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SUMarIedITorIal

V       uit edicions ja. La Copa del Món 
UCI de BTT Vallnord-Pal Arinsal 
es torna a disputar en territori an-
dorrà després de l’aturada obliga-

da per la pandèmia.  Del 12 al 17 de juliol es do-
naran cita els bikers més importants del món i 
s’instal·laran a la Massana amb l’objectiu de 
disputar-se les primeres places internacionals 
en les modalitats d’XCO (cross country), XCC 
(short track) i DHI (descens). Tot començarà 
amb els entrenaments, les classificatòries i les 
finals. La primera prova tindrà lloc el 15 de ju-
liol amb el short track. Una competició de 30 
minuts d’un quilòmetre en la qual prendran 
part els 40 millors bikers del món. Després serà 
el torn dels entrenaments i les rondes classifi-
catòries que donaran accés a les finals del dis-
sabte 16 de juliol. Aquí competirà l’únic andor-
rà en categoria elit: Àlex Iscla. El jove Arnau 
Graslaub es va lesionar i no podrà representar 
el país a casa seva. Per acabar, tindrà lloc el 
cross country, amb bikers de renom i amb la 
participació destacada de l’andalús David Va-
lero o la madrilenya Rocio ‘Dinamita’ del Alba. 

Després de dos anys torna la Copa del Món de 
BTT i ho farà amb un nou circuit de descens, 
activitats per a tots els aficionats i amb dues 
edicions ja confirmades més: la del 2023 i el 
Campionat del Món del 2024. En total, 805 
participants procedents de 47 països i més de 
700 col·laboradors entre treballadors, volunta-
ris i externs. 

Les proves de short track i cross country 
mantindran el circuit original tot i alguns pe-
tits retocs. Això sí, la gran novetat serà el re-
corregut de descens. La prova, que anava del 
pàrquing de Pal al Prat de la Ribera, a la Mas-
sana, as traslladarà íntegrament a Pal, a la 
zona del Cubil. La sortida estarà ubicada al pic 
del Cubil amb un recorregut de 2,1 quilòmetres 
fins a arribar al remuntador de Cubil, on hi 
haurà una zona habilitada per a espectadors i 
per al pàdoc tècnic i el centre mèdic. Una bona 
col·lecció dels millors bikers del món que els or-
ganitzadors pronostiquen que deixarà al país 
cinc milions de retorn. Vallnord-Pal Arinsal, 
una estació de Copes del Món i de Campionats 
del Món de les dues rodes tot terreny. 

I ja són vuit edicions
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D’on li venen aquesta incertesa, 
aquests dubtes? 

He apostat molt fort per tres setma-
nes molt dures d’entrenament per po-
der afrontar aquestes cinc setmanes 
de competició que tenim amb la Copa 
del Món de Suïssa, a Lenzerheide, la 
d’Andorra i el Campionat espanyol i 
després cap a Amèrica, amb una Copa 
del Món de Washington i una altra a 
Canadà. Són cinc carreres consecu-
tives molt importants. He hagut de 
sacrificar una mica les dues primeres 
per intentar ser el més regular possi-
ble en la resta. 

Com que ja va competir a la Super-
Cup Massi XCO de Vallnord-Pal Arin-
sal, què li van semblar els canvis al 
circuit? 

Li vaig comentar a l’Albert Balcells 
i ja li vaig dir que m’havien agradat 
molt aquests canvis. Un circuit que et 
permet que la carrera sigui molt lluita-

De les quatre proves de Copa del Món 
ha aconseguit podi a Albstadt i es va 
quedar a nou segons d’un altre a Le-
ogang. Com arriba a la cita de Vall-
nord-Pal Arinsal? 

La veritat és que arribo amb ganes. 
Aquesta és la Copa del Món de casa. I 
que té un handicap important, ja que 
es disputa a 2.000 metres d’altitud. 
Només penso a fer podi, ja que el 2017 
no vaig poder-ho aconseguir després 
de patir una punxada. Per tant, em 
faria moltíssima il·lusió fer una gran 
carrera i confirmar d’aquesta manera 
el bon estat de forma en el qual estic 
actualment.

Aquí va venir fa poc amb motiu de la 
SuperCup Massi XCO i es va impo-
sar. Un bon preludi del que pot ser la 
Copa del Món. 

