PONT
SOLIDARI
ARRIBA LA PRIMERA
VICTÒRIA FORANA
EN HUIT EDICIONS

LA NOVA META DE LA
BANDEJA VA SER FONT
INESGOTABLE D’ALEGRIES
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EL DIRECTOR DE LA CARRERA CONSIDERA UN PUNT D’INFLEXIÓ QUE LA PROVA ACABARA PER PRIMERA VEGADA EN LA PLAÇA D’ESPAÑA

Paco
Fuster:
“Ha sigut
la millor
edició de
totes”
Paco Fuster, director del Trail, dirigint-se als participants en la Plaça de *Dins.

L

es ferides de guerra no sols
eren visibles després del Trail
en corredors i marxadors,
també en els responsables d’una
organització que de nou ha tornat a
superar-se, alguna cosa que no era
gens fàcil, quan el llistó ja estava ben
alt. Al capdavant d’un ampli equip de
professionals i voluntaris va tornar
a estar Paco Fuster, director d’una
prova que ell va idear i que després
de l’aturada de 2020 per la pandèmia va voler reactivar en la passada
primavera, amb un horitzó encara de
molta incertesa amb el coronavirus
colpejant amb duresa a una part molt
important de la societat.
No sols el Trail Solidari Ciutat d’Alcoi ha pogut celebrar-se amb normalitat, sinó que ho ha fet amb una
motivació renovada, visibles no sols
en l’organització de l’esdeveniment,
també en una participació que va lluir
com mai amb aquest nou final en La
Bandeja, en el que pot ser un punt
d’inflexió per a una prova única en
el panorama nacional de carreres
de muntanya, tant pel seu rerefons
solidari com pel format que utilitza,
amb equips de quatre corredors o
marxadors.
Poques hores després de baixarse el teló de la huitena edició, amb el
cansament en el rostre encara molt
visible i una veu ronca, Paco Fuster
no dubtava a comentar, a l’hora de
fer una valoració, que “ha sigut la
millor edició de totes. No és perquè
en les anteriors ho férem mal o no
vam estar a l’altura, que no és el cas,
però es va aconseguir ampliar l’equip
de voluntaris, que van ser situats en
ubicacions estratègiques pensant en
un major confort dels corredors i que
estigueren més a gust. La novetat
del final en la Plaça d’Espanya ens fa

la frase
“La Bandeja era
pas de Capitans
i Reis, ara de
corredors i
marxadors solidaris”
pensar que la prova ha aconseguit
aquest punt de vistositat en el seu
pas per un lloc que ha sigut porta de
Capitans i Reis, ara també de corredors i marxadors solidaris. Poques
proves d’aquest tipus tenen el nivell
organitzatiu del Trail, sempre tenint
en compte que cap de nosaltres viu
de celebrar carreres. Tots tenim el
nostre treball. El nostre motor continua sent el voluntariat, sense ells
seria impossible celebrar aquesta
prova. En aquesta edició han sigut

més de 250 voluntaris que han estat
repartits entre la muntanya i la ciutat.
Vam tindre la visita d’un representant de la Federació de la Comunitat
Valenciana de Muntanya, vam voler
que ens conegueren, que vegueren
el que som capaces de fer, i va marxar encantat. Ens va dir que farà un
informe per a deixar constància del
viscut ací”.
UNA ALTRA FILOSOFIA DIFERENT

Aquesta edició del Trail Solidari
Ciutat d’Alcoi va conviure en temps
i dia amb un dels colossos del trail
running a nivell nacional, el Penyagolosa Trail celebrat a Castelló, per
al qual es van destinar tota classe
de suports econòmics, no sols privats sinó també públics, a més del
suport de la televisió valenciana amb
programes en directe, cobertures per
web i xarxes socials. “Era una cosa
que sabíem però que en cap moment

Un moment de la carrera en arribar a la zona del Salt.

xavi terol

ens va arribar a preocupar. Ha pogut
afectar-nos quant a restar-nos participants del nord de València, Castelló o del sud de Catalunya, però res
més. A l’hora i mitja d’obrir-se les inscripcions d’aquesta edició s’havien
tancat. La nostra filosofia no és la de
ser cada vegada més competitius.
Ens mouen altres pensaments, com
la solidaritat o el recaptar fons per a
la investigació contra el càncer, valors que estan molt arrelats en el Trail
i qui ve a participar sap el que es
trobarà. Tant de bo poguérem tindre
als campions del món, però sabem
que estarà molt complicat perquè el
nostre discurs és un altre totalment
diferent”, va confessar.
MANTINDRE EL FINAL EN LA PLAÇA

