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Sílvia Leal i Marc Traserra,
campions a Suïssa amb la selecció
catalana de raquetes de neu
Debut d'èxit del combinat català a La Chasseralienne

Els quatre integrants de la selecció catalana a La Chasseralienne | FEEC

Aquest divendres a la nit la selecció catalana de raquetes de neu ha fet el seu debut internacional
de 2019 amb una brillant actuació a La Chasseralienne de Suïssa, una cursa nocturna que es
disputa als vessants del Chasseral, el cim més alt de la banda de Berna, fora dels Alps.
Els prop de 100 esportistes que han competit en la modalitat de raquetes de neu (la cursa també
compta un recorregut d'esquí de muntanya) han hagut de superar un desnivell positiu de més de
600 metres en prop de tres quilòmetres de recorregut. Els esportistes catalans afrontaven la cita
convençuts de les seves possibilitats d'èxit i han confirmat les bones sensacions amb un doble
triomf clar davant la resta de rivals.
Sílvia Leal (CE Pontsicà) ha estat la més ràpida en categoria femenina amb un temps de 36:58.21 i
Laia Aguilar (CE Calldetenes) s'ha endut la medalla de plata entrant a dos minuts i mig de la
seva companya (39:27.52). Les catalanes han estat les úniques capaces de completar el
recorregut en menys de 40 minuts i han superat amb comoditat la resta de rivals. La veterana
Annabelle Grisel, de 52 anys, ha completat el podi (44:42.39).
El campió de La Chasseralienne en categoria masculina ha estat un altre membre de la selecció
catalana, Marc Traserra (CE Voltreganès ARS), que ha estat l'únic de la vetllada en baixar de la
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mitja hora amb un temps final espectacular de 29:27.29. L'altre integrant de la selecció catalana,
Marc Toda, ha lluitat de valent per pujar al podi però finalment s'ha hagut de conformar amb la
quarta posició amb un temps de 35:01.28 per darrere de Cédric Maillat (32:23.22) i Florian Lesne
(34:52.71).
Després de l'exhibició a Suïssa la selecció catalana de raquetes de neu ja es prepara per afrontar la
propera prova del calendari d'enguany, la Ciaspolada del Monte Avaro italiana el proper 10 de
febrer.
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