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Clàudia Galicia i Oriol Cardona,
vencedors de la prova Sprint
Marta Garcia entra segona seguida de Maria Fargues | Xavi Areny i Marc
Pinsach completen el podi masculí
El bon temps ha acompanyat els més de 100 esportistes que han disputat la prova sprint Era
Pujada (http://www.erapujada.com/) puntuable per la Copa d'Espanya a la zona de Beret. L'sprint
es va incorporar al calendari FEDME ja fa dues temporades i es tracta d'una prova curta, molt
tècnica i espectacular, on es poden veure els corredors durant tota la seva participació, primer en
sortides individuals i després en sortides de 6 corredors i classificatòries. La prova incorpora
trams patinant amb pells, zetes, trams corrent amb esquís a la motxilla i baixades.

Podi femení dels Sprints Foto: Lymbus

Clàudia Galicia ha entrat la primera a meta amb un temps de 3:16 seguida molt de prop per Marta
Garcia amb un temps de 3:20. La tercera classificada ha estat Maria Fargues de la Federació
Andorrana.
Pel que fa al podi masculí, el primer ha estat Oriol Cardona completant el circuit en 3:07, seguit
per Xavi Areny de la Federació Andorrana. El tercer al podi ha estat Marc Pinsach guanyador de la
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prova d'ahir.
El dissabte es va disputar la Cronoescalada
Aquest era el primer test de la temporada per a molts dels esquiadors de muntanya de la Selecció
Catalana. Més de 190 esportistes van participar a la cronoescalada Era Pujada
(http://www.erapujada.com/) de Baquèira Beret en un dia assolellat i amb un gran ambient. La
prova constava d'un recorregut de 680 metres de desnivell positiu, que començava amb una
lleugera inclinació i es convertia en mur a la meitat de la pujada.

Marc Pinsach ha liderat la prova des del principi Foto: Lymbus

Laura Orgué i Marc Pinsach, els vencedors d'aquesta primera prova, van sortir molt ràpids
col.locant-se líders de cursa i mantenint aquesta posició fins al final. Pinsach per la seva banda va
entrar a la línia de meta amb un temps de 26:47, traient-li més d'un minut a Luis Alberto
Hernando que es va convertir en el segon classificat de la categoria sènior, amb un temps de
28:09. Miguel Caballero va entrar tercer amb un temps de 28:37. Curiosament va ser Antonio
Alcalde, de la categoria promesa, qui va creuar la línia de meta després de Pinsach amb un
temps de 27:28 i Oriol Cardona, d'aquesta mateixa categoria, qui ho va fer tercer just per davant
de Caballero.
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Podi femení de la Cronoescalada Foto: Lymbus

Orgué va començar i acabar primera amb un temps total de 31:46. Clàudia Galicia va completat el
recorregut en un temps de 32:50, poc més d'un minut després d'Orgué. Nahia Quincoces i
Marta Garcia van posar emoció a la cursa mantenint molt poca distància l'una amb l'altra. Finalment
Marta Garcia va entrar tercera amb 33:28 mentre que Nahia Quincoces li trepitjava els telons i va
finalitzat amb un temps de 33:27, aconseguint la quarta posició.
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Podi masculí de la Cronoescalada Foto: Lymbus

Classificació Cronoescalada Era Pujada (PDF)
(replaceMe/../../redaccio/arxius/documents/14506407621053_F_es.pdf)

Bon inici dels esquiadors de la Selecció Catalana
Després de les proves del cap de setmana Marc Pinsach afronta amb motivació la Copa del Món
que comença al gener: "Les primeres proves de la temporada sempre són una incògnita, ja que no
saps com estàs de forma, ni tampoc com estan els teus rivals. Aconsegur un bon resultat com el
d'aquest cap de setmana em motiva per començar amb bon peu i també és un plus a nivell
psicològic, així que estic content del cap de setmana", declarava l'esquiador de Cassà.
Per la seva banda la torellonenca Clàudia Galicia es mostra optimista: "Estic molt contenta pels
resultats aconseguits a les dues proves. Es nota que he fet una bona pretemporada. M'he trobat
bé físicament i per tant estic satisfeta per poder encarar les properes competicions".
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Marc Pinsach, primer a la Cronoescalada i tercer als Sprints Foto: Lymbus
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