Paco Fuster li atorga una nota molt
alta al desenllaç de la huitena edició
del Trail Solidari, encara que reconeix que “també vam tindre les nos-

tres errades, unes menys importants
i altres més, que les analitzarem
però som conscients que sempre hi
ha coses que millorar. Detalls com
cartells mal fixats i participants que
van seguir pel lloc equivocat, fins i
tot el final en la Plaça d’Espanya ens
va plantejar problemes malgrat els
càlculs que vam fer, però la realitat
acaba sent altra i tot es va haver
d’estretir. Per nosaltres, si l’Ajuntament està d’acord, ens agradaria
seguir en La Bandeja com a final de
la prova. Ha sigut tot un encert i així
ens ho han transmés els propis protagonistes. Som conscients de les
queixes per embotellaments en determinats punts del recorregut. Hem
tractat d’aportar una sèrie de xicotetes modificacions, però sabem que el
problema persisteix i continuarà persistint, organitzativament estem condicionats per un entorn protegit i amb
moltes propietats privades que ens
limiten a l’hora de fer canvis. Tampoc
podem tancar la circulació de la ciutat
durant tot un dia. L’alternativa d’allargar el recorregut fins a Els Plans s’ha
valorat, és una opció, però tornem a
estar en aquestes, organitzativament
planteja moltes dificultats d’encreuaments i la proximitat amb l’autovia”,
admet Paco Fuster.
Abans de finalitzar va avançar
que la novena edició tornarà a ser a
l’octubre, molt possiblement com la
celebrada dissabte passat, entre el 9
d’octubre i el Mig Any. “En els primers
mesos de l’any és impossible per la
nidificació dels ocells”, va admetre,
per a finalment acomiadar-se amb
unes paraules d’agraïments per a
patrocinadors i col·laboradors, però
per damunt de tots, va voler referir-se a l’equip de voluntaris: “Són la
màgia del Trail”, va concloure.
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l l Supérateport és el quart
equip en inscriure el seu
nom com a guanyador de la
prova de 54 km, la distància regna del Trail Solidari Ciutat d’Alcoi, en
huit edicions disputades. Succeeix al
Power Gym Trail de David Miró i Jairo
Espí, vencedors en 2019, l’última edició
celebrada abans de la crisi sanitària.
Amb la seua victòria, el Supératesport trenca una tradició molt arrelada
en el Trail Solidari, ja que per primera
vegada en aquesta carrera de muntanya per equips, una formació sense
arrelament local travessa primera la
meta, en aquest cas de la Plaça d’Espanya.
Precisament en 2019, amb la victòria del Power Gym Trail, es trencava
l’hegemonia del Corremón Trail de Vicente Juan García, guanyador de quatre edicions de manera consecutiva,
rècord de la prova. Anteriorment, les
dues primeres edicions van ser per al
Vipassana d’Emili Sellés.
El triomf, per tant, viatja fins a terres
valencianes, Comunitat de la qual
són els quatre components del Supératesport. L’equip està compost per
dos gandiencs, Ximo Pellicer i David
García, un corredor de Benifaió, Rafa Martínez, que oficialment va ser el
primer a travessar la línia de meta, i un
altre de Beniatjar, Borja Ferrer. Quatre especialistes en muntanya amb un
bon palmarés dins de la Comunitat,
que van acabar lluny de les 5 hores i
44 minuts amb els quals va guanyar el
Power Gym Trail en 2019.
Les 6h 04’33’’ del Supératesport
li haurien postergat en 2019 fins a la
tercera plaça. Sis minuts per darrere
d’ells (6h 10’54’’), van travessar la meta
l’equip A Full Equip, en 2019 tercers,
liderats per David Ruiz i Emili Sellés,
completant la formació Juan Argente,
d’Elda, i el també alcoià Jorge Martínez.
A Full Equip va protagonitzar una espectacular remuntada en el tram final
de la carrera. Van arribar a ser quarts
i van aconseguir acabar segons. El
primer lloc sempre va ser per al Supératesport amb una mitjana de 6.44 per
quilòmetre.
La tercera plaça en el podi va ser
ocupada pel també equip alcoià
226ers Old School, liderat per Alejandro Córcoles i Jesús Sánchez,
completant la formació el corredor
de Beneixama, Miguel Mataíx, i el
de Guardamar, Moisés Vidal. El seu
temps va ser de 5h 16’49’’.
Van quedar aquesta vegada fora del
podi, després de ser segons en 2018 i
primers en 2020, els components del
Power Gym Trail dels alcoians Óscar Sanchis, Efren Mira, David Miró i
Eduard Lobodan. Van travessar la meta quarts amb un crono de 6h 22’25.
La cinquena plaça va ser per a
l’equip comarcal del Bambolla 7.15 integrat per Fidel Jordá, de Benimarfull;
el murer Víctor Pascual i els contestans, Miguel Albors i Enrique Javaloyes, que van invertir 6h 25’39’’.
LES GUERRERES, EN DONES

