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La Sierre Zinal viurà un gran duel
entre Kilian Jornet i Jim Walmsley
La cursa alpina presenta un dels millors cartells inscrits de l'any

Kilian Jornet durant l'arribada a Zinal l'any 2018 | Martina Valmassoi/Salomon

Aquest diumenge 11 d'agost es disputa una de les grans curses d'aquest 2019. La 46a edició de
la Sierre Zinal (https://www.sierre-zinal.com/) confirma la prova alpina com una de les cites
destacades de l'estiu on més enllà de la història de la prova, el paisatge de les muntanyes suïsses i
el recorregut de 31 quilòmetres i 2.200 metres de desnivell positiu brilla un cartell d'inscrits
d'autèntic luxe amb un duel entre dos grans estrelles de la llarga distància que s'enfrontaran per
primera vegada en una prova "curta".
Kilian Jornet és el rei històric de la Sierre Zinal amb sis triomfs al seu palmarès. El darrer d'ells,
aconseguit l'any passat. En una temporada estival amb menys competicions de les habituals,
Jornet s'ha fixat en tres proves de les Golden Trail Series (https://www.goldentrailseries.com/)
per intentar brillar al màxim nivell. Després de guanyar a Zegama, ara té l'oportunitat de ser
heptacampió de la cursa suïssa abans d'intentar completar un triplet memorable a la Pikes Peak
del 25 d'agost. Aquest any, però, no ho tindrà gens fàcil per endur-se un nou triomf a Zinal atès que
hi ha un altre corredor que debuta a la cursa però que ja ho fa amb la condició de favorit.
El nord-americà Jim Walmsley és una de les grans estrelles de les curses de llarga distància.
Escollit tres cops el millor corredor d'ultradistància del món entre 2016 i 2018, aquest any ha batut
el rècord històric de la Western States i ha brillat en altres terrenys com la mitja marató de Boston,
on va aconseguir la marca mínima per disputar el campionat de classificació dels EUA en marató
per als Jocs Olímpics de Tòquio 2020. Un fenomen esportiu que és rapidíssim i que de ben segur
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intentarà trencar la cursa en els primers quilòmetres.
Un duel fantàstic per als aficionats que ve acompanyat per un munt d'alternatives com Davide
Magnini, Robbie Simpson, Remi Bonnet, Geoffrey Ndungu, Jacob Adkin, Thibaut Baronian o
Robert Surum. Entre tots ells, dos catalans que estan en un gran moment de forma i que de ben
segur lluitaran per acabar la cursa entre els millors: Jan Margarit i Eugeni Gil.
En categoria femenina la Sierre Zinal compta amb un altre cartell que impressiona amb les tres
campiones de les tres primeres proves de les Golden Trail Series: Ruth Croft, Judith Wyder i Eli
Anne Dvergsdal. Al seu costat, corredores estel·lars com la keniana Lucy Murigi, l'italiana Elisa
Desco, la sueca Lina El Kott o la britànica Holly Page disposades a lluitar pel triomf. Entre les
favorites a la Sierre Zinal també hi ha una corredora establerta a Catalunya, Ragna Debats, qui
sens dubte cal tenir molt present en la lluita pel podi final. En clau catalana també cal fixar-se en
dues corredores en constant progressió i que també poden fer un excel·lent paper a les
muntanyes alpines: Gisela Carrión i Eli Gordón.
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