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Luis Alberto Hernando supera
Kilian Jornet a la Transvulcania
L'atleta de Burgos ha deixat enrere el català en el descens final
Kilian Jornet perseguint Luis Alberto Hernando a la Transvulcania. Foto: Jordi Saragossa

Kilian Jornet i Luis Alberto Hernando han tornat a protagonitzar un espectacular duel a la
Transvulcania (http://www.transvulcania.net) , l'ultratrail de 73 km que es disputa a l'illa de la
Palma. La victòria, basada en el descens final, ha estat per l'atleta de Burgos mentre que el català,
guanyador de l'any passat
(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/295/victories/kilian/jornet/emelie/forsbesg/trans
vulcania) , s'ha hagut de conformar amb el segon lloc a sis minuts del primer.
El primer terç de la prova l'ha dominat el nord-americà de Sage Canaday -finalment tercer-. Per
darrera, hi havia un grupet compacte amb quatre dels altres favorits: Kilian Jornet, Luis Alberto
Hernando, Tom Owens i Tòfol Castanyer. Al km 26 la diferència se situava en uns tres minuts i el
màxim s'ha situat a l'entorn dels quatre. Una mica més endarrerit hi havia Dakota Jones,
guanyador del 2012, i que finalment no ha aconseguit situar-se entre els millors.
El grupet de perseguidors ha anat retallant distàncies i, poc després del km 40, s'ha produït un
canvi de líder. Luis Alberto Hernando i Kilian Jornet han superat Canaday i, tal i com va passar
l'any passat, l'han deixat enrere. Durant més de deu quilòmetres han corregut junts però en l'inici
de la baixada final, un dels moments clau de la cursa, el català ha quedat enrere i Hernando ha
anat augmentant l'avantatge fins a uns tres minuts que ja han estat definitius. L'atleta de Burgos
ha entrat a la meta de los Llanos de Aridane, on hi havia un ambient espectacular, amb un temps
de 6 hores i 55 minuts.
Jornet, que finalment ha afluixat el ritme i ha acabat a sis minuts del guanyador, ha explicat que
inicialment es trobava molt bé però que en el darrer terç de cursa ha patit dos cops de calor. De fet,
les altes temperatures a l'illa de la Palma són un dels principals adversaris dels vora 1.800
participants a la ultramarató canària.
En categoria femenina la victòria ha estat per Anna Frost en una cursa on no s'ha pogut gaudir del
duel amb Emelie Forsberg, guanyadora el 2013, ja que s'ha hagut de retirar a causa d'una
caiguda. Les basques Maite Maiora i Uxue Fraile han completat el podi.
(http://dades.grupnaciodigital.com/redaccio/arxius/documents/1399915874clasificaciongeneral_ul
tra.pdf)
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