En la categoria femenina, el triomf
va ser per al 226eers Guerreres liderat per Pilar Serrano i en el qual també
estaven l’alcoiana Silvia Alós, la contestana Nuria Orta i la ontinyentina Begoña Muñoz. El seu crono va ser de 8
h 41’28’’.

Els quatre integrants de l’equip Supératesport entrant victoriosos en la línia de meta situada per primera vegada en la Plaça d’Espanya.

ELS VALENCIANS TRENQUEN LA TRADICIÓ DE SET VICTÒRIES ALCOIANES EN LA DISTÀNCIA REGNA

El Supératesport,
primer equip
forà a guanyar
El segon lloc en el podi el van ocupar les Villeneras 2021, compost per
Cristina Amorós, Irene Gil, Eva Ortuño
i Pepa García, totes de Villena, amb
un temps de 8h 49’24’’, mentre que
terceres van acabar un altre equip de
Villena, Lleones Trail Promeses, integrat per Andrea Espinosa, Magdalena
Navarro, Mª Virtudes Bravo i Mª José
Pontes.

res de Les Llebres, equip format per
Ana Alós, Desamparados Senabre,
Esmeralda Pérez i Mª José Moltó,
mentre que terceres va acabar el Espereu-me que vaig! de la nostra ciutat, compost per les alcoianes Lucía
Agüir, Vanessa Masiá, Jessica Mataix i la ontinyentina María Ferrero.
MARXA TRAIL

MIG TRAIL

En el Mig Trail de 30 km, ara sí, va
haver-hi triomf alcoià. La victòria va
ser per al Power Gym Mig Trail liderat
per Jairo Espí i Eric Baena, completant
l’equip Álvaro Latorre i Nacho Flores,
també corredors alcoians.
Van aconseguir un triomf molt ajustat, decidit per tot just minut i mig. El
Power Gym Mig Trail va invertir un
temps de 2h 35’45’’ per les 2h 37’26’’
dels Jabatos del Reconco, equip de
Villena format per José Verdejo, Javi
Micó, Marco Arnedo i Juan Navalón.
La tercera plaça del podi era ocupat
per l’equip de Banyeres, Riber’s Team,
compost per Jordi Berenguer, Paco
Ribera, Vicent Francés i l’alcoià Carlos
Flores.
En dones el triomf se’n va anar a Elx.
Van guanyar Las Supernenas, equip
format per Ana López, Ángela Guillén,

En el Mig Trail va haver-hi victòria alcoiana, es va imposar el Power Gym.

Crisán Valverde i Isabel Valero, que
van invertir 4h 08’55’’. Immediatament

darrere d’elles, a quinze segons (4h
09’14’’), es van classificar les mure-

En la Marxa Trail de 24 km va véncer l’equip alcoià del Emirs Cordó
2020, integrat pels germans Juan
Carlos i Ricardo Moltó, Aurelio Mollá
i Paco Vilaplana, que van acabar amb
un crono de 3h 26’59’’. Segons van
entrar els components de l’equip Balones Team, format per Rubén Santos, Roberto Pérez, Pablo Robledo i
Dany Vilaplana, amb 3h 32’01’’, mentre que tercers van acabar els integrants de Sucesores de Pérez Vérdu
SL, format per Pedro Gil, Juan Bernal,
Rubén Carrasco i Rafael Montava.
En la categoria femenina la victòria
era per a l’equip A tope integrat per
Remei Martínez, Narciza Benavides,
María Ortiz i Vanesa de la Asunción
amb un crono de 3h 49’36, segones
van ser les Montainers compost per
Lucía Mañas, Marina Pastor, Ana
Linares i Amparo Pastor amb 3h
57’51’’.
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RESULTATS TRAIL SOLIDARI 2021
M-1

M-2

202; 226ERS GUERRERAS 08:41:29
Pilar Serrano Ibáñez, Begoña Muñoz Montagud, Silvia Alós Rodrigo i Nuria Orta Reig.

