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Aquest cap de setmana Andor-
ra torna a ser l’escenari d’una 
competició esportiva de gran 

nivell internacional. Després de l’èxit 
del retorn del Tour de França el juli-
ol passat, continua el protagonisme 
de les bicicletes però ara arriba el 
torn per a la modalitat de munta-
nya: la Copa del Món de BTT a Vall-
nord-Andorra. El nostre país reunirà  
553 riders i 92 equips, de 27 naciona-
litats, en el que serà una nova opor-
tunitat de mostrar el país arreu del 
món, ja que s’aspira a superar els 
35.000 espectadors de la Copa del 
Món que es va disputar el 2013. El 
fet de poder acollir aquesta prova és 
el resultat de quasi deu anys de tre-
ball. Cal recordar que arriba només 
un any després de la celebració dels 
Campionats del Món al Principat i 
que fins al 2018 hi ha contracte per 
acollir una prova de la Copa del Món, 
i després tocarà renegociar i també 
intentar fer possible que tornin els 

Campionats del Món, que fins a l’any 
2020 ja estan adjudicats a altres paï-
sos. Sens dubte s’ha d’agrair el com-
promís del Comú de la Massana per 
convertir la parròquia en un referent 
del món biker portant visitants en 
una època difícil per al país com és 
l’estiu, però també ha estat possible 
gràcies al suport del Govern i dels 
patrocinadors privats. Tots ells, jun-
tament amb l’ajuda dels voluntaris, 
convertiran de nou Andorra en la 
seu d’un gran esdeveniment. També 
hem de sentir-nos orgullosos quan 
sentim paraules com les del comis-
sari de l’UCI, Simon Burney, que ha 
assegurat que “nosaltres estarem 
contents de tornar sempre que con-
tinuïn volent-nos”. Per tant, és a les 
nostres mans que l’UCI segueixi cre-
ient en el projecte andorrà. L’objec-
tiu ha de ser que Vallnord-Andorra 
es converteixi en seu fixa de la Copa 
del Món. Aquest serà l’èxit d’un pro-
jecte esportiu de país.

Un projecte 
esportiu de país

La Veu deL PobLe, Sa PReSIdeNT Ferran Naudi d’areny-Plandolit GeReNT Ricard Vallès
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A la Massana ja fa mesos que estem preparats per rebre 
la Copa de Món de BTT 2016. Ja fa molts anys que vam ini-
ciar una gran aventura, gràcies a la gran oportunitat que 
ens va donar l’UCI (Unió Ciclista Internacional) d’orga-
nitzar diverses proves d’alt nivell, amb la culminació dels 
Mundials de l’any passat. Aquesta aposta decidida per la 
bicicleta de muntanya ha situat la Massana com a centre 
de referència en el calendari d’esdeveniments internaci-
onals. Durant quatre dies, Vallnord Bike Park la Massana 
acollirà una nova edició de la Copa del Món, en què com-
petiran els millors riders del panorama actual, entre ells 
els guanyadors dels passats Jocs Olímpics de Rio. Uns 
700 corredors ens tornaran a oferir descensos de verti-
gen i recorreguts espectaculars. Des d’aquí vull agrair la 
implicació de les més de 300 persones que formen part 
de l’organització i dels 200 voluntaris, que faran possible 
que aquest esdeveniment torni a ser un èxit. També vull 
manifestar un agraïment molt especial a tots els patroci-

nadors que ens donen suport, ja que la seva aportació és 
fonamental per a la solidesa de l’esdeveniment.

La Copa del Món és un projecte de la Massana i també 
és un projecte de país. Durant quatre dies el nom d’An-
dorra serà present en centenars de canals de televisió in-
ternacionals. Les previsions apunten que acollirem més 
de 35.000 espectadors, ja que es tracta de la darrera pro-
va del circuit i, a més, tindrem els medallistes olímpics. 
Els Mundials van deixar unes xifres més que positives pel 
que fa a repercussió mediàtica, amb 488 hores emeses 
sobre les proves, i esperem que la Copa del Món ens dei-
xi també un bon balanç.

La Massana continuarà endavant amb aquest gran 
projecte d’esdevenir una seu fixa de les competicions 
internacionals. Ja tenim confirmada la celebració de la 
Copa del Món i dels Mundials màster del 2017 i 2018.

Us convidem a viure tota l’emoció de la Copa del  
Món de BTT 2016!

