NOTA DE PREMSA

Exit total de la 9ª Edició Foc de Neu a les Valls d’Àneu
18 de febrer de 2016

Aquesta Cursa de Raquetes es consolida com la més important
del Pirineu a nivell de participants.
Aquest diumenge, 250 persones han participat a la 9ª edició de la Foc de Neu, la raquetada
que es fa a les Valls d’Àneu, al Pallars Sobirà, dins de la XI COPA CATALANA de raquetes i del
XIII CIRCUIT CATALÀ DE RAQUETES, de la FEEC (Federació Entitats Excursionistes de Catalunya).
Dels 250 inscrits, 30 es van inscriure en la modalitat Copa, on corredors professionals i
amateurs van córrer un circuit de 10 kilòmetres de distància i 550 metres de desnivell.
Després d’un dies nevant el circuit estava en perfectes condicions amb una excel·lent qualitat
de la neu i molt de sol i,i tant els professionals com la resta dels participants, van poder gaudir
de la cursa sense problemes i en un entorn idíl·lic i un paisatge impressionant amb la nova neu
caiguda en ple Parc Natural de les Valls d’Àneu.
La Foc de Neu és una cursa de raquetes lúdico-esportiva que s’ha guanyat el prestigi tant pels
aficionats a les marxes populars de raquetes com pel públic més professional ja que té circuits
adaptats a cada públic: dur i de competició pels “pros”, de passeig pels “caminants” i divertits
pels nens i nenes.
Aquest any, entre d’altres corredors, han participat Just Sociats -Sots campió Mundial de
raquetes de neu, Campió d’Europa de Snow Running i Seleccionador de la Selecció Catalana de
Raquetes de Neu-, Laia Andreu, campiona d’Europa i Sots-Campiona del Món.
Amb sortida des del Refugi del Fornet, els corredors i corredores que competien a la COPA
CATALANA, 23 homes i 7 dones, amb un circuit marcat, en part, exclusivament per a ells amb
10 kms i un desnivell acumulat de uns 550 metres, van haver de fer que fer una cursa molt
estratègica ja que tant els trams de sortida com els d’arribada eren molt ràpids però havien de
mesurar les seves forces per salvar els desnivells i encarar el tram final. Va ser una cursa molt
ràpida donada l’excel·lent qualitat de la neu i els dos primers qualificats es van disputar el
primer lloc del podi fins a l’últim metre en un emocionant esprint final.

La classificació ha estat aquesta:
Homes
1r
2n
3r
4t
5è
Dones
1a
2a
3a
4a
5a

Just Sociats
Quim Costa
Marc Toda
Marc Mascarill
Olivier Cescatu

00:50:38
00:50:43
00:56:04
00:56:54
00:57:34

Laia Andreu
Silvia Leal
Silvia Zúñiga
Pilar Iriabaren
Cristina Brasó

01:00:00
01:01:16
01:05:48
01:24:12
01:24:13

Els participants a CIRCUIT DE RAQUETES, es va adaptar per als que, sense córrer van fer el
mateix circuit dels professionals, un circuit intermig de 9 kilòmetres i 350 m de desnivell i un
tercer circuit de 8 kilòmetres amb 150 m. de desnivell per a que grans i petits poguessin gaudir
de la festa de la raquetada en aquest entorn privilegiat, únic i protegit dons del Parc Natural.
Marc Garriga, Director del Parc Natural, declarava: “Fantàstica raquetada enguany a la IX Foc de
Neu Valls D'Àneu, per alguns dels boscos madurs més espectaculars del Parc Natural, una festa per
a que tothom pugui conèixer aquest indret gaudint de la natura i fent esport en un ambient familiar.”

Acabada la prova, es van repartir els premis i es va sortejar material esportiu, finalment es va
gaudir d’un dinar pallarès al Refugi del Fornet.
Ens veiem a la propera Foc de Neu 2019.
Per a més informació:
Entreu a www.focdeneu.cat
Ignasi Clarà: 659 373 619
Sergi Prieto: 649 018 435
Roc Garcia-Elias: 639 64 17 91

