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Kilian Jornet, subcampió del món
d'esquí de muntanya a Itàlia
El català aconsegueix el segon lloc a la categoria d'Individual, mentre que Oriol
Cardona també puja al podi en promesa | Mireia Miró i Clàudia Galicia
aconsegueixen la sisena i setena posició

Kilian Jornet arribant a la meta del Campionat del Món d'esquí de muntanya | ISMF Press Office

L'atleta català Kilian Jornet s'ha proclamat subcampió del món d'esquí de muntanya en la categoria
d'individual. Ha estat així, després d'arribar en una segona posició als Mundials que han començat
aquest divendres a Alpago-Piancavallo, a les Dolomites italianes, organitzats per la International
Ski Mountaineering Federation (ISMF) (http://www.ismf-ski.org/) .
En aquesta cursa, que tenia 1.800 metres de desnivell positiu, tot passant pel Monte Tremol i el
Colombrera, Kilian no ha pogut superar Damiano Lenzi, que ha aconseguit creuar la meta pocs
segons abans, després d'una dura lluita. En tercera posició, el podi s'ha completat amb Anton
Palzer. En aquest sentit, Jornet ha valorat la cursa, tot afirmant que està "content" d'estar entre les
primeres posicions, ja que les condicions han estat "molt difícils".
En dones, Laetitia Roux no ha fallat i ha estat la primera en arribar, proclamant-se campiona del
món. Després d'ella ha arribat Maude Mathyis i Axelle Mollaret, mentre que la millor catalana ha
estat Mireia Miró, que ha finalitzat sisena, una posició per davant de Clàudia Galicia, que ha acabat
setena.
Per altra banda, el segon millor català ha estat Oriol Cardona, que ha aconseguit la medalla de
plata i el subcampionat del Mundial en categoria promesa.
A la primera prova del Campionat, que s'allargarà fins el proper 2 de març, hi han participat 79
homes i 45 dones. Durant els propers dies es disputaran la resta de competicions en les
modalitats d'Esprint, Vertical, per Equips i Relleus.
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