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Pere Rullan i Alba Segura estrenen
el palmarès de l'Olla Vertical
Aquest dissabte s'ha estrenat aquesta prova de 1.600 metres de desnivell en
només 6km |L'Olla de Núria comença així els actes de la seva desena edició

Alba Segura ha estat la vencedora en categoria femenina | Josep Maria Montaner

A les 10h del matí d'aquest dissabte 9 de juliol arrencava la desena edició de l'Olla de Núria
(http://www.olladenuria.cat) amb la disputa de l'Olla Vertical (http://olladenuria.cat/index.php/ollavertical/) , una novetat d'enguany. Des de la Central de Daió, al municipi de Queralbs, aquesta
espectacular cursa vertical ha pujat fins al cim del Torreneules (2.713m) amb més d'un centenar
de participants. El recorregut s'ha basat en 1.600 metres de desnivell en menys de 6km, passant
per canaleres molt estretes i al voltant de parets de roca escarpada. Pere Rullan i Alba Segura
han estat els primers en inscriure el seu nom al palmarès de la nova cursa i han rebut els premis
a l'esplanada del Santuari de Núria.
En categoria masculina, en una competició amb un nivell molt alt, l'Olla Vertical ja té el seu primer
vencedor en el mallorquí Pere Rullan, el campió estatal l'any 2015. L'atleta de La Sportiva ha fet un
temps d'1hora, 11 minuts i 6 segons i s'ha pogut imposar amb un cert marge respecte als seus
perseguidors. El guanyador ha expressat la seva satisfacció durant l'entrega de premis, i ha
explicat que el fet d'estar sortint d'una lesió ha fet que es decantés per disputar la cursa vertical
enlloc de córrer l'Olla clàssica de 21km que es celebrarà durant el matí del diumenge. ?És un plaer
estar aquí i espero poder disputar futures edicions de l'Olla i ser-hi per donar la cara? declarava
Rullan.
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El balear Pere Rullan ha estrenat el palmarès de l'Olla Vertical. Foto: Josep Maria Montaner

El podi d'aquesta vertical també ha tingut dos noms propis molt destacats en el camp de les
curses de muntanya. Segon classificat ha estat Ernest Ausiró, guanyador de la cursa dels
Bastions el 2014 i segon a la Pels Camins dels Matxos del 2016, que ha aconseguit parar el
cronòmetre en 1:14:30. Pel que fa a la tercera plaça, ha estat ocupada per el joveníssim Marc
Traserra, vencedor ja a l'Esquella de Pardines, amb una marca d'1:14:57. Josep Viñas s'ha
quedat fora del podi per molt poc i s'ha hagut de conformar amb la quarta plaça.
En categoria femenina, Alba Segura (1:33:02) ha estat la primera vencedora de la història
d'aquesta gran vertical. La corredora, de poques paraules, s'ha mostrat molt contenta d'estrenar
aquest palmarès i ha destacat la bellesa del nou recorregut. En segona posició ha entrat Sílvia
Leal, amb un temps d'1:36:09, i tercera, tancant el podi, Clàudia Sabata, amb 1 hora, 38 minuts i 4
segons al seu cronòmetre.
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Els participants han hagut de grimpar en bona part del recorregut vertical. Foto: Josep Maria Montaner

Els actes programats per el cap de setmana de l'Olla de Núria segueixen aquesta tarda amb la
celebració de l'Olla de Càpsules, un seguit de xerrades en ?format píndola? sobre esport, salut i
medi ambient. Diumenge a les 9h, serà el torn de la prova reina de l'Olla de Núria, amb 21km i el
75% del recorregut a més de 2.500 metres d'alçada. 700 participants seran a la línia de sortida
davant del Santuari de la Vall de Núria. Laura Orgué, Hillari Allen, Jessed Hernández o Marc
Pinsach són alguns dels noms destacats de la competició de demà.
Resultats complets 1ª Olla Vertical (PDF) (https://drive.google.com/file/d/0BzmahzBb_CXZTA3X0d2VkVYM1k/view)
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Primera Olla Vertical de Núria Foto: Josep Maria Montaner
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Primera Olla Vertical de Núria Foto: Josep Maria Montaner
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