M-3

261; LOS CESÁREOS. 09:36:48
Eva Albadalejo, Teresa Antón Soler, Antonio García Martínez i Mar Juan

F-2

F-3

214; BAJOQUES FARCIDES. 07:59:18
Andrés Jover Quilis, Alba Sanegre Chazarra, Arturo Vidal Poveda i Lucía Ribera.

X-2

X-1
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RESULTATS MIG TRAIL
F-1

F-2

299; SUPERATESPORT. 06:04:35
Rafa Martínez Pérez, Borja Ferrer Cortell, Joaquín Pellicer Llopis i David García Valdivieso.

F-3

204; A FULL EQUIP. 06:10:55
David Ruiz Gómez, Emili Sellés Seguí, Juan Argente Payá i Jorge Martínez García.

M-1

M-2

285; POC A POC ALCOI MUFLONS
Sebas González Romero, Juan A. Vilaplana Espí, Alberto Belda Ripoll i Ángel Montero Moreno

M-3

315; TRIALEROS ILICITANOS
María del Mar Martínez Ortega, José Manuel Albadalejo, Joaquín Fernández González i
María Dolores Adsuar García

43
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RESULTATS MIG TRAIL
X-1

X-2

450. CORRUIXES. 04:14:26
Miguel Sanz Fenollar, Núria Veses Masip, Mariona Volor Segura i Triana Valor Segura.

X-3

533. POWERGYM MIG TRAIL. 02:35:46
Álvaro Latorre Ruiz, Eric Baena Baños, Jairo Espí Olcina i Nacho Flores Cabrerizo.

508. NINGÚ QUE HO
PASSE. 04:27:02
Ana Andrés Calafat, Toni Martínez Barón, Carmina García Moragues i
Susana Pérez Orengo.

446. COM A CABRES. 03:49:13
Santos Sánchez Ferre, Bea Vilaplana i Ripoll, Rafa Cascant
Doménech i Irene Ribes Ruiz.

505. MIRMIDONAS. 03:57:09
M. Pilar Montero Moreno, Susa Sempere Gosalbez, Cristina Blanes Carbonell i Sergio Cortés.

542. RIBER’S TEAM. 02:40:53
Jordi Berenguer, Paco Ribera, Carlos Flores i Vicent Francés

412. ALAS ROJAS. 03:26:56 Roberto Palma, Ángel Martínez,
Asensio J. Soto i Faustino Navarro.

448. CORPORIS SANUM. 03:27:21
Óscar Climent Sellés, David Carbonell Molina, Natalia Marco
Nieto i Verónica Abad Barea.

440. CHOPITO TEAM. 03:53:09
Francico J. Pérez Botella, Lidia Olcina Tendero, Patricia Pérez
Llorens i Miquel Company Castañer.
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306 TEIVICITEAM 07:08:43

218. BENIARRÉS. 09:53:02

257. LEONAS TRAIL PROMESA 09:09:26

238. ELS MALASOMBRA 08:28:03

216. BANDOLEROS. 09:46:09

227. CAMPEARUNNERS. 08:33:18

203. 226ERS SCHOOL. 06:16:52
.

288. POWERGYM TRAIL. 06:22:30

314. TRENCACAMES. 06:32:53

316. TRIVINCI INTERNACIONAL. 07:25:59

302 TABERNETA TRAIL TEAM 07:46:20

225. CAA-BEURBANRUNNING. 08:10:41

295 RUNNERS ALCOI + APEGATS. 08:32:02
.

248. GER. 08:45:52
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234. COM EL VENT 09:04:18

211. ARRUIS MAL PASSET. 09:14:03

321. XAMPIONS PARE VITÒRIA. 09:28:56

322. XAMPIONS PARE VITÒRIA 2. 09:56:27
.

273. NIRVEL TRAIL. 08:21:24

292. RANTELLES2.1 07:07:37

256. KONGOLO. 09:54:41

210. APACHES DE MARIOLA. 09:46:52

254. JUMANJI. 09:45:25

281. PF ENTRENAMENTS 08:26:58

296. SEMPRE PLORANT. 008:04:38

271 i 272 NI MAS NI MENOS 1 I 2. 09:32:16.

