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El desert a pedalades

LA TITAN DESERT SE SUPERA ENGUANY I FA L’EDICIÓ MÉS LLARGA, QUE
RECORRERÀ 700 QUILÒMETRES DE POLS I SORRA ENTRE ELS PROPERS 27 D’ABRIL I
2 DE MAIG

RAMÓN ÁLVAREZ

La TitanDesert es desenvolupa al llarg de 700 quilòmetres de pols i sorra entre les localitatsmarroquines de Midelt i Maaid.

“No somniïs, viu”. Aquest és l’eslògande laTitan Desert, una competició única que va molt més enllà d’una cursa de BTTper etapes pelmig del
Sàhara per esdevenir una aventura i un repte personal. Només així s’entén que propd’un 40 per cent dels participants decideixin any rere any
repetir l’experiència. A laTitan hi han deixat inscrits els seus noms llegendes del ciclisme comÓscar Pereiro, Laurent Jalabert,
ClaudioChiappucci, Roberto Heras, AbrahamOlanooMelcior Mauri. Però tambéEva Giménez, que va completar el recorregut després que una
esclerosi múltiple l’obligués a moure’s amb cadira de rodes i crosses. Comenguany ho farà JosepLluís Layola, afectat per la mateixamalaltia,
gràcies a una de les beques dePersigue tus Sueños deGAES. És la màgia d’una prova oberta a tothomcapaç de transformar els somnis en
pedalades.

“Poques proves esportives tenen tant de repte personal i experiència vital alhora. El model, que ni té precedents ni competència, perquè la
Titan és un producte únic, hi témolt a veure. Però també el tipus de gent que ajuda a fer cada anymés gran la prova”, explica el director general,
Félix Dot. Dissenyada i organitzada des de Barcelona per la firma RPMEvents, la Titan és un referent del món de la BTT i l’aventura en el seu
sentit més ampli des del 2006.

La prova està dividida en sis etapes. Les cinc primeres, d’entre 140 i 150 km. L’última, d’entre 60 i 70 km. En total, els participants de l’edició
d’enguany, que es disputa entre el 27 d’abril i el 2 demaig, s’enfronten a 700 km de pols i sorra entre les localitats marroquines de Midelt i
Maaid. “Sempre variem el recorregut, perquè els titaners merei xen reptes nous i desconeguts. No és fàcil trobar pistes, rutes, distàncies i
espais per muntar el campament cada dia, però sempre ho aconseguim”, es felicita Dot.

La rutina de la cursa és la mateixa cada dia: fer la motxilla, agafar la bici, omplir els dipòsits d’aigua (3 litres d’entrada obligatoris), passar el
control de firmes, completar el recorregut passant pels avituallaments i punts de control, repassar la BTT i recollir el llibre de ruta de l’endemà,
sopar i dormir a les tendes de l’organització. Qui arribi fora de control o deixi una etapa pot pujar al camió escombra i emprendre la marxa
l’endemà, tot i que sense plaça ja a la classificació general.

“La convivència del grup i el campament és un altre dels atractius de laTitan que la fan molt més que una cursa pel desert”, prossegueixDot.
Això i el caràcter solidari que cada edició guanya la prova. “En principi, éremnosaltres qui impulsàvem les iniciatives solidàries amb la població
local, però ben aviat se’ns hi van sumar els participants”. Tot i que l’organització calcula que un 70 per cent de les inscripcions es tanquen d’un
any a l’altre, els que vulguin viure la Titan i s’ho puguin organitzar tenen una última oportunitat d’inscriure’s fins al pròxim divendres.

Vinaters contra auditors + A MÉS A MÉS

La Titan Desert ha seduït també un bon grapat d’empreses, que tenen l’oportunitat de competir amb els seus ciclistes a la categoria Corporate.
Enguany, treballadors de les firmes Bodegas Campo Viejo, Evoluziona Team, Ernest&Young, Kimitec Group, Madform, Mora Banc, Primaflor i
Salzburg se sumen al prop demig miler de participants amb una competició pròpia. Els particulars també poden competir per equips de tres o
parelles mixtes. La resta competeixen en cinc categories diferents: sub-23 (de 16 a 22 anys), elit (de 23 a 39), màster (de 40 a 49), sènior (més
de 50) i fèmines (a partir dels 16).
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