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Lluís Ruiz i Núria Ferrer, els més
ràpids al segon Trail del Bisaura
La pluja de primera hora no espanta els quasi 450 participants de la cursa de
Sant Quirze de Besora
Fotos del Trail del Bisaura-44 km 2014 (http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/galeria/179)
(A. Costa)

Fotos del Trail del Bisaura-20 km 2014 (http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/galeria/180)
(A. Costa)

(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/galeria/179)
Un
dels participants a la Trail del Bisaura arribant al Castell de Besora. Foto: Adrià Costa

Lluís Ruiz i Núria Ferrer han estat els grans triomfadors aquest diumenge de la segona edició del
Trail del Bisaura (http://www.traildelbisaura.com/) . La prova, amb sortida i arribada a Sant Quirze
de Besora (Osona), ha aplegat quasi 450 corredors repartits entre els tres recorreguts d'11, 20 i
44 quilòmetres http://www.traildelbisaura.com/curses.html)
(
. Per al 2015 deixen l'ultra de 80
quilòmetres que esdevindrà la cursa que ?sempre havíem somniat?, segons Toni Font, director de
la prova.
Sant Quirze de Besora, amb tot just 2.000 habitants, és la capital de la subcomarca del Bisaura,
situada entre el nord d'Osona i el sud del Ripollès. La pluja de primera hora del matí no ha tret les
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ganes de córrer als vora 450 participants d'una cursa recorre els paratges d'aquest territori.
A l'espera de l'ultra, la prova reina és un trail de 44 quilòmetres que passa per punts tan
emblemàtics com els bufadors, els castells de Montesquiu i Besora o el coll de l'Home Mort, entre
altres. El més ràpid ha estat Lluís Ruiz -que també ha guanyat en categoria minimalista- i que ha
arribat a la meta amb un temps de 4:41:17. El podi l'han completat Javi Puit (4:53:37) i Jordi Macià
(4:54:33). En dones, la victòria ha estat per Núria Ferrer (6:23:58) mentre que la segona posició se
l'han disputat Núria Fernández (6:31:41) i la sub23 Laura Carrera (6:33:09).
El recorregut amb més participants, més de 200, ha estat la de 20 km. Els guanyadors han estat
Albert Pujol (1:55:59) i Mònia Comas (2:27:42). Els podis els han completat Andreu Moreno i Pep
Prats en categoria mansculina; i Laia Guàrdia i Eva Montenro, en dones. Finalment, Isma
Casadesús i Maria Sau han guanyat la cursa d'11 quilòmetres que ha aplegat uns 110
participants.
Un dels punts singulars del Trail del Bisaura era la presència d'"animadors" especials. En
destacaven els Miquelets que una vegada arribaven els corredors al castell de Besora els
encanonaven amistosament.

(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/galeria/179)
Un dels corredors del Trail del Bisaura, al castell de Besora. Foto: Adrià Costa
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(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/galeria/179)
Albert Pujol, guanyador de la cursa de 20Km, al Castell de Besora. Foto: Adrià Costa

(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/galeria/180)
Els Miquelets també han estat presents al Trail del Bisaura. Foto: Adrià Costa

https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/43486/lluis-ruiz-nuria-ferrer-mes-rapids-al-segon-trail-bisaura
Pagina 3 de 5

Classificacions Trail del Bisaura-44 km 2014
(http://dades.grupnaciodigital.com/redaccio/arxius/documents/1413134068bisauraClassificacio44
Km.pdf) (pdf)

Classificacions Trail del Bisaura-20 km 2014
(http://dades.grupnaciodigital.com/redaccio/arxius/documents/1413134123bisauraClassificacio20
Km.pdf) (pdf)

Classificacions Trail del Bisaura-11 km 2014
(http://dades.grupnaciodigital.com/redaccio/arxius/documents/1413134143bisauraClassificacio11
Km.pdf) (pdf)

Galeries de fotos
Fotos del Trail del Bisaura-44 km 2014 (http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/galeria/179)
(Adrià Costa)

Fotos del Trail del Bisaura-20 km 2014 (http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/galeria/180)
(Adrià Costa)

Fotos del Trail del Bisaura 2013
(http://www.naciodigital.cat/osona/galeria/3888/pagina1/trail/bisaura) (Josep Maria Montaner)
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(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/galeria/179)
Una de les participants a la cursa de 20Km baicant del Castell de Besora. Foto: Adrià Costa
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