242. FANEGAS TEAM. 09:31:19

274 NUCOGAKI TEAM. 009:42:40

47
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437. CASMARJI. 04:51:40

472. GINECÓLOGA ADELA PAYÁ. 04:21:13

485. LAS DEL URBAN VAN 04:33:38

468. ESPEREU-ME QUE VAIG!. 04:15:34

402. 4 SOMBRAS DE TRAIL. 04:25:09

526. PIERNAS PARA Q OS QUIERO. 04:35:29
.

586. Y LA META PA CUANDO! 05:03:38

585. XORRANT SANG I CIA. 05:04:40

481. KIKO TRAINING. 05:29:23

403. 4X4. 05:42:25

407. A TOPE 2. 06:07:53

508. ELITREROS. 03:43:25

491. LLEBRES. 04:09:16

416. AMIGACHOS TRAIL. 03:03:18
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543. RUNBIKE PUB CAMALEÓN- 03:26:36

429. BLASCA TEAM. 03:27:31

447. CONSTRUCCIONES GASCO. 03:39:541

567. TRAILS TROUPE. 03:42:04.

455. EQUIPO Z. 04:01:05

583. XARLEM I JA VOREM. 04:13:40

400. LION TEAM. 03:30:13

484. LABOQUIM TEAM. 03:56:54

427. BEQUETERUM. 04:19:44

504. MILLOR ESMORÇEM.05:03:21

512. NOVATET BENIARRÉS. 04:29:56
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436. CARAGOLETS. 04:30:08

517. PARTERRE 9. 04:50:42

466. EQUIP DE L’ALBA. 04:43:00

516. PARIRUNNERS. 05:02:49

433. BORINOTS TEAM. 05:18:14

425. BARXELL RURAL TRAIL. 03:50:17

539. REALISTES TRAIL RUNNING. 05:35:10.

513. NOVAVET MILLORS. 05:30.24

549. SENSE LIMITS!!. 03:55:05

492. LLEBRES 1TEAM. 02:46:44

409 ADSALSA. 02:53:49

441. CLAUS I CORRETGES. 03:52:09

584. XINO XANO. 04:16:47

432 BONICOS BY RUNNERS ALCOI. 04:21:18
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574. UNIÓN ALCOYANA ANTN23. 02:58:35

579. VISAUTO - UNIONE. 04:08:23

562. TORRATER. 03:08:50

577 i 576. URBAN RUNNING I - II. 03:14:20

443. CLÍNICA ODONTOSTETIC. 03:23:54

404. 7,15 PEL MON. 03:25:50

564. TRAIL FIBERS. 03:36:32

553. STPLLOPS MOTORLAMBDA. 03:40:44

522. PEGASOS. 04:34:41

482. ALMÀSSERA TEAM. 04:36:47

568. TRAILVIEJASGLORIAS. 03:14:20

477. HYBRID-APER. 03:26:20

561. TOCA FERRO. 03:45:27

552 SERPIS COCKTAIL. 04:51:25

51
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575. UNIÓN ALCOYANA COSTERA. 05:06:29

559. TIRATUDAVANT. 04:20:30

545. RUNNER SENSE PRETENSIONS 03:42:00

406. A MI QUI EN MANA 03:52:38

423. BAILEMOS EL BIMBO. 04:07:30

514. ORIUNDOS 04:08:10

555. TEAM FAM. 04:45:46

438. CATALA’S CAMINANTES. 05:14:15

570. TENCACUDOLS 04:32:40

580. VOLTORS MIG TRAIL TEAM. 05:33:29

417. ARREPAPEUS 04:01:59

519. PATUCASA. 04:18:02

401. +200 BU CAFETTIA. 03:31:16

507. MPG LOS INVASORES. 04:36:16
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RESULTATS MARXA
FEMENINA

MASCULINA

707. A TOPE. 03:49:39
Remei Martínez, Narciza Benavides, Inmacula Ortiz i Vanesa de la Asunción

MIXTA
751. EMIRS CORDÓN. 03:27:10
Juan C. Moltó, Aurelio Molla, Francisco J. Vilaplana i Ricardo Moltó.

