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Roger Viñas i Anna Carné,
guanyadors de l'Entrevalls 2016
La cursa de muntanya va unir els municipis de Queralbs i Setcases aquest 19 de
juny

Roger Viñas, ben abrigat, al coll de Tirapits a 2.783 metres | Josep Maria Montaner

Aquest 19 de juny es va disputar al Ripollès l'èpica cursa Entrevalls (http://www.entrevalls.cat/) ,
que unia Queralbs amb Setcases passant per les cotes més altes de la comarca i comunicant
les capçaleres dels rius Freser i Ter. El recorregut de la prova organitzada per Besttrail va tenir 30
quilòmetres de distància i fins a 2.200 metres de desnivell positiu acumulat. Els guanyadors van ser
Anna Carné i Roger Viñas, que es van imposar a la resta de participants, uns 300 en total.
Anna Carné va dominar la categoria femenina amb solvència i va aconseguir acabar el
recorregut amb un gran temps de 4 hores, 18 minuts i 38 segons. Segona classificada va ser
Mila Duran, que va arribar més de deu minuts per darrere de la vencedora, amb una marca de
4:28:36. El tercer calaix del podi va estar completat per Meritxell Solà, que va parar el cronòmetre
en 4:40:33.

https://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/2400/roger/vinas/anna/carne/guanyadors/entrevalls/2016
Pàgina 1 de 3

La neu va estar present en molts trams del recorregut. Foto: Josep Maria Montaner

Pel que fa a la categoria masculina, Roger Viñas va ser el gran vencedor de la cursa, acabant
amb una marca de 3 hores, 36 minuts i 26 segons. El subcampió de la prova va arribar a Setcases
amb un temps de 3:38:56 i va ser Ignasi Ferrer. Per completar el podi, Eduard Baquer va entrar
en tercera posició amb un temps de 3:50:44, ja una mica més allunyat dels dos primers
classificats.
Va ser una cursa en la qual, tot i disputar-se a mitjans de juny, s'hi va poder veure força neu en
aquestes cotes, a causa de les nevades febles que la massa d'aire fred havia portat els darrers
dies. Així doncs, en un ambient fresc i amb uns paisatges emblanquinats realment espectaculars
com a rerefons, es va poder celebrar amb èxit aquesta travessa entre les valls del Freser i del
Ter.
Classificació completa de l'Entrevalls 2016 https://drive.google.com/folderview?id=0B73R_l7ZU(
oyR2xPN1liMnhTQ1E&usp=sharing)
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Entrevalls Queralbs-Setcases 2016. Foto: Josep Maria Montaner
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