/seccio/olladenuria)
https://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/1564/bogeria/olla/nuria/es/mante/intacta
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Més galeries de fotos de l'Olla de Núria
Fotos de l'Olla de Núria 2013 ( http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/1222) (Arnau Urgell)

Fotos de l'Olla de Núria 2012
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/1058/pagina1/olla/nuria/2012) (Toni Anguera)

Fotos de l'Olla de Núria 2010 ( http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/590/olla/nuria) (Toni
Anguera)

Fotos de l'Olla de Núria-arribada al Santuari de Núria 2009
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/323) (Xevi Mas)

Fotos de l'Olla de Núria-ascens al Puigmal 2009
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/325) (Toni Anguera)
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