872. XINITO XANO. 03:26:39
Sandra García, Alexis Calatayud, Nerea Ramírez i Francisco García.

784. LOS MONTAINERS. 03:57:56
724. BALONES TEAM. 03:32:01

776. LA FALLERA CALAVERA. 03:58:01

749. ELITREROS. 03:43:25
.

850. SUCESOR DE PÉREZ VERDÚ. 03:39:05

754. ESGILDOM. 03:44:15

53

54
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821. PAGUEM I JA VOREM. 04:23:38

826. PENSAT I FET. 04:20:35

730. CAMMÍ ESTRUCTURAS. 04:00:57

875. YOYANA. 0403:32

865. URB@NTEAM. 04:04:46

856. TIRA DE LA CORDA 04:07:57

806. MEZCLUM 04:08:20

840. SENDERISTAS PINK. 04:09:56

835. QX TEAM. 04:10:37

810. MIRAUTO-2. 04:10:56

746 DOBLEADOBLEMM. 04:11:31

860. TRAILARÁ- 04:11:43

789. LES MUNTANYERES. 04.11:56

704 4X4. 04:19:11
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836. RAIMETS DE PASTOR. 04:19:31

769. IMPRIDEKOR. 04:28:26

766. GREEN TEAM. 04:39:01

864. UNIÓN ALCOYANA ARRIBEM SEGUR. 04:54:07

779 i 780. LA SALLE 1 I 2. 05:13:33

785. LAS NACYS RUBIAS. 04:42:49

866. VAJA QUATRE. 04:45:24

728 i 727. CAIXA POWER RANGER. 04:48:16 I 04:48:11

744 i 745. DIVINAS 2 I 1. 05:04:53 I 05:04:57
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775. KOROTT-MARXA. 04:00:34

824. PATRISSIOS. 03:58:43

827. PEPE’S COFEE TEAM. 04:29:57

808. MIROAUTO A. 03:49:22

794. LOS 4 FANTÁSTICOS. 03:49:15

700. 1974. 03:52:33

722. ATAPEITS. 04:27:05

822. PAS A PAS. 04:29:43

844. SERRA I TAULA. 04:41:33

851. SVP TEAM #SOMOS PAULAS. 04:40:01

705. 4XL TEAM. 04:54:21

733 i 734. CARAGOLS 3 I CARAGOLS 4. 05:08:16

813. MPG PIC DE L’ÀGUIILA. 03:52:02.

828. ALCOY PERDIDO. 03:52:12
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814. MULTICOJOS. 04:32:24

834. QUATRE DE L’HORTA. 04:39:49

839. SALAITOS. 03:43:56

795. LOS ALFONSOS. 04:17:22

868 i 862. VISUATO UNIONE-1 I 2. 04:20:41 I 04:20:43

743. DINOSPORT. 03:58:33

801. LOS MÁQUINASSS. 04:19:01

788 L’ELIT DE LA UNIÓ. 04:37:57

702. #ASTATEKETET II.

783. LAS INVENCIBLES + 1. 04:26:04

741. CUADRI TEAM. 04:30:50

760. FFITEAM. 04:35:27

861. FTREKKINGWO/MAN. 04:26:28

870. WASAI. 04:48:49
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716. AQUALIA TEAM. 03:57:37

736. CLINICA TAJIBO. 04:21:04

757 i 756. FALTA MOLT 2 I FALTA MOLT 1. 04:43:35.

738. COLOQUETAS RUN. 03:49:50

709. ACÍ ESTEM FENT CAMÍ. 03:55:30

799. LOS HOMBRES DE PACO. 04:41:39

739. CORRE VES I GITA’T. 02:24:22

717. ARRAPA.VOLTORS LIGHT. 04:46:25

750. ELS ITALIANS. 04:46:10

752. ENTRE TOTES I TOTS. 05:01:38

734 i 731. CARAGOLS 3 I CARAGOLS 1. 05:08:16 I 05:08:18
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747. DOS36. 05:15:17

819. OBJETIVO BRASIL. 05:11:14

816. NACUDAN. 04:02:19

871. XE QUE FOTO!!! 04:12:50

852. TEAM RELEVA. 04:03:29
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FUE UNA JORNADA DE GANAR, DE COMPETIR AL MÁXIMO, PERO TAMBIÉN DE COMPARTIR EXPERIENCIAS JUNTO AMIGOS Y FAMILIARES

Deporte, amistad y emociones
El Trail Solidari Ciutat d’Alcoi no solo tiene
el componente de querer ganar, de ansiar la
victoria y ser el mejor, también el gusto por
compartir experiencias junto a compañeros
de trabajo, amigos o familiares y recorrer
un puñado grande de kilómetros subiendo
y bajando alguno de los parajes más
emblemáticos de nuestro entorno. Pero sobre
todo son muchas emociones antes, durante y al
final de la prueba

Abrazos y caras de cansancio nada más cruzar la línea de meta.