Vaig arribar després de fer un bloc 
molt intens d’entrenaments per afron-
tar les dues Copes del Món i també les 
d’Amèrica. Ara queda el més fort, un 
mes de juliol molt intens, i després ja 
tocarà el Campionat del Món. Arribo 
amb una mica d’incertesa, tot i que 
crec que arribo bé i a la vegada amb 
una mica de dubtes. Abans tinc la 
Copa del Món de Lenzerheide i aques-
ta m’ubicarà i em dirà on estic de cara 
a Vallnord-Pal Arinsal.

El ‘biker’ de Baza (Granada), del BH TEMPLO CAFÉS UCC de 
Carlos Coloma, es va imposar a la SuperCup Massi XCO que 
es va celebrar al juny a Vallnord-Pal Arinsal. Als seus 33 anys 
i una medalla de bronze olímpica buscarà la victòria en un 
territori que coneix a la perfecció i on va debutar el 2013.

enTrevIsTa a davId valero, ‘BIker’ del BH TeMplo CaFÉs UCC

“la Copa del Món de 
vallnord-pal arinsal per a mi  

és la prova de casa”

David Valero, ‘biker’ del BH Templo Cafés UCC, competirà en la prova de ‘cross country’ en un circuit que coneix a la perfecció, i més després de vèncer en la SuperCup Massi.

twitter

Li vaig comentar 
a Albert Balcells 
que els canvis 
en el circuit de 
‘cross country’ 
m’havien 
agradat
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da des del principi. No se sap mai qui 
guanyarà fins a l’última volta. Amb els 
canvis que han fet al circuit serà una 
prova molt més disputada que abans 
i l’aficionat podrà gaudir d’un bon es-
pectacle, amb una baralla contínua 
sense saber qui guanyarà. Aquest serà 
el lema de la prova. A més a més, s’hau-
rà de tenir en compte que competir a 
2.000 metres d’altitud qualsevol so-
breesforç serà molt complicat de recu-
perar. Han conservat part del circuit 
antic i a la zona nova el públic podrà 
seguir de més a prop la prova. En fi, el 
canvi molt bé i amb ganes de provar-lo 
en Copa del Món. 

El beneficia o el perjudica en compa-
ració a l’anterior? 

L’anterior era una mica més dur i 
potser em beneficiava una mica més, 
però aquest sembla que la carrera no es 
trencarà tant i potser hauré de guardar 
més l’energia per després tenir opcions 
de podi. 

Arriba a Vallnord-Pal Arinsal en el seu 
millor moment? 

Estic molt content de com està anant 
la temporada. Sent molt sòlid i sem-
pre entre els deu primers, a excepció 
de la Copa del Món de Brasil, on vam 
descobrir que tot l’equip vam agafar la 
Covid els dies posteriors i no vaig poder 
rendir al 100%. La temporada està sent 
molt regular i estic molt content. En 
aquests últims dos mesos encara puc 

donar una mica més per acabar molt 
bé el curs.

El va afectar molt la Covid? 
Especialment em va perjudicar quan 

vaig competir a Brasil a la primera 
Copa del Món. A la prova d’aquell diu-
menge no podia tirar de mi, i això em 
va perjudicar molt. Després em vaig 
agafar una setmana de tranquil·litat i a 
partir de llavors no vaig tenir ni símp-
tomes ni res estrany.

Pensa en els Jocs Olímpics de París 
2024? 

Encara queda molt. Com els dic als 
meus companys i a la resta de bikers, 
hem de treballar molt per aconseguir 
les dues places que té Espanya, i quan 
s’aproximi la data ja ho pensaré més. 
Això sí, em faria moltíssima il·lusió 
perquè serien els meus últims Jocs 
Olímpics. S’ha de treballar dur. Encara 
queden dos anys. Hi ha moltes carreres 
encara per disputar, però ara mateix 
em centro en aquesta temporada i el 
2024 a treure la resta.

De cara a la Copa del Món de Vall-
nord-Pal Arinsal, com veu els seus mà-
xims rivals? 

Està sent una Copa del Món molt 
oberta. Ha guanyat Nino Schurter a 
Brasil, Thomas Pidcock a Albstadt i 
Nove Mesto i Mathias Flückiger a Le-
ogang. Està molt apretat tot i després 
d’aquestes tres setmanes d’entrena-

ment donarà tothom una mica 
més de si. Tinc molta incertesa 
per saber qui arribarà millor o 
pitjor. Jo aspiro a fer una bona 
general a la Copa del Món, tot 
i que no estaré al podi després 
del meu resultat a Brasil. Això 
sí, no està impossible. Sigui 
com sigui, el Campionat del 
Món em fa molta il·lusió per-
què és un circuit que m’agrada. 

