
Kilian Jornet s’ha adjudicat amb claretat  la categoria sènior masculí de la Vertical de la Font Blanca 2016, mentre que entre les noies ha 
estat l’esquiadora espanyola Laura Orgué que ha confirmat la seva gran actuació d’ahir en la Individual amb un triomf molt clar en la Vertical.
D’aquesta manera ha iniciat la Copa del Món de Esqui de Muntanya amb un doble triomf i és la màxima referència per als rivals de les seves 
categories mentre que, l’equip espanyol femení i la sueca Emelie Forsberg prenen avantatge entre les noies. En aquest apartat no podem 
oblidar a Laetitia Roux que ha vingut a competir a Andorra sense estar al 100% físicament.

El segon dia de competició de la FB’16 s’ha  disputat en la pista coneguda amb el nom de les Marrades i amb unes condicions climatològi-
ques completament diferents a les patides en la jornada inaugural. A les 8.00 h del matí la temperatura era de -8º però el sol lluïa amb força, 
fet que han agraït tant els participants com el gran numero d’afeccionats que s’han atrevit a fer el traçat amb esquís o han arribat al pàrquing 
de la zona mitjana d’Arinsal des d’on es podia seguir bona part de la carrera.

ISMF WORLD CUP Sènior homes.
Sempre que Kilian Jornet està en una cursa, qualsevol que sigui la disciplina, és el favorit al triomf. Una vegada més els pronòstics s’han 
confirmat . El català ha llançat un atac a meitat de carrera al que no han pogut respondre els seus rivals directes fins a aquell instant, Remi 
Bonnet, el millor entre els sènior espoir i Michele Boscacci que  encapçalaven el grup de participants fins al moment esmentat.
Jornet ha marcat un crono de 26’50”371, deixant  Bonnet a 23”945, mentre que l’italià ha concedit 32”301

El jove esquiador suís, Remi Bonnet, ha estat la gran sorpresa d’aquesta Vertical inicial de la ISMF World Cup. Amb 20 anys ha estat segon 
absolut entre els sènior, aquest era la seva impresió al final de la prova: He tingut molt bones sensacions, estic molt en forma. Però 
Kilian és d’una altra galàxia. Ara mateix no puc seguir el seu ritme.

ISMF WORLD CUP Sènior femení.
Laura Orgué també ha dominat amb autoritat la categoria femenina, escapant-se des de la mateixa sortida. Per darrere, la sueca Emelie 
Forsberg i la suïssa Victoria Kreuzer han mantingut una espectacular lluita que en la part final de la prova s’ha decantat a favor de la vence-
dora de la jornada d’ahir. Orgué ha creuat la línia de meta amb un temps de 32’10”509, a continuació ho ha fet Forsberg a 32”940 i Kreuzer 
a 35”236.

La vencedora de la Vertical disputada a Arinsal, comentava el següent al final de la prova d’avui: Aquesta és la meva especialitat i he 
tingut molt bones sensacions des de l’inici. Molt contenta amb el triomf, la ISMF World Cup 2016 ha començat molt bé per a mi en 
les dues especialitats, aquí a la Font Blanca.

Per la seva banda Laetitia Roux, inicialment favorita a tot i que marxa de Vallnord-Arcalís sense haver fet cap podi, ens comentava: Recu-
perar el nivell després de la lesió està sent molt dur. A més el nivell de les rivals és molt alt i han iniciat la temporada en una gran 
forma.

De la categoria espoir, cal fer esment de l’excel·lent actuació amb triomf inclòs de Rémi Bonnet entre els homes. No menys espectacular ha 
estat el cap de setmana de la italiana Alba de Silvestro que ha aconseguit el triomf en ambdues especialitats.

La categoria junior, ha estat dominada per la delegació italiana. Davide Magnini i Giulia Compagnoni, que també han repetit triomf, han estat 
els vencedors.

La Font Blanca 2016 és història, han estat moltes les hores dedicades pels organitzadors (Federació Andorrana de Muntanyisme-FAM) i els 
seus col·laboradors, que han tingut com a justa recompensa el reconeixement dels representants dels organismes internacionals (ISMF) 
presents a Andorra, entitats nacionals i com no dels mateixos corredors, i els seus entrenadors, al cap i a la fí els grans protagonistes .

Servei de premsa.

Kilian Jornet fa el doblet, Laura 
Orgué s’estrena a la Font Blanca
La climatologia presenta la seva millor versió en la 
pista de les Marrades d’Arinsal.


