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Marc Pinsach no falla i encadena la
quarta Olla de Núria-Dynafit
seguida
El corredor de Cassà s'ha imposat per un mínim marge respecte el jove madrileny
Antonio Alcalde | Josep Viñas completa el podi després de l'abandonament de
Nil Cardona | Marta Garcia-Farrés suma el tercer triomf per davant de Tina Bes i
Marta Riba
Fotos de l'Olla de NÃºria-Dynafit 2015 h
( ttp://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/galeria/252)
(Josep Maria Montaner)

(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/galeria/252)
Antonio Alcalde va posar les coses difícils a Marc Pinsach a l'Olla de Núria-Dynafit. Foto: Josep Maria
Montaner

Marc Pinsach era el gran favorit per aconseguir la quarta victòria consecutiva a l'Olla de NúriaDynafit (http://www.unioexcursionistavic.org/cursa-muntanya/index.php/olla-de-nuria/index/ca) .
El corredor de Cassà no ha fallat i ha estat el primer en arribar al santuari. Tanmateix, no ho ha
tingut fàcil ja que ha creuat la línia de meta absolutament esgotat i amb un mínim avantatge de 18
segons respecte el jove madrileny Antonio Alcalde, la gran revelació de la novena edició de la
clàssica de la UE Vic. El podi l'ha completat l'osonenc Josep Viñas després que Nil Cardona
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hagués d'abandonar per una caiguda. En dones, Marta Garcia-Farrés també ha complert els
pronòstics i ha aconseguit la tercera victòria del seu compte particular -després de les del 2012 i el
2013- per davant d'una Tina Bes que ja suma quatre podis a Núria i de Marta Riba.

(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/galeria/252)
Marta Garcia, triple guanyadora de l'Olla de Núria, a l'entorn del Noucreus. Foto: Josep Maria Montaner

Pinsach ha buscat ràpidament encapçalar el grup i, després de la primera volta al santuari, ja
marcava el ritme. Per darrera s'hi ha situat un sorprenent Antonio Alcalde que venia amb ganes
d'intentar acostar-se a les posicions del podi i no l'ha deixat de petja. En bona part dels controls
han passat junts -amb petites avantatges del català- però en algun moment, com al pas del
Noucreus, el madrileny ha arribat a situar-se primer. Només ha estat en la darrera baixada on el
de Cassà ha pogut escapar-se tot i que sempre amb Alcalde a tocar. De fet, Pinsach ha creuat la
meta de Núria amb un temps de 2:20:24 -lluny del rècord de Kilian Jornet (2:14:56) i del seu
personal (2:17:19) amb un avantatge de només 18 segons sobre el madrileny. ?Estic molt
content perquè és l'edició que la victòria l'he hagut de suar més?, ha explicat tot just en arribar
absolutament exhaust.
Josep Viñas, per la seva banda, ha aconseguit el seu primer podi a Núria amb un temps de
2:27:15 després que una caiguda deixés Nil Cardona -tercer durant pràcticament tota la cursafora de combat. El TOP-5 l'han completat Josep Rovira i Albert Pujol mentre que Toti Bes,
guanyador el 2008, ha estat setè.
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(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/galeria/252)
Albert Pujol, cinquè classificat a l'Olla de Núria 2015. Foto: Josep Maria Montaner

Marta Garcia domina d'inici a final
Marta Garcia-Farrés s'ha convertit en la primera dona en sumar tres victòries a l'Olla de Núria.
Després de les aconseguides el 2012 i el 2013 l'any passat es va haver de conformar amb la
quarta posició en una edició on Laura Orgué va fregar l'estratosfèric rècord de Mireia Miró
(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/676/laura/orgu/olla/nuria/em/volia/provar/veure/
si/tinc/opcions/copa/mon) . Enguany la corredora de Calldetenes ha dominat la prova des de
l'inici a final. ?No he vist cap altra rival en tot el recorregut i he anat seguint el meu ritme?, ha
explicat visiblement satisfeta en arribar.
Garcia ha creuat la meta amb un temps de 2:54:48 -pràcticament el mateix que el seu crono l'any
2014- mentre que Tina Bes, que pujava al podi de Núria per quarta vegada, ho ha fet amb
2:56:25. ?La Tina baixa molt bé i segur que m'ha retallat distàncies en el darrer descens?, ha
explicat l'osonenca. El podi l'ha completat la pallaresa Marta Riba amb 3:04:32.
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Marta Garcia, felicitada després de sumar la tercera victòria a l'Olla de Núria Foto: Arnau Urgell
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Marc Pinsach i Antonio Alcalde, primer i segon classificat a l'Olla de Núria-Dynafit. Foto: Arnau Urgell
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(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/galeria/252)
Participants a l'Olla de Núria-Dynafit. Foto: Josep Maria Montaner
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(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/galeria/252)
Sortida de la novena Olla de Núria-Dynafit Foto: Arnau Urgell

Fotos de l'Olla de Núria 2015 ( http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/galeria/252) (Josep
Maria Montaner)

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)

Palmarès complet Olla de Núria 2007-2014
(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/seccio/olladenuria)

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)
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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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