¿Què significa per al país?
Antoni Martí
Cap de Govern

David Baró
Cònsol major de la Massana

Un cop més Andorra i Vallnord seran l’escenari idoni per 
celebrar la Copa del Món de BTT. Els últims esdeveni-
ments ens demostren que el nostre país s’ha consolidat 
com una destinació de referència en l’àmbit esportiu i en 
especial en el sector de la bicicleta.

Des del Govern que tinc l’honor d’encapçalar hem tre-
ballat any rere any per diversificar i desestacionalitzar 
el sector turístic. En aquest sentit, acollir proves de pri-
mer nivell esportiu com aquesta Copa del Món de BTT fa  
que Andorra sigui un destí idoni per viure, entrenar-se i 
competir. 

Durant els quatre dies que la competició ens visita, An-
dorra ha de demostrar un cop més que en les cites més 
importants som un país petit que se sap fer gran a ulls del 
món. La Massana i Andorra en el seu conjunt seran el cen-
tre d’atenció per als amants de la BTT i de l’esport en un 

entorn excepcional per practicar aquest esport, que dia 
rere dia guanya més adeptes. Durant quatre dies el Prin-
cipat celebrarà, un cop més, un esdeveniment esportiu 
d’abast mundial que se suma a la visita del Tour de Fran-
ça, de la Vuelta i dels Mundials d’esquí alpí, entre altres. 
El Govern sempre ha estat al costat d’aquestes competi-
cions d’alt nivell, ja que creiem que aquesta és una bona 
via per donar a conèixer el gran potencial que tenim i que 
Andorra és natura, esport i seguretat, acompanyats d’un 
estil de vida saludable.

Espero que tots puguem gaudir d’aquesta festa sa-
bent que si continuem fent les coses bé el nostre país hi 
sortirà guanyant. Si ho sabem fer, serem a ulls del món un 
país envejable que sap acollir els seus visitants, que pro-
porciona un escenari immillorable per gaudir de la Copa 
del Món i on la ciutadania està compromesa.
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“Quan flueix la 
disciplina neix l’art”

Antonio Cardenas Carmona

Et presentem la nostra última obra

Cafè exclusiu torrat i envasat a Andorra
Un cafè elaborat a mida per a tu

FORNER
Avinguda Sant Antoni, 9 

AD400 LA MASSANA

FORNER II
Avinguda Carlemany, 45

AD700 ESCALDES-ENGORDANY

TEL. +376 660 558     es.forner@esforner.com
www.esforner.com
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¿Preparat per a la Copa del Món de 
BTT que es disputa a Andorra després 
del seu bronze olímpic? 

Sí, la veritat és que sí. Han estat uns 
dies molt moguts, amb molts compro-
misos, perquè tothom volia veure la 
medalla i a mi. Han estat uns dies com-
plicats i ja tinc ganes de competir.

¿Com afronta la seva última cita de la 
Copa del Món d’aquest any?

Amb molta il·lusió, amb moltes ga-
nes de continuar a un bon nivell i amb 
ganes d’estar amb els aficionats espa-
nyols i andorrans.

¿Ha competit alguna vegada en 
aquest circuit andorrà?

En moltíssimes ocasions. M’encanta 
el circuit, és molt dur i molt natural, i 
combina els circuits moderns amb ple-
na naturalesa. Als Campionats del Món 
que es van disputar aquí vaig acabar 
onzè perquè vaig tenir un problema 
amb la cadena. Recordo que hi va ha-
ver un ambient increïble. Del millor que 
he vist, perquè a més vaig sentir molt el 
suport dels aficionats.

¿Quins seran els seus rivals? 
[Somriu] Molts. Són els millors del 

món. N’hi ha molts i podria estar una 
bona estona dient noms i noms.

¿Quin tipus de prova s’espera? 
Una prova en què intentaré aca-

bar entre els deu primers per ser el 
10è de la general. Això sí, amb una 
mica d’incertesa després de la boni-
ca experiència olímpica, perquè no 
m’he pogut entrenar com m’hauria 
agradat. Finalment, s’ha de rendir al 
màxim possible perquè és una Copa 
del Món.

¿Es veu com un dels rivals a batre des-
prés del seu bronze? 

Hi ha molts rivals a batre, no només 
jo. En BTT hi ha molt de nivell. Jo inten-
taré donar espectacle i a veure quin re-
sultat puc treure.

