Cuita el Sol 2012
El dissabte 9 de juny, a Àreu (Vall Ferrera, Pallars Sobirà) es van sentir de nou les
campanes i les esquelles quan, a mitja tarda, just després dels sermons dels escriptors pallaresos,
Marta Lluvich de la Ass. Cambuleta (Joves i Dones), Pep Coll (Homes) i Joan Ordi (Infantils) es
donava el tret de sortida, des de la plaça de l’església d’Àreu, a la IX "Cuita el Sol", la “Champions”
de les curses del Pallars, organitzada pel C.Exc. de Lleida, el EMD d’Àreu i l’ajuntament d’Alins,
amb el patrocini del Parc Natural del Alt Pirineu i que puntuava pel III Campionat de Curses
Verticals de la FEEC, amb la presencia d’uns bons arbitres oficials FEEC.
La Cuita el Sol, de fet, és la prova més alta del calendari de curses peninsulars, ja que els
participants s’enfilen fins als 2905 m del Monteixo, el sostre de les carreres de muntanya
espanyoles. Li escau lo de la “Champions” de les curses del Pallars i de Pirineus.
L’origen de la prova està basat en un conte d’en Pep Coll “L’home que corria més que el sol”
i, que per la descripció geogràfica de la història, bé podria succeir a Àreu. Com cada any, la cursa,
a més a més de tenir un caire esportiu, també va ser una jornada festiva i cultural, amb un assortit
mercat de productes pallaresos i un concert de “festa major” com a cloenda.
Temps esplèndid, poc sol i amb borrasques (via iPhone) que no acabaven de concretar-se,
ho van aprofitar la majoria dels 346 participants per enfilar-se dalt del cim del Monteixo. Els Joves
van arribar fins el Jespedil (1.000 mts de desnivell) i els Infantils al peu del Solà d’Àreu. Tothom feia
molt goig, ben abillats amb els bonics dorsals i mocadors de coll de BUFF.
Els primers en arribar al cim del Monteixo van ser les noies, encapçalades per la vigatana
Anna Comet, seguida per la incombustible “Màster” de Balaguer, Carme Millan i l’aragonesa Maria
Pilar Prades d’ Alcanyís. En nois, el ressuscitat Jessed Hernandez va guanyar amb molta autoritat,
seguit del bergadà Joan Freixa i del campió de esquí de muntanya Marc Pinsach de Cassà de la
Selva.
En Joves es va imposar la fondista aranesa Marta Cester i el campió d’esquí de muntanya
Oriol Cardona. L’avi de Tartareu, Lluís Garrofé va ser el més vell mentrestant el Lluc Fisas d’Araós
era el més jove. En Veterans i Màsters van guanyar Mª Pilar Prades d’ Alcanyís, Carme Millan de
Balaguer, Toni Casals de la plana de Vic i Angel Arenas d’Andorra. En Sub-23, la fondista Berta
Vigo de Venasc i Nil Cardona de Banyoles, i a qui, a més a més, li va tocar la fabulosa BTT.
El Gran Premi Quim de l’Aubach, l’heroi mitològic de la Cuita el Sol i reservat als pallaresos,
va ser per la Esther Buscarons de Escaló i pel “repetidor” Toti Marco Sauquet de Gerri de la Sal,
que es van endur els preuats teixits de la Teixidora de Ginestarre. La família Escolà de casa Saboia
d’Àreu va copar els premis pels primers ferrerencs.
La gran novetat d’enguany, va ser la Cuita el Sol Infantil, tot un èxit, ja que 62 nens, de entre
16 mesos i 10 anys, van sortir escopetejats cap a la garbera de xuxes que els esperava a l’arribada
al final dels prats del Solà d’Àreu. Tot i no ser competitiva, com que anaven equipats exactament
igual que els grans, s’ha establert una classificació “oficiosa” que han guanyat uns nens de
Santpedor.
A Àreu, qui no van fallar a la cita anyal de la Cuita, van ser la gent de la Vall Ferrera i del
C.Exc. de Lleida, esforçats pencaires per suplir les mancances d’infraestructures de la vall més
bonica i ben conservada dels Pirineus.
