NOTA DE PREMSA

Exit total de la 10ª Edició Foc de Neu a les Valls d’Àneu
17 de febrer de 2019

Aquesta Cursa de Raquetes es consolida com la més important
del Pirineu a nivell de participants.

Aquest diumenge 17 de febrer quasi 300 persones han participat a la 10a edició de la Foc de
Neu, la raquetada amb més volum de participació del Pirineu organitzada a les Valls d'Àneu. La
raquetada consta de dues modalitats: la modalitat de copa, cursa competitiva on hi participen
corredors i corredores i puntua per la XII Copa Catalana i el XIV Circuit Català de Raquetes de la
FEEC (Federació Entitats Excursionistes de Catalunya); i la modalitat de circuit, raquetada
popular no competitiva on hi pot participar tothom i que consta de diferents nivells de circuit.

El cap de setmana de la Foc de Neu va arrencar dissabte a la tarda amb les inscripcions,
recollida de dorsals i briefing del circut a l’Església d’Isil, on els assistents van podeu gaudir de
la conferència “Allaus i seguretat a la muntanya” a càrrec de Sara Orgué, tècnica en neu i
allaus, biòloga i guia de mitja muntanya. La jornada va estar acompanyada d’una exposició
fotogràfica del concurs Flash de Neu i els assistents van podeu gaudir d’una tapa i una copa per
tancar el dia previ a la cursa.

Després de la gran nevada de fa unes setmanes el circuit estava en perfectes condicions amb
una excel·lent qualitat de la neu i tant els professionals com la resta dels participants, van
poder gaudir de la cursa amb un dia de sol radiant en un entorn idíl·lic i un paisatge
impressionant al Parc Natural de les Valls d’Àneu.

El punt de sortida, com ja és habitual, va ser des del Refugi del Fornet, i va arrancar amb 17
homes i 8 dones, que van haver d’afrontar un circuit marcat d’11 km. i un desnivell acumulat
d’uns 500 m., amb trams de sortida d’arribada molt ràpids però amb desnivells importants
durant la cursa i amb un tram final molt dur. Eduard Hernández va realitzar un temps d’1 hora
amb 58 segons i Silvia Leal va ser la primera dona classificada amb un temps d’1 hora 18
minuts 57 segons. La resta de participants i classificació final va ser:

Els participants al Circuit van poder recórrer el mateix circuit que els professionals, un circuit
intermig de 9 km. i 350 m. de desnivell i un tercer circuit de 8 km. i un desnivell de 150 m. per a
que grans i petits poguessin gaudir de la festa de la raquetada en aquest entorn privilegiat,
únic i protegit del Parc Natural.

Acabada la prova, es van repartir els premis i finalment es va gaudir d’un dinar pallarès al
Refugi del Fornet.

Moltes gràcies a tots i totes per participar-hi!

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
Xavier Fernández: 620 38 13 12

Sortida dels participants de Copa

Vista àrea de la sortida dels participants al Circuit

Les tres primeres dones classificades a la Copa

Els tres guanyadors de la Copa

Els guanyadors i guanyadores de la copa amb els primers classificats locals (Santi Pérez i Pilar Iribarren)

Vista aèrea del Refugi del Fornet

Punt més alt del Circuit a més de 1700m d’alçada