Qui és el favorit per guanyar a 
Vallnord-Pal Arinsal? 

Crec que Mathias Flückiger 
és un dels màxims favorits, 
però també Nino Schurter i 
Thomas Pidcock. O també Vlad 
Dascalu. [Somriu]. M’ho poses 
molt complicat perquè tots es-
tan demostrant una regularitat 
increïble. Hi ha com deu corre-
dors que podem estar lluitant 
per fer una gran carrera. 

La medalla de bronze dels Jocs 
Olímpics de Tòquio 2020 li ha 
canviat molt la vida? 

Sí. M’ha donat tranquil·litat 
a la meva carrera esportiva. 
A nivell personal, també. Una 

alegria per a tota la meva família i 
m’ha donat moltes forces. Això sí, s’ha 
de seguir treballant i continuar llui-
tant i de mica en mica anar buscant 
més reptes.

Què suposa per a vostè venir a Andor-
ra a competir? 

Aquí vaig disputar la meva primera 
Copa del Món, el 2013. Vaig debutar 
com a biker de la màxima competició 
de BTT. Tinc un bonic rècord d’aque-
lla carrera. Vaig sortir l’últim i vaig 
acabar el 30è. Va ser increïble. Des 
d’aquell any no he faltat en cap. Cór-
rer a Andorra és com fer-ho a casa. 
Sempre s’apropa la meva gent i del sud 
també puja gent a acompanyar-me 
aquest dia. Tenim molta sort que es 
faci una Copa del Món aquí, ja que està 
molt a prop d’Espanya.  L’entorn tam-
bé és una passada.

El seu entrenador és l’‘ex-biker’ Car-
los Coloma. Com és com a prepara-
dor?

Estem treballant molt en comú. Ell 
aporta veterania i jo soc molt més me-
tòdic i intento fer les coses el millor 
possible. Molt content. Estem treba-
llant molt bé i a més ens donem molt 
de suport a l’hora de prendre decisi-
ons. Hem creat un bonic binomi i fort. 
És un luxe tenir-lo d’entrenador, ja 
que ell ha estat durant molts anys de 
professional i vivint moments de tota 
mena. Ens transmet molt.

El ‘biker’ de Baza va assolir la sisena posició en la Copa del Món de Leogang.

twitter

Tenim molta 
sort que es 
faci una Copa 
del Món aquí a 
Andorra. Està 
molt a prop 
d’Espanya 
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el prograMa

dIMeCreS 13/07/2022

•	 08.30 - 11.00 Inspecció del circuit de DH pels corredors

•	 13.00 - 17.00 Inspecció per l’UCI i TV dels circuits de Cross 

country (XCO) i Short track (XCC) Inspecció per l’UCI.

•	 17.00 Meeting UCI/OC/RBMH

dIJoUS 14/07/2022

Cross country (XCO) 

•	 08.00 – 12.00 World Cup Riders Confirmation > All riders- Final 

Confirmation DHI

•	 12.00 – 14.00 Official XCO Training > Reserved for women

•	 14.00 – 16.00 Official XCO Training > Reserved for men

Descens (DHI) 

•	 08.45 – 11.15 Official Downhill Training > Group B

•	 11.15 – 12.30 Official Downhill Training > Group A and B (mixed 

training)

•	 12.45 – 15.15 Official Downhill Training > Group A

•	 15.30 – 17.00 Downhill Timed Training Session > World Cup Top 

60 Men Elite, Top 15 Women Elite, Top 10 Men Juniors and Top 3 

Women Juniors

•	 17.00 – 17.45 On Foot Downhill Course Inspection – Riders / 

Teams

dIVendreS 15/07/2022

Descens (DHI)

•	 08.45 – 10.15 Official Downhill Training > Group B

•	 10.15 – 11.45 Official Downhill Training > Group A

•	 12.15 World Cup Downhill – Seeding run – Women Juniors

•	 12.30 World Cup Downhill – Qualifying Round – Men Juniors

•	 13.30 World Cup Downhill – Qualifying Round – Women Elite

•	 14.00 World Cup Downhill – Qualifying Round – Men Elite 30 

minutes On Foot Downhill Course Inspection – Riders / Teams

XCO (Cross country)

