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Les tempestes i Toti Bes,
protagonistes d'Els Bastions
Bes va guanyar en la modalitat Ultra de la prova de Ribes de Freser, mentre que
Jordi Gamito ho feia en la Trail |El mal temps va obligar a neutralitzar les proves
en diferents punts

Toti Bes domina sota la tempesta de La Bastions | Josep Maria Montaner

La cursa d'Els Bastions (http://www.elsbastions.com/) d'enguany, que es va disputar aquest
dissabte amb seu a Ribes de Freser, va estar marcada sobretot per les inclemències
meteorològiques que van fer que la cursa es neutralitzés a diferents punts com Núria, la Covil o
Pardines. A partir de migdia, una tempesta elèctrica i amb calamarsa va obligar a l'organització a
prendre la decisió d'aturar la cursa i a haver d'evacuar a gran part dels 800 participants que hi
estaven prenent part.
Toti Bes domina sota la tempesta
Malgrat tot, alguns dels atletes que ja havien passat per aquests punts quan va començar la forta
tempesta van poder acabar les curses. Aquest va ser el cas de Toti Bes, el gran protagonista de
la modalitat Ultra, que va dominar la prova amb claredat. Sota la calamarsada, va aconseguir
creuar la línia d'arribada amb un temps de 9 hores, 12 minuts i 8 segons. David Liesa va ser el
segon classificat, i ja va ser l'últim que va aconseguir creuar la meta. Joan Salamaña quedaria
tercer, però ja no arribaria a Ribes, sinó que va donar la volta després que la tempesta el
sorprengués en l'ascens al Taga.
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En categoria femenina, Marta Prat i Lluna Martí estaven mantenint una intensa lluita quan van ser
neutralitzades al refugi de Coma de Vaca. Patricia Torres va ser la corredora que va completar el
podi femení. Destaca també l'actuació de Laia Díez, que va anar dominant la cursa fins que va
decidir abandonar per problemes físics a l'altura de Fontalba.

El mal temps va obligar a neutralitzar la cursa en diferents punts dels recorreguts. Foto: Josep Maria
Montaner

Jordi Gamito i Tina Bes guanyen la Trail
Pel que fa a la categoria Trail, Jordi Gamito va aconseguir la victòria després de 50km de
recorregut. L'atleta va fer un temps de 6 hores, 36 minuts i 47 segons. El podi el van completar
Antonio Rodríguez i Raul Collbatallé. Pel que fa a la categoria femenina, Tina Bes va dominar
amb solvència la prova. Anna Ventura la va acompanyar al podi d'una categoria marcada per la
baixa d'última hora de la vencedora del 2015, Valérie Laffite.
Per últim, en la distància Marathon, Roberto Gil va poder guanyar després de 5 hores, 29 minuts
i 10 segons de cursa. Mila Duran aconseguia la victòria en fèmines després d'arribar primera a la
neutralització del coll de Tres Pics, alçant-se d'aquesta manera amb el triomf. Molts corredors van
coincidir amb l'encert per part de l'organització a l'hora de suspendre la competició, vetllant sempre
per la seguretat de tots els participants.
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Jordi Gamito es va imposar a la Trail. Foto: Josep Maria Montaner
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