Enguany la crisi, s’ha manifestat en totes les formes possibles: retallades institucionals i baixa
participació eren els principals enemics. Però entre la força del C.Exc. de Lleida i la voluntat de la
gent d’Àreu i de la Vall Ferrera s’han pogut superar tots els entrebancs. Al Jespedil i a dalt del cim
del Monteixo, s’hi havien instal·lat dues tendes de campanya amb tots de avituallaments hídrics i
tècnics de PowerBar, xuxes i una garbera de mantes (cedides per l’Acadèmia Militar de Talarn, per
si calien). La Cuita el Sol és el Monteixo i la “Champions” es corre a Àreu !

El retorn al poble, com es habitual, va ser neutralitzat, pel itinerari de Crussos, bastant més
senzill, planer i ben marcat, que va permetre als participants fer una baixada més còmode i ràpida.
Cal destacar, que just abans de fer-se negre nit, tothom ja era al poble.
El cronometratge, per part de Trail - No-Limit, senzillament, perfecte.
Els avituallaments van ser servits per PowerBar, Bolvent (xuxes) i Caldos Aneto i, el poble
d’Àreu va oferir un sopar popular als participants, i el concert de “festa major” de la prestigiosa
orquestra “Wanted Band” de Tremp.
El fet de disposar de la carpa de la Diputació de Lleida, ens va permetre de superar amb
tranquil·litat les inclemències del temps que es podien presentar i, els WC portàtils, van ser gran
utilitat per suplir la manca de infraestructures sanitàries del poble. L’àrea de seguretat, instal·lada al
prat de Gràcia, va comptar amb la presencia de Protecció Civil, Hospital de Santa Maria de Lleida,
Mossos d’Esquadra, Agents Rurals i Forestals, Creu Roja i el servei de Telesa per les
comunicacions instal·lat al saló del hotel Vall Ferrera.
El repartiment de premis es va fer el mateix dissabte vespre, a cura de les autoritats presents
(President del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Sr Llàtzer Sibís, Diputat a la Diputació de Lleida
i alcalde de Rialb, Sr Gerard Sabarich, Alcaldessa de la EMD d’Àreu, Sra Mercè Adrian, i el
representant del Ajuntament d’Alins – Vall Ferrera i Regidor d’Esports Sr Sebastià Feliu) i dels
principals organitzadors (C.Exc. de Lleida, Sr Lluís Taberner, President) i patrocinadors (Sr Marc
Garriga del PNAP i Sr Ferran Berné de WALA), i posteriorment es va fer la rifa de material de
muntanya pels participants, amb regals cedits per Unipreus / Wala, Salomon i Buff.
L’Organització informa que els participants es poden descarregar-se la foto de cim remenant
per la web: www.cuitaelsol.org
Previament, es van confeccionar 1000 posters i 200 banners per repartir per tots els pobles
de la Vall Ferrera.
L’enhorabona a tots els corredors i acompanyants, que un any més van convertir aquesta
bonica raconada del Pallars Sobirà en una autèntica festivitat, tan esportiva com cultural.
Moltes gràcies als 63 col·laboradors directes (52 del C.Exc.Lleida, 3 d’Àreu, 3 d’Araós, i 5
d’altres procedències) que han fet possible tirar endavant aquest acte, així com a la AMPA de
Alins-Vallferrera, la Comissió de Festes d’Àreu i als establiments públics d’Àreu i la Vallferrera que
tant han ajudat, així com als esforçats 346 participants.

Apasiau, fins que les gallines piquin els estels dalt del Monteixo a la X Cuita el
Sol, la “Champions” del Pallars, el dissabte 8 de juny de 2013.
PREMSA:
Reportatges al Segre, la Manyana, Desnivel, Vertex de la Feec, Aresta, Borrufa, Natura i altres
sobre temàtica de muntanyisme i atletisme.
INTERNET:
Apart de la web oficial del C.Exc. de Lleida, s’en parla en un munt de webs de curses de muntanya
i d’atletisme. A internet, hi ha 235.000 entrades al cercador Google i una altre fotimé de fotos a
Picasa, al YouTube i al Facebook.
Centre Excursionista de Lleida
Per més informació gràfica a Internet:
Comerç, 25 de Lleida (de dilluns a
http://www.cel.cat/ ,
divendres, de les 19'30h. a les 22h.)
http://www.cuitaelsol.org/
Telèfon: 973-242329 - Fax: 973-234497
Correu.e: cel@cel.cat Web: www.cel.cat
http://vallferrera.blogspot.com/
http://blocs.xtec.cat/carmevallferrera/
http://www.feec.org/Noticies/noticia.php?noti=5454
http://meteopallars.blogspot.com/2008/06/els-homes-que-corren-ms-que-el-sol.html
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