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Doblet de verticals d'Agustí Roc i
Laura Orgué a Andorra
Els guanyadors de la Vertical dels Isards repeteixen triomf a la Casamanya
Extrem per davant dels germans Teixidó, Alba Xandri i Marta Garcia-Farrés
Marta Garcia, tercera a la Casamanya Extrem. Foto: Gerard Vila

Agustí Roc i Laura Orgué han demostrat que encararan el Campionat del Món en bona forma.
Aquest cap de setmana han aconseguit un doblet de curses verticals a Andorra: sumant a la
victòria de dissabte a la Vertical dels Isards
(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/570/agusti/roc/laura/orgu/no/fallen/vertical/dels/
isards/canillo) , el triomf avui a la Casamanya Extrem. Evidentment, també han guanyat la
combinada de les dues primeres proves de la Copa d'Andorra de Curses de Muntanya
(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/562/copa/andorra/arrenca/amb/doblet/curses/v
erticals) .
La Casamanya Extrem d'Ordino
(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/agendamuntanya/acte/96/cassamanya/extrem/vertical/
race) , que es disputava per primera vegada, proposava als participants un duríssim desnivell de
1.400 metres en només cinc quilòmetres. Agustí Roc ha guanyat amb claredat sent l'únic
participant en aconseguir baixar de l'hora (59 minuts i 42 segons). La resta del podi l'han ocupat
els dos germans Xavier i Ferran Teixidó: els dos corredors andorrans han tardat 1:00:49 i 1:01:31,
respectivament. Nil Cardona, segon a la Vertical dels Isards
(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/570/agusti/roc/laura/orgu/no/fallen/vertical/dels/
isards/canillo) , ha acabat abandonat ja que no es trobava bé.
Laura Orgué tampoc no ha tingut rival i, amb un temps d'1:08:22, no només ha guanyat en
categoria femenina sinó que ha estat la desena absoluta de més de 200 corredors. Alba Xandri
(1:17:42) ha repetit la segona posició de dissabte mentre que la jove osonenca Marta GarciaFarrés ha estat tercera en la seva primera prova de la temporada (11:22:26).
A la combinada del cap de setmana, Agustí Roc ha quedat per davant de Ferran Teixió i Xavier
Teixidó. Marcos Sanza, Xavier Areny i Ferran Vila han precedit Laura Orgué que ha aconseguit
una meritòria setena posició absoluta.

Classificacions Casamanya Extrem
(http://dades.grupnaciodigital.com/redaccio/arxius/documents/1403511243casamanya.pdf) (pdf)

Agustí Roc, entre els corredors andorrans més joves. Foto: Soldeu Esquí Club
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