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El siguiente artículo te podría interesar:

-----

El Pirineu, sobre dues rodes

LA TRANSPYR, QUE UNEIX ROSES AMB HONDARRIBIA EN SET ETAPES, ES CONSOLIDA
COM LA PRINCIPAL PROVA CICLOTURÍSTICA DEL SUD D'EUROPA

RAMÓN ÁLVAREZ

Dos equips caminen junts en la prova de l'any passat.
Detalles

Tant se val que sigui sobre rodes gruixudes o primes, en BTT o en bicicleta de carretera: la Transpyr dóna resposta a tothom i té les dues
versions de cursa per creuar els Pirineus de banda a banda, de Roses a Hondarribia. Set etapes d'aventura i gaudi, de natura i esport,
que comencen el proper 29 de juny i que recorren els 800 km que separen el Mediterrani del Cantàbric, amb un desnivell acumulat de
18.000 metres. Un repte per a experimentats que cal preparar cada any i disputar en grup. La Transpyr compleix cinc anys en la versió
BTT i celebra la segona edició de la versió Road, que transcorre per vies poc transitades amb tot tipus de paviment i grava. L'itinerari
comença a Roses, amb etapes a Camprodon, la Seu d'Urgell, el Pont de Suert, Aínsa, Jaca i Roncesvalles, per acabar a Hondarribia
després de completar tot el vessant sud de la serralada pirinenca.

Si a la primera edició hi van participar 85 ciclistes, ara s'apropen als 400, de 24 nacionalitats. De fet, gairebé la meitat són estrangers. Tot
plegat l'ha portat a ser considerada la millor cursa de BTT del sud d'Europa i una de les més exigents del món, competint amb la Cape
Epic, africana, la Transalp, que discorre entre Alemanya i Itàlia, o la Ruta dels Conqueridors, de Costa Rica. Els que no puguin completar
tota la prova per temps, per ganes o perquè no s'atreveixin a fer-la sencera tenen també la versió reduïda, que es fa en dues versions: la
Transpyr East, entre Roses i el Pont de Suert, o la Transpyr West, entre el Pont de Suert i Hondarribia. S'hi pot participar de manera
individual, tot i que també s'aconsella fer-la en grup. Ni que sigui un grup improvisat. En tots els casos, la prova de BTT se segueix amb
GPS, amb el suport de senyalització específica i punts de control. Quan s'arribi a cada final d'etapa, els participants tenen garantit
l'allotjament, el servei mèdic i fisoterapèutic, el servei mecànic i els avituallaments. En paral·lel es disputen les anomenades Transpyr
Challenge, un circuit organitzat amb clubs dels municipis per on passa la prova, i la Transpyr Spirit, que convida dos ciclistes de cada
població a sumar-se a la cursa, ni que sigui en una de les etapes. "Any rere any tractem de millorar i aportar novetats, serveis,
sorpreses... Crec que anem per bon camí, perquè cada cop ens arriba l'interès de més gent i tothom parla, i bé, de nosaltres",
assegurava un dels impulsors i ara director adjunt de la prova, Oriol Sallent, el dia de la presentació a Barcelona, en què van participar el
conseller d'Empresa i Ocupació de la Generalitat, Felip Puig, i el secretari general de l'Esport, Ivan Tibau. "Hem esdevingut una
destinació de turisme esportiu de primer nivell gràcies a proves com aquesta", assegurava Tibau. "La Transpyr té molt de recorregut i el
Pirineu molt de contingut afegia Puig, compromès amb la prova des de la seva creació per part d'una firma amb seu a Banyoles.
Catalunya és un lloc magnífic per al turisme familiar, però també per al turisme actiu, com demostren iniciatives com aquesta. Estem
orgullosos de participar en un esdeveniment així".

Volta als Ports d'Andorra A MÉS A MÉS

Els aficionats al cicloturisme i amants dels grans reptes de muntanya tenen en la Volta als Ports d'Andorra, que es disputa el pròxim 6 de
juliol, una prova a la seva mida. La cursa es divideix en dos circuits, un de 80 km i un altre de 113 km, a què se n'afegeix un de solidari
de 10 km. En el primer s'han d'afrontar dos ports llargs d'alta muntanya (coll d'Ordino i la coma d'Arcalís). Entre port i port els participants
podran recuperar forces amb un terreny de fals pla d'uns 10 km. En total, els participants pugen quatre ports (coll de la Rabassa, coll de
la Comella, coll d'Ordino i coma d'Arcalís) sense gairebé descans. L'opció solidària surt de la Massana i arriba a la coma d'Arcalís
després de pujar 800 m.
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