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ATLETISME 

Quico Soler revalida triomf a PAneto 
i Teresa Roca guanya per primer eop 

REDACCIO 
Manresa 

Quico Soler és el rei de l'Ane-
to. L'excel.lent atleta de Cas-
serres va guanyar diumenge per 
tercer cop la marató, que, partint 
i arribant a Benasc (Osea), coro
na el cim mes alt deis Pirineus 
(3.404 m). L'exhibició de Soler va 
anar acompanyada del triomf de 
la berguedana Teresa Roca en 
l'apartat femení. La prova va 
teñir una participació récord de 
prop de set-centes persones, que 
van desafiar els 42.195 metres de 
la cursa i la pujada de 2.273 m de 
desnivel] fins al cim de l'Aneto. 

Soler entrava en totes les llis-
tes de favorits per la seva condi-
ció de guanyador de les dues pri-
meres edicions, pero aquest cop 
havia de superar la resistencia de 
diversos especialistes de primera 
línia, entre els quals el rus Leonid 
Tikhonov, que va quedar segon a 
gairebé sis minuts, i l'italia Fabio 
Meraldi, que va plegar en ressen-
tir-se d'una lesió al genoll quan 
quedaven pocs quilómetres per a 
la meta. Soler va derrotar tots els 
rivals i va rebaixar el récord de la 
prova, que portar deis 3.52.14 de 
l'any passat ais 3.46.13. Leonid 
Tikhonov va ser segon (3.52.03), 
Joan Cardona tercer (3.57.24), el 
sallentí Sergi Rodríguez (Sagi) 

quart (4.06.40) i Josep Gras (Sa
gi) disseté (4.23). Tots ells es van 
classificar peí Mundial del 2000. 

L'atleta casserreneva comen
tar que «la clau consisteix a dosifi
car iplanejar una estrategia depe-
nent deis conlrincants», pero va 
afegir que mai no havia patit tant 
per guanyar. Tikhonov, per la 
seva banda, va dir que Soler mar
ca diferencies en les baixades. 
«Puja com una moto i baixa corn 
un isard. Es imbatible». 

La berguedana Teresa Roca, 
de la Federació d'Entitats Excur-
sionistes de Catalunya, va gua
nyar la cursa femenina amb auto-
ritat, i va fer un temps de 4.53.03, 
inferior ais 5.02.31 que va assolir 
l'any passat Emma Roca, que 
diumenge va ser segona amb 
5.00.28. Les manresanes Nuria 
Picas (5.03.22) i Teresa Forn (D. 
Catalán) (5.13.55) van ser tercera 
i quarta, respectivament. Sandra 
Rubio (For Fred), de la Pobla de 
Lillet, va quedar sisena. 

Dissabte, al voltant de 200 
corredors van disputar l 'Alpine 
Running, una cursa de 26 km per 
camins de muntanya que ascen-
deix fins a l 'Ibón de Coronas 
(2.220 m). Els vencedors van ser 
Félix Magunagoikoetxea, amb 
1.54.57, i Agnés Riera, amb 
2.14.00. El berguedá Ernest Vila-
josana va ser quart (2.01.24). 
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Quico Soler. L'atleta casserrenc va guanyar per tercera vegada 


