
IX CRONICA DELS CASTELLS DE LA SEGARRA 2.008.

Crònica de Xesc Terés.

El passat 2 de març es va celebrar a la localitat de Concabella província de Lleida la IX 
edició  de  la  “  Marxa  dels  Castells  de  la  Segarra”  primera  proba  puntuable  per  el 
calendari de “ Marxes de resistència de la FEEC” en la que es va estrenar el equip d
´Ultra  trail  runnig VERTIC format  per els germans Terés, Lisa Cookburn y Maunel 
Real, aquest últim no va puguer participar per lesió. 

Mes de 1.150 participants van sortir a les 7 del mati dels quals van acabar la proba 794 
homes i 252 dones.

El recorregut te una distancia de 51 Km i un desnivell  de poc mes de 1.000 metres 
encara que el meu GPS em va donar una distancia de 53,400 mts i un desnivell de 1.400 
mts  (  en  vaig  perdre  en  un  punt  però  na  va  ser  mes  de  2  minuts).  Tot  el  circuit 
transcurreix per el altiplà de la Segarra travessant les ciutats de Cervera, Guissona, Les 
Pallargues, Florejacs... sortint cada any d’un poble diferent i modificant també el sentit 
en la qual es desenvolupa la proba, es a dir, unes vegades en sentit horari i altres en 
sentit contrari, aquesta ocasió la sortida va ser de Concabella a les 7 minuts i direcció 
Las Pallargues.

Com totes aquestes probes la gran majoria dels participants son marxadors però essent 
una part els que l’afrontem corrent. En el meu cas jo havia participat en les edicions 
2.005 i 2.006 com a part de l’entrenament per la Marató de Sables, ja que sota el meu 
punt de vista, el terreny, la distancia, el clima, el recorregut i les dates son òptims per 
realitzar un test amb la motxilla, com aquest any han participat varis amics meus com el 
David Penes, Dani Tudela, Josep Rovira, Toni Duart...

Aquest  any  també  estava  prevista  fer-la  com  a  test  per  Sables  però  per  qüestions 
familiars,  tant  el  meu germà,  la  Lisa i  jo varem decidir  de no participar  a Sables  i  
modificar els objectius de la temporada per altres mes pròxims. Així que desprès de la 
creació del equip VERTIC varem incloure aquesta prova amb el objectiu de que ens 
servis com a test da cara als 100 Km de Calella a finals de mes. Amb aquest objectiu 
varem  afrontar  la  prova  tal  i  com  havíem  planificat  am  el  Ricard  Vila,  el  meu 
entrenador.

Al final el resultat va ser molt millor del esperat, ja que els resultats del equip VERTIC 
va ser excel·lent en aquesta primera prova que participàvem i realitzant-la com a test i 
no pas com un  objectiu principal de la temporada, la sisena posició de la Lisa a la  
general femenina, la 14ª posició del meu germà Jaume i la meva 1ª posició de la general 
ho avalen.



CLASSIFICACIO FINAL.

• General Masculina.

1. Xesc Terés 4 h 13 min. 15 seg.
2. Francesc Pont 4 h 18 min. 24 seg.
3. Jordi Armengau 4 h 30 min. 19 seg.

• General Femenina.

1. Rosa Espachs 4 h 54 min. 20 seg.
2. Alessia Bertolino 4 h 54 min. 57 seg.
3. Estefania Climent 4 h 59 min. 14 seg.

Xesc Terés.
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