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Just Sociats, campió de la Copahue
Extremo a l'Argentina
Marc Toda completa un doblet se la selecció catalana de raquetes de neu en el
seu debut a l'Amèrica Llatina

Just Sociats, Marc Toda i Sílvia Zuñiga, protagonistes a la Copahue Extremo | Copahue Extremo

El passat cap de setmana la selecció catalana de raquetes de neu de la FEEC va fer el seu debut
a l'Amèrica Llatina amb la participació a la Copahue Extremo, una cita que ha comptat amb la
presència de més de 300 corredors de 10 països diferents i que transcorre pels voltants de la
zona de Caviahue-Copahue amb el volcà Copahue com a emblema de fons.
El talent dels corredors catalans amb les raquetes de neu s'ha tornat a posar de manifest amb la
victòria de Just Sociats i la segona posició de Marc Toda, un doblet que constata perfectament el
domini que han exercit a Argentina. Sociats (CN Terrassa) i Toda (AE Matxacuca) han agafat
avantatge i s'han quedat sols al capdavant de la cursa de 20 quilòmetres. Sociats ha pogut anar
ampliant l'avantatge amb el seu company de selecció i finalment s'ha endut un nítid triomf amb un
temps d'1:55:42 amb 8 minuts de marge sobre Toda i 12 minuts sobre l'argentí Juan Manuel
Chaves, que ha completat el podi.
En aquesta ocasió no hi ha hagut podi català en categoria femenina. Sílvia Zuñiga era l'única
representat de la selecció en aquesta cursa però ha sofert problemes estomacals que no l'han
deixat competir al 100% i sumar un nou triomf al seu palmarès com el que ja havia obtingut a
l'Artic Snowshoe Race de fa uns mesos. Zuñiga finalment ha acabat la cursa en quart lloc
(2:19:52) i ha pujat al podi com a tercera classificada de la seva categoria d'edat. La prova l'ha
guanyat la nord-americana Michelle Hummel.
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