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VÍDEO «Els quilòmetres verticals ja
no són el que eren», diu un ancià de
76 anys
L'atleta Pablo Villa, del Team Salomon, es disfressa de iaio per promoure la
cursa vertical de l'Aventón de las Palancas, als Pics d'Europa.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=eYvPiqIrsmE
El corredor lleonès internacional de l'equip Salomon, Pablo Villa, es va transformar per un dia en
un "ancià" de 76 anys per participar al Kilòmetre Vertical Aventon de las Palancas, d'1'89 km i 1.008
m de desnivell positiu, en una de les més dures ascensions del món als Pics de Europa.
"Los kilómetros verticales de ahora ya no son lo que eran antes", diu sorneguer Eusebio Villa, el
personatge que encarna el lleonès en el vídeo de promoció d'aquesta cursa, que es va celebrar
aquest passat dissabte 1 de juliol.
Aquesta cursa vertical, normalment forma part de la Cabrales 3 verticales
(http://cabrales3verticales.es/) , però en aquesta ocasió s'ha realitzat per primera vegada una edició
de la prova a l'estiu, celebrant només el quilòmetre vertical del Aventon de las Palancas. Per a
molts és el quilòmetre vertical més exigent del món, amb rampes que superen el 45% en alguns
casos. El recorregut arrenca des d'Obar i arriba fins a la Cabeza de Las Broqueras.
Pablo Villa és un atleta de Salomon, ve de La Bañeza (Lleó). És vigent subcampió d'Espanya de
curses de muntanya per la Real Federación Española de Ateltismo i va ser un dels integrants de
la selecció que va contribuir a l'Or per equips al Mundial de Trail celebrat fa poques setmanes a
Itàlia.
En la cursa vertical d'aquest passat dissabte, va acabar tercer amb un temps de 40:02, per
darrere d'Asier Larruzeaga (36:53) i José Antonio Gómez (39:16).
?Quan em van començar a maquillar tenia dubtes de si em reconeixerien ?va dir Pablo Villa
després de participar al vídeo de promoció-. Estava més nerviós que quan vaig córrer el mundial
perquè fer d'actor és complicat. Però, després, quan em vaig posar la roba i ja estava totalment
maquillat ja em vaig ficar en el paper. Em va venir a buscar en Vicente, l'home que apareix amb
mi al vídeo i que feia del meu amic i em vaig relaxar. Quan vaig arribar a la sortida del KV vaig
començar a estar més tranquil." Per a ell va ser molt divertit: ?Va ser molt divertit, m'ho vaig
passar bé. És complicat, però, corre amb aquesta barba, la camisa de cotó, la boina... em picava
tota la cara i el pantaló llarg em dificultava fer passes llargues. Però l'experiència ha estat molt
bonica i espero que a la gent li faci gràcia el vídeo i el gaudeixin?.
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