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Un Luis Alberto Hernando
intractable guanya la Transvulcània
amb rècord
El corredor de Burgos no té rival a l'illa de la Palma i rebaixa el rècord que Kilian
Jornet va fixar el 2013 | Emelie Forsberg no falla en dones i l'osonenca Anna
Comet acaba segona
Anna Comet, segona a la TransvulcÃ nia en la seva segona ultratrail
(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/1709/anna/comet/segona/transvulcania/seva/s
egona/ultratrail)

Luis Alberto Hernando, guanyador de la Transvulcània. Foto: Selu Vega/Transvulcania

Luis Alberto Hernando ha començat la temporada tan bé com la va acabar. El corredor de
Burgos, campió del món d'ultratrails, va revalidar aquest dissabte la victòria a la Transvulcània
(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/442/luis/alberto/hernando/supera/kilian/jornet/tr
ansvulcania) aconseguint, a més, el rècord de la competició que tenia des del 2013 Kilian Jornet.
En aquesta ocasió, sense la presència del català, la victòria va ser menys competida que l'any
passat
(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/442/luis/alberto/hernando/supera/kilian/jornet/tr
ansvulcania) i quan Hernando es va situar com a líder ja no va tenir rival. En dones, triomf molt
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clar d'Emelie Forsberg i notable segona posició de l'osonenca Anna Comet en la segona ultra que
disputava.
El nord-americà Zach Miller va esdevenir l'animador de la festa ja que va aconseguir liderar la
prova en el seu primer terç. Al pas pel refugi del Pilar, al quilòmetre 24, encapçalava la cursa
estalonat per Dakota Jones, el guanyador del 2012, i el grec Dimitris Theodorokakos, amb
Hernando a poca distància. Al cap de pocs quilòmetres el de Burgos se situava al capdavant de la
prova i al Roque de los Muchachos, sostre de la prova, ja tenia quatre minuts de marge sobre un
Miller que mostrava símptomes de fatiga.

Primers metres de la Transvulcània 2015. Foto: Selu Vega/Transvulcania

L'espectacular baixada fins al port de Tazacorte -més de 2.400 metres de desnivell negatiu
sense pràcticament cap pausa- va servir perquè Luis Alberto Hernando sentenciés la prova -a
Torre del Time, al quilòmetre 62, ja tenia vint minuts de marge-. Per darrera, Miller s'enfonsava i
Dani García se situava segon mentre que l'australià Blake Hose pujava a la tercera posició. Amb el
podi pràcticament sentenciat, es va produir una gran lluita per la quarta posició amb Dakota Jones,
Miller, Theodorakakos, Cristofer Clemente i Pablo Villa, separats per només dos minuts abans
de la darrera pujada final, al quilòmetre 77. Finalment, va ser Jones el que va aconseguir la quarta
plaça en un vibrant esprint amb Miller.
Luis Alberto Hernando, amb 6:52:40, no només va revalidar el triomf del 2014 sinó que va
rebaixar en dos minuts el rècord de Kilian Jornet. El malagueny Dani García -la gran sorpresa de
la prova ja que no sortia a cap travessa
(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/1703/tots/favorits/transvulcania/2015) - va ser
segon amb 7 hores i 22 minuts, tot just un marge de tres minuts sobre Hose.
Emelie Forsberg no falla, Anna Comet fa història
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Amb la baixa d'Anna Frost -guanyadora el 2014
(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/445/lesio/frustra/duel/entre/emelie/forsberg/ann
a/frost/transvulcania) - tots els pronòstics apuntaven a la victòria d'Emelie Forsberg malgrat que tot
just una setmana abans disputava i guanyava el Trofeo Mezzalama
(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/1696/equip/mireia/miro/segon/al/trofeo/mezzala
ma) , darrera clàssica de la temporada d'esquí de muntanya. Tanmateix, no va trobar a faltar la
manca d'entrenament específic -ni l'esforç del Km Vertical de dijous on va ser tercera
(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/1705/jessed/hernandez/ratxa/guanya/kv/transv
ulcania) - i va dominar la prova des del principi al final.

Emelie Forsberg va recuperar la victòria del 2013. Foto: Selu Vega/Transvulcania

Forsberg, amb diferències superiors a la mitja hora abans de la gran baixada des del Roque de
los Muchachos, va patir en els quilòmetres finals a causa de la calor. Tanmateix, això no va impedir
que recuperés la victòria aconseguida el 2013 amb un temps de 8 hores i 34 minuts, amb mitja
hora de marge sobre una Anna Comet (9:02:57) que va fer història ja que va pujar al podi d'una
prova de la Copa del Món tot just en la segona ultratrail que disputava. De fet, a l'Ultra Pirineu de
l'any passat va abandonar mentre que també va córrer una prova per etapes com és l'Everest
Trail Race, on va aconseguir la victòria. La francesa Myriam Guillot, resident a Tenerife, va tancar
el podi.
Ernest Ausiró, el millor català
Ernest Ausiró (8:01:41), onzè classificat absolut, va ser el millor català a la Transvulcània. Pau
Capell, per la seva banda, va quedar lluny dels millors i va acabar vintè amb 8:32:50. Jessed
Hernàndez, guanyador del Km Vertical de dijous
(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/1705/jessed/hernandez/ratxa/guanya/kv/transv
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ulcania) , va abandonar tal i com li va passar a l'australià Ryan Sandes -un dels grans favorits
(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/1703/tots/favorits/transvulcania/2015) , el seu
compatriota Landie Greyling i l'australià Vlad Ixel, que va ser segon els primers quilòmetres.

Espectaculars paisatges de la Transvulcània 2015. Foto: Transvulcania
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Anna Comet, segona a la Palma. Foto: Selu Vega/Transvulcania
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