
La igualtat marca l’inici del Trofeu Borrufa a la categoria U16.
La categoría U16, tant de nois com de noies, s’ha decidit per centèsimes en una primera jornada del Trofeu Borrufa 2014 
marcada per la climatologia i la igualtat, sobretot entre les noies. L’espanyol Aingeru Garai i la britànica Anna Henderson 
s’han proclamat guanyadors després d’una jornada molt intensa i ajustada. 
En aquesta categoria, els participants han competit primer a la pista Les Canals on s’ha realitzat l’eslàlom i han passat a 
continuació a la pista Portella del Mig per disputar el supergegant. Els resultats de la primera mànega ja feien preveure 
que les primeres posicions estarien molt ajustades i de fet els temps finals de les noies mostraven que la diferencia era de 
menys d’1 segon entre les 6 primeres classificades. 
A la categoria masculina les diferencies també han estat mínimes sobretot entre els tres capdavanters, menys d’1 segon 
ha estat el marge que els ha separat. 

Servei de premsa.
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La guanyadora d’avui, Anna Henderson, explicava tot just acabada la prova: He vist de seguida que la competició avui 
seria molt complicada, el nivell ha estat altíssim i crec que a part de la regularitat calia estar molt concentrat per 
no cometre cap error. 

Pel que fa a la representació andorrana, els millors s’han situat en quarta posició. Mariona Ramentol i Robert Martí com-
pletaven una molt bona actuació i es quedaven fora del podi per ben poc. En concret, l’esquiadora andorrana, malgrat 
aconseguir uns temps molt competitius en totes dues mànegues, veia com se li escapava el tercer graó del podi per 
només 7 centèsimes.

Santi López (Director de la prova), al final de la jornada, ens donava la seva opinió sobre el que han viscut avui tant els 
organitzadors com els participants: Ha estat una jornada difícil per a tots plegats. Als que treballem a la pista ens 
ha costat mantenir-la en condicions i evitar els desnivells que s’anaven formant degut al pas dels que competien 
mentre que aquests darrers de vegades havien d’improvisar més del compte per superar aquests paranys ines-
perats. 

És evident doncs que tothom espera que les condicions meteorològiques millorin encara que les previsions no són opti-
mistes.


