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Jordi Gamito rep una de les
exclusives invitacions per córrer la
Western States
La prova nord-americana, decana de les Ultra Trails, reserva al català un dels sis
llocs destinats als corredors d'elit internacionals

Jordi Gamito, en èxtasi i somrient, a l'arribada a la meta de l'UTMB 2018 | iRunFar.com

Pocs dies després de finalitzar la millor temporada de la seva carrera esportiva Jordi Gamito
continua rebent bones notícies. La prova Western States Endurance Run (https://www.wser.org/)
(WS100), l'ultra trail més antiga amb un recorregut de 100 milles (168 quilòmetres), ha decidit
reservar-li una plaça per a l'edició de 2019.
L'excel·lent temporada del corredor de Platja d'Aro no ha passat desapercebuda pels
organitzadors de la cita dels EUA, que cada any reparteixen sis invitacions a corredors d'elit
d'arreu del món per assistir en una cursa d'enorme misticisme entre els corredors d'Ultra Trails.
D'aquesta manera Gamito podrà participar en una de les proves estrella del World Tour juntament
amb els britànics Tom Evans i Beth Pascall, el lituà Gediminas Grinius, l'italiana Francesca Canepa
i la neozelandesa Marie McNaughton.
Aquestes sis exclusives invitacions permeten als corredors seleccionats estalviar-se el sorteig
que fa la WS100 cada any per definir els 369 participants a l'Ultra Trail, una xifra que per
qüestions mediambientals es queda molt lluny del nombre d'inscrits habitual a les curses
europees. El proper dissabte 1 de desembre es durà a terme el sorteig a través d'internet amb
https://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/4841/jordi-gamito-rep-exclusives-invitacions-correr-western-states
Pagina 1 de 2

5.879 corredors preinscrits per intentar formar part de la cursa que es disputarà el 29 i 30 de juny
de 2019.
El solleric Tòfol Castanyer, que el 2016 va ser 12è i el 2017 va acabar-la en l'11è lloc, és un dels
corredors de més renom que haurà d'estar pendent de l'atzar aquest cap de setmana. Tot i que els
seus orígens es remunta a l'any 1974, la cursa nord-americana ha viscut un esclat de popularitat
en la darrera dècada i cada any són més els corredors inscrits pendents del sorteig que dona dret
a participar-hi. Aquells que s'han inscrit per primera vegada només compten amb un 1,47% de
probabilitats que el seu nom figuri entre els escollits.
Des que la WS100 va començar a reservar algunes places per a corredors internacionals ha
convidat dos corredors de casa nostra: Emma Roca i Tòfol Castanyer. Kilian Jornet va ser el
primer corredor europeu en aconseguir el triomf, l'any 2011, després d'haver fer el seu debut un
any abans amb un tercer lloc.
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