•	 08.30 – 10.00 World Cup Riders Confirmation >>> Final 

Confirmation XCO/XCC

•	 09.30 – 11.00 Official XCO Training > Reserved for women 

•	 11.00 – 12.30 Official XCO Training > Reserved for men

•	 12.30 – 14.30 Official XCO Training > All riders

Short track (XCC)

•	 15.45 – 16.30 Official XCC Training > Reserved for women

•	 16.30 – 17.15 Official XCC Training > Reserved for men

•	 17.30 World Cup Cross country Short track – Women

•	 18.15 World Cup Cross country Short track – Men

dISSaBTe 16/07/2022

Cross country (XCO) 

•	 09.30 – 11.30 Official XCO Training > Reserved for women

•	 11.30 – 13.30 Official XCO Training > Reserved for men

•	 13.30 – 14.30 Official XCO Training > All riders

Descens (DHI)

•	 08.15 – 09.15 Official Downhill Training > Women Juniors, Men 

Juniors and Women Elite qualified for the final

•	 09.45 World Cup Downhill – Final – Men Juniors

•	 10.30 World Cup Downhill – Final – Women Juniors 10.50 – 11.05 

Official Downhill Training > Women Elite qualified for the final

•	 11.05 – 12.05 Official Downhill Training > Men Elite qualified for 

the final

•	 12.30 World Cup Downhill – Final – Women Elite

•	 13.30 World Cup Downhill – Final – Men Elite – Followed

dIUMenge 17/07/2022

Cross country (XCO) 

•	 08.30 World Cup Cross country Olympic – Women Under 23

•	 10.15 World Cup Cross country Olympic – Men Under 23

•	 12.20 World Cup Cross country Olympic – Women Elite Followed 

by Awards WU/MU

•	 14.50 World Cup Cross country Olympic – Men Elite Followed by 

Awards WE/ME
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La seva primera Copa del Món de BTT 
i a casa. Què suposa per a vostè? 

Especial. Això sí, intentaré classi-
ficar-me per disputar la final. Aquest 
és el principal objectiu, i si ho aconse-
gueixo serà un èxit, però reconec que 
serà complicat.

Arriba com a campió d’Andorra de 
descens. Quines sensacions té? 

Jo crec que tinc possibilitats d’ac-
cedir a la final, però em toca entrenar 
fort aquests dies i sentir-me còmode 
amb la bicicleta. I després tenir un 
bon dia quan toqui competir. Si tots 
aquests factors estan de la meva part 
crec que em podré classificar per a la 
final. 

Com es troba després de prendre part 
a Maribor en competició europea i en 
una prova a Les Angles? 

Em trobo bé. Cada dia que passa em 
trobo millor, i això vol dir que podré 
estar a la final.

A la Copa Catalana ja va tastar aquest 
nou circuit de descens. Què li sembla? 

És molt ràpid i molt divertit, ja que 
hi ha un salts molt grans. No té gaire 
dificultat, però sí que hi ha llocs que 
són molt ràpids. 

I la comparació amb l’anterior? 
És més divertit, més curt i més físic. 

Va acabar 12è a la Copa Catalana, tot i 
així, quines aspiracions té pel que fa a 
la seva primera Copa del Món? 

L’objectiu es classificar-me per a la 
final i ser el primer andorrà a dispu-
tar una de Copa del Món. Tinc algunes 
referències que vaig agafar al Campio-

nat d’Europa, però tampoc puc dir que 
entraré al 100%. Ho donaré tot i apre-
taré al màxim a la qualificació.

El nivell és molt alt. 
Sí. És com si estigués competint 

contra un Marc Márquez o un Fabio 
Quartararo. El mateix amb el descens. 
Hi haurà el millor del millor. A veure 
si toquem la cresta a algun d’aquests.

Es queda com a únic representant an-
dorrà de la Copa del Món per la lesió 
d’Arnau Graslaub. Sent una mica de 
pressió? 

Segur que ell ho hauria fet molt bé 
en categoria júnior, però les lesions 
formen part del joc i sempre pots tenir 
mala sort i lesionar-te. L’Arnau és jove 
i li queda un llarg camí. De tot s’aprèn. 
No sento pressió.

Què significa per al país acollir pro-
ves d’aquest alt nivell de BTT? 

Portem poc temps representant el 
país en proves d’aquest nivell i per a 
mi aquest serà el primer any. Molt con-
tent, i cada vegada des del Govern ens 
ajuden una mica més. Si aconseguim 
bons resultats podrem tenir més ajuda 
del Govern i ens obriria més opcions. 
Proves d’aquest nivell ajuden també 
els bikers d’aquí.

