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El passat dissabte 7 de desembre, en Pere Marsé  corredor del Tuga 
Outdoor Team va completar el Repte 10/24. Un repte consistent en realitzar 
els deu cims més emblemàtics de Catalunya en 24 hores, de tal manera que 
la suma dels temps de pujar i baixar aquests cims no superés les 24 hores.

El repte s’ha anat realitzant durant aquest any 2013, iniciant el mes de 
març a la Mola i finalitzant a Ribes de Freser aquest passat dissabte, 
concretament al cim del Taga de 2040 metres d’alçada.  

Com tot repte l’assolir l’objectiu final no estava gaire fàcil de tal manera que 
després de perdre força temps al novè cim (Puigmal) per la neu acumulada 
de les últimes nevades al Pirineu, en aquest últim cim s’hauria d’esforçar al 
màxim.  Tan sols li restava 1 hora i 40 minuts per pujar i baixar el Taga des 
de Ribes de Freser i aconseguir  finalment el repte. Amb les nevades de les 
últimes setmanes, es podia veure un paisatge típicament d’hivern sobretot 
a partir de la cota 1800, fet que afegia un plus de dificultat i una mica d’ 
emoció al repte. 

Finalment a Ribes de Freser s’hi van reunir una bona colla d’amics i 
corredors amants de la muntanya per tal d’acompanyar en aquest últim cim 
al Pere Marsé. Aquest fet va convertir el dia en una gran festa. La motivació 
era màxima ja que amb tot aquest suport tan en forma d’ànims durant tot el 
trajecte, com des del mateix poble per part de familiars i mes amics va fer 
que finalment aconseguís el repte proposat. 

Durant la pujada va necessitar 1 hora i 3 minuts,  el que anava dins l’horari, 
però no es podia relaxar a la baixada. Durant la baixada és quan la 
motivació era màxima tot i les dificultats de trams de neu glaçada finalment 
desprès de 27 minuts de descens va arribar a la Font de la Caterineta punt 
d’inici i final del recorregut. 1h i 30 minuts va ser el temps final. Un temps 
totalment inesperat pel propi corredor, però que respon als ànims de totes 
les persones que d’una manera o d’una altra van posar el seu petit gra de 
sorra per donar suport en aquest últim cim. Amb aquest resultat en Pere 
Marsé ha pogut completar els deu cims  del repte en 23hores i 50 minuts, 
sobrant-li encara 10 minuts!!!

Un repte on l’esforç, la constància, l’amistat, la generositat, etc hi han estat 
ben presents. Ingredients que juntament amb la muntanya i el fet de poder 
gaudir de la salut fan una combinació perfecte, l’homenatge ideal per a la 
seva germana Anna.



Des d’aquí el corredor volia agrair a totes les persones que han estat d’una 
manera o d’una altra donant suport per tal que finalment el repte tingués 
èxit. Amics, familiars, companys del Tuga Outdoor Team, a Tuga Active 
Wear, a l’associació AFANOC i a la resta de gent que des de les xarxes 
socials i el seu blog l’han anat seguint.


	Pere Marsé, del Tuga Outdoor Team, finalitza amb èxit el seu Repte 10/24.

