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Cosme Pérez, l'últim corredor de
l'Ultra Pirineu que compleix el
somni
L'atleta té una vinculació especial amb el Cadí-Moixeró | Miguel Heras felicita
l'últim participant

L'últim corredor de l'Ultra Pirineu, Cosme Pérez | Ultra Pirineu

Cosme Pérez, català de naixement i francès de residència, ha estat aquest diumenge l'últim
corredor que ha creuat la meta de l'Ultra Pirineu de Bagà. Ho ha fet amb 29 hores 7 minuts 40
segons, 17 hores més tard que el primer classificat, Miguel Heras, tot i que amb la mateixa
satisfacció d'aconseguir la meta proposada.
"És la primera vegada que acabo una ultra", ha explicat després d'arribar. Segons ha dit, l'any
passat ja ho va intentar, però va haver d'abandonar a Estasen. En aquest punt, ha precisat, l'Ultra
Pirineu és, per a ell, una cursa "especial" que li posa "la pell de gallina", ja que va néixer en
aquesta part del Pirineu, i això li porta records i un gran nombre de sensacions.
En total, l'Ultra Pirineu ha acabat repartint 554 medalles de finalistes dels 831 participants que, a
darrera hora, van prendre la sortida. Una cursa realment dura, de 110 quilòmetres, que va estar
passada per aigua durant bona part del seu curs.
Sensiblement emocionat, el guanyador absolut de la cursa, Miguel Heras, ha rebut a Pérez i l'ha
felicitat, així com també ha fet amb els tres corredors que havien arribat just abans, només amb
uns segons de marge respecte de Pérez. Segons l'organització, si Heras és sinònim de l'Ultra
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Pirineu, Cosme Pérez ho és dels corredors no professionals que, sigui per voluntat, promesa o
convenciment, decideixen realitzar i finalitzar un somni que, per a tots, acaba amb abraçades i
satisfacció a la línia de meta.

¡¡¡Con la llegada del último finnisher dorsal 0754, Cosme Perez, con más de 30 horas de
carrera cerramos la edición de la Salomon #UP16 https://twitter.com/hashtag/UP16?src=hash)
(
!!!
pic.twitter.com/vJcsUTvy2C (https://t.co/vJcsUTvy2C)
? Ultra Pirineu (@UltraPirineu) 25 de setembre de 2016
(https://twitter.com/UltraPirineu/status/779999118110457856)
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