Del motocròs a la BTT. Quin va ser el 
motiu del canvi? 

Per la lesió que vaig tenir. Em vaig 
trencar dues vèrtebres i vaig estar dos 
anys apartat de tot. Vaig començar a 
fer BTT com un passatemps i em va 
començar a agradar. Vaig veure que 
anava ràpid i vaig pensar... Endavant! 
L’any passat vaig fer alguna cursa 

amb el Campionat d’Espanya i ara em 
tocarà la Copa del Món a casa. Vaig 
cremant etapes en un món que vaig 
descobrir quasi de casualitat.

Quines diferències hi ha entre el mo-
tocròs i fer BTT en descens? 

És diferent perquè en BTT has de 
deixar córrer la bicicleta i a la mínima 
que tens un error no pots accelerar i 
sortir ràpid. Has de ser molt més fi. És 
un món totalment diferent, tot i que 
també té coses que s’assemblen.

En què s’assembla? 
S’assembla en les velocitats. Al final 

vas en dues rodes i agafat al manillar. 
És el mateix, però en BTT has de donar 
als pedals per tenir gas.

Quines sensacions li aporta la BTT? 
Ho veig més segur i també treballes 

Una greu lesió el va privar de la Copa del Món d’enduro amb moto 
el 2017. Es va trencar dues vèrtebres i a partir de llavors va deixar 
de donar gas per donar pedalades. Àlex Iscla, després d’una 
aturada de dos anys, va descobrir el món de la BTT i enguany serà 
l’únic representant andorrà a la Copa del Món de descens.

àlex IsCla, ‘BIker’ andorrà

“a veure si 
toquem la cresta 
a algun ‘biker’ 
professional”

Iscla, el ‘biker’ que ve del motocròs i buscarà ser a la final de descens de la Copa del Món.

foto cedida per àlex iscla

L’objectiu és 
classificar-me 
per a la final 
i ser el primer 
andorrà a 
disputar una de 
Copa del Món
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diferents músculs. És com un físic to-
talment diferent. També aporta una 
adrenalina brutal i molta sensació de 
llibertat.

Per què es va decidir pel descens i no 
pel ‘crosspcountry’? 

En cross country has de pedalar tota 
l’estona, i a mi això no m’agrada. El 
que m’atrau és baixar ràpid i adrena-
lina. El cross country és molt físic. En 
el descens, el talent és el 50% i pots 
posar la bicicleta a uns 60 quilòme-
tres per hora.

Aporta la seva experiència en moto-
cròs a la BTT? 

Sí. Sobretot en el tema d’aguan-
tar la bicicleta amb la part superior. 
L’únic que canvia són les cames, per-
què en BTT has d’estar en una posició 
diferent. És molta potència el descens.

A nivell esportiu, qui creu que és 
favorit al triomf en la prova ‘andor-
rana’ i qui per endur-se el títol de la 
Copa del Món?

No ho sé perquè la veritat és que 
està tot molt ajustat i només els sepa-
ren dos segons. A mi m’agraden molts 
bikers. D’un et quedes amb una cosa 
i de l’altre també. Mai hi ha un favo-
rit i les victòries se les reparteixen. 

Al fi nal de temporada guanya el més 
constant.

Es considera un ‘biker’ amb pilotatge 
agressiu?

Sí. És així. Tinc una conducció 
agressiva, però també m’agrada a ve-
gades ser fi . 

Abans de la Copa del Món de Valln-
ord-Pal Arinsal té alguna prova?

Vaig competir a Les Angles el 3 de 
juliol i vaig ser tercer. Aquesta va ser 
l’última abans de la Copa del Món de 
casa. Tenim un cap de setmana per 
entrenar i a afrontar el millor possi-
ble la Copa del Món.El ‘biker’ andorrà disputarà a Vallnord-Pal Arinsal la seva primera Copa del Món de BTT.

FOTO CEDIDA PER ÀLEX ISCLA 

Em considero 
un ‘biker’ de 
conducció 
agressiva, 
però també 
m’agrada ser fi 
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Es perd la Copa del Món de BTT de 
‘casa’.

És així. Al Campionat d’Europa de 
Maribor (Eslovènia) em vaig trencar 
el colze esquerre. No hi ha interven-
ció i dilluns em treuen el guix. Des-
prés tres setmanes de rehabilitació. 