Una carrera para todas las edades.

El compañerismo y la amistad, dos valores del Trail Solidari.

Algunas participantes lo hicieron acompañadas de sus hijas.

Participantes a su paso por la Torre N’Aiça y el pont de Sant Jordi al fondo

Alumnos de educación especial de Ibi y de Villena realizaron el Mig Trail y el Trail de 54 km con sus sillas de rueda adaptadas, llegando incluso a hacer cumbre en Montcabrer. Aquí se les
puede ver entrando a meta ayudados por educadores y familiares.
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JORGE BAÑOS

E

Los temidos embotellamientos en la zona de El Salt.

Enorme satisfacción tras cruzar la línea de meta.

Voluntarios preparando un avituallamiento.

Eric Baena tirando de su equipo.

En algunos tramos había que caminar.

Natxo Company y Paco Fuster, los dos directores de carrera.

Grupo de animación al llegar a la zona de El Salt.
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Detrás
del Trail

ste sábado tuvo lugar por fin una nueva edición del
Trail Solidari Ciutat d’Alcoi, la carrera de montaña que
engloba tres modalidades todas por equipos: el Trail de
52 km, el Mig Trail de 30 km y la Marxa de 23 km. Este
año me ofrecieron participar en la organización de la
prueba, cuya recaudación se dedica a proyectos de lucha
contra el cáncer, y que en las anteriores siete ediciones
ya lleva aportados 130.000 euros para ello. Imposible
negarme a colaborar.
¿Qué me he encontrado en estos meses y días
previos de preparación? Pues lo principal, gente que
vale mucho la pena.
*Por un lado, todos los que se implican en la
organización. A unos se les ve más, y otros quedan
en la sombra (mil gracias a esos voluntarios), pero
la labor de todos es simplemente admirable. Se
quitan mucho tiempo de estar con los suyos, para
dedicarlo a un evento cuyo fin es la lucha contra
una enfermedad que a muchos de nosotros nos
pilla de cerca. Meses de trabajo previo no sólo ya
para la carrera de montaña, sino que incluyen la
ya tradicional “Trobada de investigadors en càncer
Ciutat d’Alcoi” del pasado mes de abril, donde
se comparten los trabajos que todos ellos van
realizando en su día a día.
Lo del mismo día de la prueba ya es pura magia.
El montaje de este año en la Plaza de España, San
Nicolás y la Plaça de Dins, supone estar trabajando
ese día desde las cinco de la madrugada, para que
antes de las ocho esté todo listo en la salida, llámese
carpas para control, sonido, staff, vallado decorado,
arcos, carteles de señalización y acto previo en la
Plaça de Dins. Tras la salida de la prueba y en tiempo
récord, hay que tener todo el resto de montaje para
la llegada a meta de los primeros corredores del
Mig Trail, apenas dos horas y media más tarde: Más
carpas para distintas asociaciones, avituallamiento
de bebida y comida, moqueta para mayor vistosidad
a la llegada, puesto de medallas y trofeos, tienda del
Trail, carteles de los patrocinadores (mil gracias, por
supuesto, también a todos ellos), incluso photocall.
Esas horas de trabajo de organizadores y voluntarios,
son nuestra particular carrera contra reloj. Y todo esto
es lo que se ve dentro de la ciudad. Fuera ha habido
que marcar los tres diferentes recorridos por las
montañas y parajes de alrededor de Alcoy, establecer
los puntos de control, preparar avituallamientos, y
tener todo el personal necesario listo para cubrir
cualquier tipo de incidencia. Insisto, todo gente que
vale mucho la pena conocer y trabajar a su lado.
Y luego, por otro lado, están los participantes. La
imagen que se vivió en la Plaça de Dins lo dice todo.
Casi 2.000 personas unidas por una buena causa.
Aquí nos conocemos casi todos (aunque ya empieza
a venir a participar gente de muy lejos). Ves caras de
gente que sabes que ellos mismos están luchando
“contra el bicho”, o que tienen familiares afectados,
o en el peor de los casos, que miran hacia muy
muy arriba, para recordar a alguien que saben les
va a echar una mano durante esta prueba. Algunos
tienen una forma física impresionante. Otros tiran de
espíritu de sacrificio para terminar como pueden las
diferentes modalidades, acalambrados y doloridos en
muchos casos, pero tremendamente satisfechos. En
meta pueden verse tantas lágrimas como sonrisas,
emoción, alegría por el triunfo, recuerdos, orgullo
por acabar la prueba. Y sobre todo unión, amistad,
equipo y muy buen rollo entre todos.
En definitiva hay mucha Solidaridad, hay mucho
Trail Solidari Ciutat d’Alcoi que creo merece seguir
creciendo y contando con vuestra participación,
porque como ya sabéis todos, esto es “+Que un
Trail”
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D

