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L'Entrevalls creix i incorpora una
marató
Pere Aurell, Ragna Debats i Eric Moya, els corredors més destacats de la prova
que uneix Queralbs i Setcases

(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/galeria/143)
Entrevalls 2014. Foto: Josep Maria Montaner

Les curses d'alta muntanya del Ripollès no s'aturen i aquest diumenge 21 de juny és el torn de
l'Entrevalls, la prova que per tercer any uneix Queralbs, a la Vall de Ribes, amb Setcases, a la
Vall de Camprodon. Enguany ho fa amb una novetat important: a banda de la "clàssica" de 29 km
s'estrenarà una marató que, entre altres, incorporarà l'ascens al Gra de Fajol i el Balandrau.
Ragna Debast i Pere Aurell, de la selecció catalana, seran diumenge a la línia de sortida de
Queralbs. També ho fará el santjoaní Eric Moya que tornarà a la competició després de la lesió que
va patir a Zegama. Laura Prat, una altra corredora del Ripollès i de l'equip Besttrail, l'empresa
organitzadora de la prova, no fallarà a la cita. La nòmina de favorits la completen Ignasi Ferrer i
Marta Molist.
A banda de la creació de la marató, el recorregut de la "clàssica" també s'ha modificat amb la
incorporació al dur i espectacular traçat del Gra de Fajol, de 2.714 metres. A la prèvia, aquest
dissabte a les set de la tarda, la sala de plens de l'Ajuntament de Setcases acollira? la xerrada
tècnica de la prova així com una taula rodona amb corredors del Besttrail Race Team: Roger
Viñas, flamant guanyador de la gran ultra de l'Emmona
(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/1765/roger/vinas/guanya/gran/ultra/emmona/ne
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utralitzada/mal/temps) , Eric Moya, Laura Prat, Andre?s Rehm i Marta Prat.
L'any passat la victòria a l'Entrevalls va ser per al ripollès Marc Carós
(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/573/victoria/marc/caros/entrevalls) ,
precisament el guanyador del trail de l'Emmona del cap de setman passat. NacióMuntanya, de
nou, cobrirà la cursa amb una crònica i amb una completa galeria de fotos.
Galeries de fotos
Fotos de l'Entrevalls Queralbs-Setcases 2014
(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/galeria/143) (Josep Maria Montaner)

Fotos de l'Entrevalls Queralbs-Setcases 2013
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/1211/pagina1/entrevalls/queralbs-setcases) (Arnau
Urgell)
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