
 

 
 

EVEREST TRAIL RACE DE VÈRTIG 
 

Anna Comet i Suman Kulung guanyen la 9ª edició de la cursa per 
etapes després de 6 dies d’aventura al Solokhumbu. Participants 
de tot el món han gaudit de l’experiència a l’Himàlaia amb un 
recorregut de 170 km amb més de 26.000 metres de desnivell 
acumulat. 

 
Ha estat una cursa memorable. Dura. Molt dura. L’edició més 
complicada de la història de la competició pel repte del nou 
recorregut durant les 4 primeres etapes. La sisena i darrera 
jornada de l’Everest Trail Race by The Elements ha conduït als 
participants des de Tyangboche fins a Lukla amb un recorregut de 
29 km. Des de la sortida els participants han pogut veure l’Everest, 
Lhotse, Nopse i Ama Dablam. Una temperatura rotundament 
hivernal ha mantingut als corredors en moviment constant i tots 
ells amb una fantàstica cara de felicitat.  
 
Indiscutibles Kulung i Comet 
El nepalès ha dominat totes les etapes de la novena edició i ha 
estat també líder indiscutible en el darrer viatge que ha completat 
a una velocitat de vertigen després de 2 hores i 46 minuts. El 
corredor català Gerard Morales (The Elements) i Hans Smedsrod 
han protagonitzat una bonica lluita pel segon lloc a la general. A 
l’etapa el noruec ha arribat segon a meta on ha assegurat haver 
gaudit molt de l’excepcional cursa i es mostrava satisfet pels seus 
resultats tot i que ha estat malalt durant una etapa. L’atleta 
Miguel Heras ha protagonitzat una gran recuperació i ha creuat la 
meta tercer després d’arribar a Lukla juntament amb Gerard 
Morales. El corredor de Moià ha aconseguit un gran resultat al 
acabar segon a la general darrere Kulung. El corredor de l’equip 
The Elements ha defensat la segona posició des del segon dia de 
cursa amb molta fermesa. La corredora de Vic Anna Comet ha 
liderat la cursa a la categoria femenina des del principi de 
l’Everest Trail Race. Ha guanyat les 18 etapes a les quals ha 



participat per aconseguir amb el resultat d’enguany 3 victòries 
absolutes a la categoria femenina (2014, 2015 i 2019). La 
corredora de l’equip The Elements Coconut Water ha arribat a 
meta una hora després que el guanyador masculí i ha estat TOP 9 
absoluta de la jornada. A la segona posició de l’etapa ha entrat la 
seva companya d’equip Manu Vilaseca que afirmava “fer equip 
amb l’Anna i el Blacky era un dels reptes de la cursa i estic molt 
contenta pel resultat aconseguit. Era un equip amb dues noies i cal 
admetre que era molt arriscat”. La tercera corredora que ha 
arribat a Lukla ha estat Nuria Domínguez (Tuga) que ha subratllat 
la bellesa de l’entorn i l’excel·lència de l’organització.    
    
Alegria, agraïments, abraçades i felicitacions 
L’entrada a meta ha estat altre cop un espai per les emocions, el 
retrobament amb els familiars que han fet el trekking i les 
felicitacions entre els amics i companys que s’han conegut al 
campament. Tots han dedicat temps per poder abraçar-se i 
felicitar a aquells amb qui han compartit el dia a dia de les etapes, 
les preocupacions, els consells i la cura dels que han estat la seva 
família esportiva durant les 6 etapes. Tots els participants han 
coincidit a subratllar la dificultat d’organitzar una competició 
d’aquestes característiques a un entorn tan privilegiat. A partir de 
demà a les 6:00h tots els participants sortiran amb avioneta des de 
Lukla fins Mantali. Després 3 hores d’autobús fins a Sharken on 
l’organització els ha reservat un hotel on per fi podran gaudir de la 
tan esperada i desitjada dutxa que no han pogut fer durant la 
competició. L’edició 2020 es disputarà entre el 6 i el 18 de 
novembre. Les inscripcions ja estan disponibles al web: 
www.everesttrailrace.com  
 
 
 
 
 
 
 

 