os anys després, el Trail va
tornar a lluir amb tota la seua
esplendor. Una llarga espera
que va tindre la seua recompensa en
l’instant màgic de l’eixida. El moment
de la veritat per a bastants, de veure
reflectit l’esforç de moltes setmanes
de preparació, d’il·lusions per a uns
quants i de records per als quals no
estan, per a uns altres. Són instants en
els quals les emocions estan a flor de
pell, envoltats d’una litúrgia molt particular, d’una atmosfera singular que
traslladen al corredor i al marxador
participant a pensar que no estan davant una carrera de muntanya a l’ús
i que tot el que l’envolta és especial.
En aquesta edició, l’octava, amb
l’atractiu d’un nou escenari i la incògnita de com seria el moment de l’eixida
després de deixar el tradicional escenari de País Valencià, al costat del
Parterre, la denominada zona 0 de les
altres set edicions, per a plantar-se en
plena Plaça d’Espanya, amb tota la història que envolta aquest punt neuràlgic
de la geografia de la nostra ciutat.
No era l’única novetat. Els corredors
i marxadors havien sigut citats mitja
hora abans, ja que l’eixida s’avançava
a les 8 en punt del matí, amb la primera llum d’un dia que va lluir esplèndid,
amb una temperatura ideal per a una
prova amb tant d’esforç prolongat.
Encara que l’eixida es donava en La
Bandeja, la Plaça de Dins va tornar a
ser punt de trobada dels prop de 2.000
participants. A cadascun d’ells se’ls
entregava en entrar un antifaç d’heroi
en record a tots els professionals de la
sanitat i de les forces de seguretat que
han vetlat per nosaltres durant la pandèmia. A tots ells ha anat la dedicatòria
d’aquesta edició del Trail.
Per primera vegada fins a tres persones es van encarregar de la lectura del
manifest solidari. Les tres, a més, de
fora de la nostra ciutat. Va prendre la
paraula la investigadora Marisol Soengas, cap del Grup de Malanoma del
Centre Nacional d’Investigadors Oncològiques (CNIO) i vicepresidenta de
l’Associació Espanyola d’Investigació
del Càncer; després li va seguir Santi
Hernández, amb una experiència de
més de 20 anys en persones amb
discapacitat intel·lectual i educador
de l’APADIS Villena; i finalment, Pablo
Martínez, voluntari de Creu Roja Albacete, formador d’aquesta entitat en
emergències i voluntari del Trail des
de la seua primera edició.
Abans havia sonat per la megafonia l’himne del Trail i els xirimiters del
Grup de Dolçaines i Tabals de Barxell
van interpretar el Serra de Mariola. Va
ser Paco Fuster, director de la carrera,
l’últim a dirigir-se als participants amb
un explícit: “Avant el Trail 2021”. Seguidament els participants del Trail i del
Mig Trail van enfilar l’arc que connecta
amb la Plaça d’Espanya, mentre que
els marxadors ho feien per Mossén
Torregrosa. Va ser l’alcalde Toni Francés, inscrit en el Mig Trail, qui es va
encarregar de donar el tret d’eixida. En
aquesta edició va estar acompanyat
per la infermera Ángela Botí Valls, en
representació dels professionals de la
sanitat local que han estat en primera
línia de combat contra el coronavirus
tots aquests mesos de pandèmia.

Moment en el qual l’alcalde Toni Francés i la infermera Ángela Botí procedeixen a donar l’eixida d’aquesta edició.

ES VA DUR A TERME AMB MITJA HORA D’AVANÇAMENT I LA NOVETAT DE LA PLAÇA DE *ESPAÑA

Emocions a flor
de pell en l’eixida

Diferents moments que van envoltar una eixida amb molta emoció després de dos anys sense celebrar-se el Trail.

IMÁGENES DEL SUPLEMENTO DEL TRAIL SOLIDARI DE XAVI TEROL Y ALDEMAR

