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La Vall Fosca apadrina els millors
corredors de la 8a Vertical
Cabanera
Amb el lema «Apadrina un top 10», diversos establiments de la zona ofereixen
una part de l'estada dels corredors de franc a canvi d'ajudar-los a fer promoció del
territori i del seu allotjament | Enguany la cursa forma part del Circuit Mundial de
Kilòmetre Vertical

Un aspecte de la vertical, 300 metres abans d'arribar al cim del Montsent. | @verticalcabanera

Allotjaments de la Vall Fosca i alguns de fora del municipi, apadrinaran els millors corredors de la
8a Vertical Cabanera (http://verticalcabanera.com/ca/portada-ca/) , que aquest any forma part
del Circuit Mundial de Kilòmetre Verticalhttp://www.vkworldcircuit.com/)
(
i que se celebrarà el
pròxim dissabte 15 de juliol, amb sortida de Cabdella.
Sota el lema, Apadrina un top 10, els allotjaments participants ofereixen una part de l'estada dels
corredors gratuïtament a canvi d'ajudar-los a fer promoció del territori i del seu allotjament a través
de les xarxes socials. Així, atletes com Laura Orgué, Jan Margarit o la corredora sueca Yoie
Bohlin, s'allotjaran en establiments de la Vall Fosca i utilitzaran els seus perfils d'instagram,
facebook o twitter per fer conèixer al món la Vall Fosca i l'allotjament on es troben.
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Amb aquest apadrinament es pretén, també, donar suport a corredors de muntanya d'elit, que
per a optar a obtenir el títol de campions del món en la modalitat de quilòmetre vertical, han de
participar en diverses curses repartides arreu del món, i assumir les despeses que això suposa.
Els corredors apadrinats actualment són: Laura Orgué, Jan Margarit, Marc Traserra, Pere Rullan,
Yoie Bohlin, Josep Roset, Eduard Baquer i Maria Zorroza.

Jan Trassera és un dels top 10 apadrinats per aquesta iniciativa de la Vall Fosca. Foto: Vall Fosca Turisme.

Com és la Vertical Cabanera
Aquest 2017, la cronoescalada al Montsent de Pallars a la Vall Fosca ja forma part del Vertical
Kilometer World Circuit (http://www.vkworldcircuit.com/) , el circuit mundial del kilòmetre bertical.
La Vertical Cabanera és una de les 17 verticals que puntua per al campionat del món. Les curses
es fan en països com França, Itàlia, Suïssa, Estats Units o Noruega, entre altres. Els millors
esportistes experts en curses tan impressionants com els kilòmetres verticals, participaran en
aquesta prova, que enguany celebra la 8a edició.
Les tres úniques curses del circuit mundial que superen els 1.000 metres verticals són la Vertical
Cabanera (1.463 m), la Red Bull K3 a Itàlia (3.036 m) i la Transvulcània, a les illes Canàries (1.203
m).
El rècord actual de la Vertical Cabanera el tenen Marc Solà amb 1h 02' 12? (2011) i Mireia
Santesmases amb 1h 14' 58? (2012).
El desnivell és de 1.436 metres positius en un recorregut de 5.200 metres de distància, amb un
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desnivell mitjà del 28%, per bé que hi ha trams del 42%.
Programa i inscripcions (http://verticalcabanera.com/ca/vertical-cabanera-ca/) .
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