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 Un cop acabada la temporada 2019 les diferents seleccions Balears de la Federació 

Balear de Muntanyisme i Escalada han lluït l’anagrama del consorci de Serra de 

Tramuntana a les seves equipacions tant a competicions nacionals com 

internacionals. 

Passem un resum de la visualització de la marca  

SELECCIÓ DE CURSES PER MUNTANYA 

- La selecció ha participat a les diverses proves de copa d’Espanya el línia, Km-

Vertical i ultra distància. 

Destacant la victòria del Junior Miquel Capó a la prova celebrada a Alava 

Copa de España de Carreras en línea 

 

 

1ª PRUEBA 

3 marzo 2019 en Borriol (Castellón) 

MABO 2019,  28 Km y 1.825 metros de desnivel positivo acumulado 

Organizador: www.maratoborriol.org  

2ª PRUEBA 

7 abril 2019 en Alhaurín El Grande (Málaga) 

http://www.maratoborriol.org/


Los Tajos Skyrace HG, 32 Km y 2.150 metros de desnivel positivo acumulado 

Organizador: www.trailcaralostajos.com 

3ª PRUEBA 

5 de mayo 2019 en Kanpezu (Álava) 

Kanpezu-Ioar Mendi Maratoi-Erdia, 26,560 Km y 1.930 metros de desnivel positivo acumulado 

Organizador: www.www.kanpezu-ioar.com 

4ª PRUEBA 

12 de mayo 2019 en Otañes, Castro Urdiales (Cantabria). 

Trail RAE, 34 Km y 2.300 metros de desnivel positivo acumulado 

Organizador: www.trailrae.com 

5ª PRUEBA 

16 de junio 2019 en La Puebla de Don Fadrique (Granada) 

La Sagra Skyrace, 27,5 Km y 2.060 metros de desnivel positivo acumulado 

Organizador: www.lasagraskyrace.es 

6ª PRUEBA (FINAL COPA DE ESPAÑA EN LÍNEA 2019) 

23 junio 2019 en  Zumaia (Guipúzcoa) 

Zumaia Flysch Trail, 42 Km y 2.250 metros de desnivel positivo acumulado 

Organidor: http://www.zumaiaflyschtrail.com/es/ 

 

 

 

 

http://www.trailcaralostajos.com/
http://www.www.kampezu-ioar.com/
http://www.trailrae.com/
http://www.lasagraskyrace.es/
http://www.zumaiaflyschtrail.com/es/


Quedant la classificació general de regularitat : 

6ª   294 SASTRE COLL, AINA MARIA   JUNIOR FEMENINA 

5º   315 CAPO CRESPI, MIQUEL ANGEL  JUNIOR MASCULINA 

Participarem també al campionat d’Espanya per seleccions autonòmiques 

aconseguint una plata a la categoria Màsters  

 

  Quedant en el còmput general de seleccions en el 8 lloc 

la selecció femenina i en el 7 lloc la selecció masculina 

 

 

 



També s’ha participat a la copa i campionat d’Espanya de KM-Vertical a Sierra 

Nevada 

 

 

 

 



La selecció Balear també va participar a la copa d’Espanya de km-Vertical. 

 

 

Aconseguint una segona posició al KM-Vertical de Canfranc. 



També estarem presents al campionat d’Espanya Cadet i Junior. 

.  

I al Campionat d’Espanya d’ultra distancia celebrat a Astúries. 

 

 



COPA DEL MON SKYRUNNING 

Al apartat internacional n’Alejandro Forcades ha competit a copa del mon amb l’equipació de la 

FBME i per tant donant a conèixer arreu del mon la serra de Tramuntana. 

 

 

 

 

 

 



Marxa nòrdica 

En marxa nòrdica participarem al campionat d’Espanya quedant medalla de plata per seleccions 

autonòmiques a Elx. 

 

 

 

 



I a diferents proves del circuit nacional. 

 

 

 

 

 



Selecció Balear d’Escalada 

RALLYIS 12 HORES D’ESCALADA EN ROCA 

La selecció d’escala da ha participat a totes les competicions del circuit nacional, tant 

escalada en roca, com bloc i dificultat aconseguint un or per parelles mixtes a 

escalada en Roca (rallys de 12 hores d’escalada) a la puntuació final i podi a cada 

una de les 5 proves que figuren en el calendari 

 

Les proves on ha participat la parella mixta de la selecció Balear han estat: 
1ª prueba: “12 horas de escalada en El Chorro”, Málaga, el 30 marzo 

2ª prueba: “12 horas de escalada en el Peñón de Ifach”, Alicante, el 11 mayo 

 
3ª prueba: “12 horas de escalada en los Mallos de Riglos”, Huesca, el 8 junio 

 
4ª prueba: “12 horas de escalada en el Valle de Leiva”, Murcia, el 5 octubre 

 
5ª y última prueba: “12 horas de escalada en La Cabrera”, Madrid, el 26 octubre 

 

 

 

 



CLASIFICACION  LIGA DE RALLYS 2019 
 

MIXTA 

  

KARINA DANCHU-JOSE ALEJANDRO PELEGRINO 

LAURA COLLADOS-RUBEN NAVAS 

LENKA PRIBILOBA-JUAN C BRAVO 

AMELIA SIERRAS-J. ANTONIO ARJONA 

NOEMI GEL-MAURI NIALET 

ISABEL VIERA-MIGUEL PLANS 

ALBA TORRES-ANTONIO DOMINGUEZ 

MARTA MOLINA-JOSE M.SANCHEZ 
 

 

 

 

 

 



ESCALADA EN ROCÒDROM 

En aquesta modalitat actualment olímpica i va participar també un grup de joves 

escaladors que accedien per primera vegada al campionat nacional, aconseguiren 

uns grans resultats si tenim en compte que a la nostra comunitat no disposem de 

cap rocòdrom públic habilitat per aquest esport i els entrenaments s’han de dur a 

terme a instal·lacions privades que no reuneixen ni les altures ni les dimensions 

olímpiques. 

 

 

La selecció ha participat a totes les proves de la copa i campionat d’Espanya 

aconseguint una medalla de plata al campionat d’Espanya juvenil a Pamplona. 



 

 

 

 

  



 

 La FBME i els seus membres han donat visibilitat a la marca arreu de la geografia 

local, nacional i internacional, fent un us correcte de la mateixa. 

 

 

En vista dels bons resultats obtinguts i de la magnífica promoció dels nostres 

esportistes que han lluït orgullosos la marca de serra de Tramuntana, esperem poder 

contar amb el patrocini del consorci Serra de Tramuntana per la temporada 2020 a 

les diferents seleccions balears i ampliar aquest a les diferents competicions oficials 

que es realitzen dins la serra de tramuntana 

 

  Junta Directiva FBME 

       

 

 

 

 