¿Encara porta el bigoti estil Pancho 
Villa? 

[Somriu] Sí! Me’l trauré després 
d’Andorra. Em va donar sort i el man-
tindré.

El ciclista resident Purito i els seus 
fills van celebrar al Twitter el seu 
bronze olímpic posant-se un bigo-
ti com el seu i es van convertir en 
trending topic... ¿Què li va semblar 
aquest gest? 

Em va fer moltíssima il·lusió que un 
ciclista com Purito, tot carisma, tan 
bona persona i amb tants seguidors 
estigués seguint-nos davant el televi-
sor amb el bigoti.

¿La medalla li ha canviat la vida? 
Per sort m’ha arribat als 

34 anys. Tinc una família, tinc els peus 
al terra i em considero una persona 
bastant normal i humil,  però sí que 
és cert que ha suposat tot un canvi 
molt més positiu que m’ha donat més 
tranquil·litat per rendir a més nivell  
encara.

¿Un pot viure bé de la BTT? 
M’he guanyat bé la vida, és una 

sort. És l’esport que m’agrada i és la 
meva feina des de fa disset anys. Estic 
orgullós del que faig. 

¿Què li sembla que des de fa anys An-
dorra aposti pel seu esport? 

És una zona que té un entorn privile-
giat per als esports a l’aire lliure i per a 
nosaltres, amb les instal·lacions que hi 
ha en plena naturalesa, és un orgull fer 
una Copa del Món tan a prop de casa.

¿No es planteja venir a residir al país 
com fan altres esportistes de nivell? 

No, no... Jo sóc molt feliç a la meva 
terra, que és La Rioja, i espero que si-
gui així per molts anys.

“Andorra és un país que té un 
entorn privilegiat per a la BTT”
El 21 d’agost, a punt de la cloenda dels Jocs de Rio, 
va arribar la medalla número 17 per a la delega-
ció espanyola. El ‘rider’ de BTT Carlos Coloma es 

penjava la medalla de bronze en la prova de ‘cross-
country’ als 34 anys, i tothom recorda la seva cu-
riosa celebració tocant-se les parts.

entrevista a carlos coloma, bronze als jocs olímpics de rio en btt cross-country

Han estat uns dies molt 
moguts, amb molts 

compromisos

M’encanta el circuit de 
‘cross-country’ ja que és 
molt dur i molt natural

¿El bigoti? Me’l trauré 
després d’Andorra. Em 

va donar sort
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Els sis medallistes dels últims 
Jocs Olímpics, disputats a Rio 
de Janeiro, competiran en l’úl-

tima prova de Copa del Món, que 
també serà prèvia dels Campionats 
del Món. Nino Schurter, or olímpic i 
campió en el Mundial que es va dis-
putar a Novo Mesto el juliol passat, 
és un dels que encapçalen la llista 
del cross-country masculí. El suís, 
també cinc vegades campió del món 
i cinc més de la general de la Copa 
del Món, s’enfrontarà de nou amb 
el txec Jaroslav Kulhavy, medalla de 
plata a Rio i també a Novo Mesto. 
Tot i així, el principal rival de Schur-
ter serà el francès Julien Absalon, 
que a més rebrà el suport dels seus 
aficionats. El francès arriba a aques-
ta última prova líder de la classifica-
ció. El bronze olímpic, Carlos Colo-
ma, també serà al Principat. No hi 
faltaran tampoc el veterà i gran co-
neixedor del territori andorrà José 
Antonio Hermida i el també olímpic 
espanyol David Valero. ¿Ells dos tam-
bé duran bigoti a l’estil Pancho Villa 

com en els Jocs Olímpics? Coloma 
sí que ho farà. Les tres medallistes 
olímpiques, Jenny Rissveds, Maja 
Wloszczowska i Catharine Pendrel, 
també prendran part en la Copa del 
Món, i no hi faltarà la líder de la clas-
sificació general i també vigent cam-
piona del món, Annika Langvad. Es 
jugarà el títol amb només 56 punts 
de marge sobre la canadenca Catha-
rine Prendel. En descens, Rachel At-
herton buscarà la victòria i assolir la 
tretzena victòria consecutiva en una 
cita de Copa del Món. A l’abast de 
molt pocs. En categoria masculina, 
màxima emoció en el descens amb el 
líder Aaron Gwin, que també va con-
firmar, com no podia ser d’altra ma-
nera, la seva participació. Cinc rivals 
tindrà en total per conquerir el títol. 
Tot un espectacle amb la flor i nata 
de la BTT. Un total de 600 inscrits, 
amb inici avui amb els entrenaments 
oficials i les rondes classificatòries. 
El punt fort arribarà demà amb les 
finals de descens i diumenge, espai 
reservat per al cross-country.

