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Laia Andreu guanya per tercera
vegada la Ciaspolada, la mítica
cursa de raquetes de neu
La corredora osonenca ha aconseguit pujar a la part més alta del podi

Laia Andreu i Cesare Maestri, guanyadors de la Ciaspolada | La Ciaspolada

La catalana Laia Andreu s'ha imposat aquest divendres a la mítica Ciaspolada, considerada la
prova de raquetes de neu més important de món. La corredora osonenca, que ja havia guanyat
l'any 2012 i el 2015, i que el 2014 va ser segona, ha liderat el recorregut 900 metres en sis voltes
amb 4 minuts, 31 segons. En homes, l'italià Cesare Maestri ha estat el més ràpid amb 3 minuts, 49
segons.
El podi femení s'ha completat amb Isabella Morlini, que ha arribat a al meta amb 4 minuts i 43
segons, i Antonella Confortola, que ho ha fet dos segons després. En homes Antonello Landi ha
fet 3 minuts i 51 segons, i Filippo Barizza, 3 minuts i 54 segons.
Aquesta prova aplega, cada any, uns 5.000 corredors a Fondo, a la Val di Non de Trentino (Itàlia).
En la seva 44a edició, la selecció catalana hi competia amb un equip format per Marc Trasserra
(Club Excursionista Voltreganès ARS), Sílvia Leal (Centre Excursionista Pontsicà, Laia Andreu (CE
Callús), Laia Aguilar (CE Vic), Eduard Hernández (AE Matxacuca) i Joan Freixa (AE Mountain
Runners del Berguedà). Segons ja va indicar la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya
(FEEC), l'objectiu era aconseguir el podi i col·locar-se entre els millors.
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Pel que fa a la resta de classificacions dels catalans, Laia Aguilar ha debutat en la Selecció
Catalana i ha estat vuitena, seguida de Sílvia Leal, que ha quedat en novena posició. En categoria
masculina, Marc Trasserra ha estat setè, Eduard Hernández, també debutant en l'equip, vuitè, i
Joan Freixa, quinzè.

Galeria de fotos de la Ciaspolada 2015 (Federico Modica/Alice Russolo)
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