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Xavi Espiña s'imposa a la desena
Cursa de Sant Amand
El terreny relliscós dificulta el descens i obliga a evacuar dos participants
Xavi Espiña (CE Guissonenc) i Esther Hernàndez (CE Súria) van endur-se diumenge la desena
edició de la Cursa dels Mossos d'Esquadra- Sant Amand, organitzada pel Club Excursionista de
Ripoll i la Comissaria dels Mossos del Ripollès. La prova va donar el tret de sortida de la IX Copa
Catalana (Skyrunning) de Curses de Muntanya de la FEEC.
La cursa (22,7 km) va sortir des de la comissaria dels Mossos. Els 244 participants van enfilar-se
cap el cim de Sant Amand (1.832 m), seguint el mateix recorregut que en les passades edicions
per acabar a la plaça del monestir de Ripoll.
En categoria masculina es van escapar de seguida un grup de cinc corredors. En el punt més alt
de la cursa, va passar en primera posició David Sánchez (AE Diedre) en categoria masculina i
Isabel Eizmendi en dones. El tram entre el cim i el collet del Vent fou un autèntic infern pels
corredors, a causa de la forta pluja que va caure dissabte per la tarda, que va deixar el terreny en
una autèntica pista de patinatge sobre fang.
Posteriorment, Xavi Espiña (CE Guissonenc), membre de la Selecció Catalana de Curses de
Muntanya, va passar al capdavant de la carrera per no abandonar la primera posició fins a la línia
de meta. Van seguir-lo Josep M. Pijuan (Associacó d'Alumnes i Exalumnes de l'Escola del Treball)
i Dani Cazalla (AE Matxacuca).
Mentrestant, en categoria femenina, gràcies a una fulgurant baixada, Esther Hernàndez (CE
Súria), amb un magnífic moment de forma, es va poder escapar de la vigilància d'Isabel Eizmendi,
per guanyar amb autoritat la cursa. Hernàndez va compartir podi amb la mateixa Eizmendi i
Lourdes Aymerich (AE Diedre).
Dos corredors accidentats
Les condicions lliscants del terreny han provocat que dos participants haguessin de ser evacuats
de la zona intermitja del descens de la cursa, a l'alçada de la masia de Vidabona. En un dels
casos, els voluntaris de Protecció Civil juntament amb personal del club i els Mossos d'Esquadra
han hagut de dur en llitera el contusionat durant un quilòmetre i mig fins a un vehicle que l'ha
portat a l'Hospital de Campdevànol.

Classificació de la cursa
(http://www.clubexcursionistaripoll.com/principal/curses/clascurses/clas2010/generalm.htm)

Comunicat de Protecció Civil sobre l'operatiu a la cursa
(http://protecciocivilripoll.blogspot.com/2010/05/diumenge-2-de-maig.html)
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