Avui
08.00 h – 09.45 h Entrenament ofici-
al de descens (grup B)
09.30 h – 11.00 h Entrenament oficial 
d’XCO (reservat per a dones)
10.00 h – 11.45 h Entrenament oficial 
de descens (grup A)
11.00 h – 13.00 h Entrenament oficial 
d’XCO (tots els riders)
12.30 h Copa del Món de descens –
Ronda classificatòria – Júnior mas-
culina
13.00 h – 14.30 h Entrenament oficial 
d’XCO (reservat per a homes)
13.30 h Copa del Món de descens – 
Ronda classificatòria – Dones
14.00 h Copa del Món de descens – 
Ronda classificatòria – Homes elit + 
30 minuts d’inspecció a peu del cir-
cuit de descens – Riders/equips

Demà
08.30 h – 09.30 h Entrenament ofi-
cial de descens (júniors masculins i 
dones classificats per a la final)
09.00 h – 10.00 h Confirmació dels 
riders de la Copa del Món (Riders
XCO - Confirmació final XCO)

09.30 h – 11.00 h Entrenament  

oficial d’XCO (reservat per a dones)
09.45 h – 10.45 h Entrenament ofici-
al de descens (homes elit classificats 
per a la final)
11.00 h – 13.00 h Entrenament oficial 
d’XCO (tots els riders)
12.00 h Copa del Món de descens – 
Final – Júnior masculina
13.00 h – 14.30 h Entrenament oficial 
d’XCO (reservat per a homes)
13.00 h Copa del Món de descens – 
Final – Dones
14.00 h Copa del Món de descens 
– Final – Homes elit + Cerimònia de 
lliurament de premis del descens

Diumenge
09.00 h Copa del Món de cross-co-
untry olímpic – Homes U23 + Lliura-
ment de premis
11.20 h Copa del Món de cross-co-
untry olímpic – Dones elit + Lliura-
ment de premis
14.20 h Copa del Món de cross-co-
untry olímpic – Homes elit + Lliura-
ment de premis
16.30 h Copa del Món de cross-co-
untry olímpic – Dones U23 + Lliura-
ment de premis

La flor i nata 

Nou concepte

i dinars

Av. SanT Antoni, 33 - La Massana
tel.: 727 858
Obert des de les 9.00 h fins A les 23.30 h  
      buratino lounge        @buratinolounge

Les principals figures de la BTT, a Vallnord

L’agenda

XCO  DHI
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La representació casolana

GUY DÍAZ El millor especialista del país 
en la modalitat olímpica de cross-country. 
Pertany a l’equip Scott.

MYRIAM NICOLE 
El 2015 va ser tercera a Lour-
des i va fer dos podis més a 
Mont-Sainte-Anne, el Cana-
dà i Val di Sole.

GEORGE BRANNIGAN 
És una jove promesa nas-
cuda a Nova Zelanda, on va 
assolir el principal dels seus 
èxits, campió del seu país.

THIBAUT RUFFIN 
El germà de Gaëtan, va ser 
catorzè a la Copa del Món 
de Mont-Sainte-Anne i 15è a 
Val-d’Isère.

RÉMI THIRION 
Un dels millors riders de des-
cens d’Europa. Va guanyar 
la Copa del Món del 2013, al 
davant de Greg Minnar.

GAËTAN RUFFIN 
Va ser setè de la Copa de 
França de descens que es 
va disputar a Serre Che-
valier.

GAËTAN VIGÉ 
Una jove promesa del des-
cens de BTT de França. Va 
guanyar la Leogang Junior 
World Cup.

GUILLEM CASAL Només té 20 anys i con-
juntament amb Barilaro competirà al des-
cens. Aspira a estar entre els 80 primers.

ALBERT BARILARO El pilot de descens 
va ser tercer en els Campionats del Món 
en categoria màster 30-34. 

BLANCA ARACIL Ja ha aconseguit podis 
en la categoria júnior de la Copa del Món. 
Aquest any no ha començat gaire bé.

Els quatre andorrans

Commençal Vallnord DH Team
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