Una decepció. 
Era la meva primera Copa del Món 

de la temporada i a més en un circuit 
que ja vaig córrer fa més d’un mes 
a la Copa Catalana. Córrer a casa 
fa molta il·lusió, i més quan ja t’has 
provat en un circuit previ amb tots 
els altres bikers. Allà vaig compro-
var que tenia el ritme i que tot pin-
ta molt bé i de cop i volta se’n va tot. 
Una doble llàstima.

Has intentat de totes les maneres 
possibles poder competir a la Copa 
del Món de Vallnord-Pal Arinsal? 

És impossible perquè és un os. És el 
que és. No es pot intervenir.

Era una prova que tenies marcada 
en el calendari?

Els que tenia marcats era el Cam-
pionat d’Europa, la Copa del Món 
d’aquí i el Campionat del Món. Per a 
mi eren les més importants, però no 
vull dir que les altres proves no ho 
siguin. Això sí, eren les meves prio-
ritats i m’he perdut el Campionat 
d’Europa, on vaig patir la caiguda, i 
la Copa del Món d’Andorra per la le-
sió. Me’n queda una, que és el Cam-
pionat del Món, que és ambiciosa. 
Espero poder estar en bones condi-
cions.

Creu que hi arribarà? 
Crec que sí. El colze va millorant 

molt i l’únic és que tinc el guix. Faig 
fisio cada dia. Dilluns em treuen el 
guix i començarem a fer rehabilita-
ció en dobles sessions. Estic en bones 
mans, amb un fisioterapeuta que és 
de Caldes de Montbui que ha tractat 
molts bikers de descens. Jo visc a Bar-
celona amb els avis. Fa un parell de 
mesos vaig acabar el batxillerat tec-
nològic i m’he agafat dos anys d’atu-
rada. Els dedicaré a treballar i entre-
nar molt. És impossible compaginar 
tantes coses.

Quins estudis vol seguir fent? 
M’agrada molt això dels mossos 

d’esquadra. De moment no sé quina 
carrera.

Àlex Iscla es queda com a únic repre-
sentant andorrà a la Copa del Món 
de Vallnord-Pal-Arinsal. 

Estan en bones mans. Per primera 
vegada a la Federació Andorrana de 
Ciclisme sento que hi ha una persona 
al meu costat que ho farà increïble. 
Està anant com els millors del món, 
tot i que ha començat aquest any a fer 
descens. És brutal. 

Què penses d’aquest nou circuit de 
descens? 

A mi principalment em sembla un 
circuit molt maco. Compleix amb 
els requisits que demana una Copa 
del Món. Té salts, zones ràpides i 
tècniques, té pendent, té velocitat, té 
pedres... La Copa Catalana va ser la 
primera prova que va estrenar aquest 

nou circuit i ara el que pot fer és anar 
a millor. 

En comparació amb l’anterior el tro-
ba millor o pitjor? 

Complicat de dir. Són molt dife-
rents. Aquell circuit porta molts anys 
existint. Va ser el millor del circuit del 
2019. Ara per ara l’antic és el millor 
perquè allà es va rodar molt.

Qui és el favorit per guanyar el des-
cens? 

Amaury Pierron. Corre a casa. Està 
vivint aquí i és de Commençal. Gua-
nyarà segur.

Té algun ‘biker’ amb el qual es fixi 
molt? 

Hugo Frixtalon, conegut com a Frix 
Frix. És molt complet. No és el més rà-
pid, però sempre fa Top-20 o Top-15. 
Té un estil únic i té alguna cosa que a 
mi m’agrada molt, que és el tema de 
la imatge, fotos, com es vesteix i és in-
creïble com treballa la comunicació.

Quin tipus de conducció té? 
Per exemple, Àlex Iscla té conduc-

ció agressiva, però té molt de cap. Jo 
no tinc tanta experiència i soc molt 

Arnau Graslaub, campió d’Andorra de descens, no competirà 
a la Copa del Món. Una caiguda a l’Europeu de Maribor va 
provocar que es trenqués el colze. El jove ‘biker’, que viu a 
Barcelona amb els avis, va lloar el seu company Àlex Iscla.

enTrevIsTa a arnaU graslaUB, ‘BIker’ andorrà de la federaCIó andorrana de CIClIsMe

“el nou circuit 
de descens té 
els requisits que 
demana una 
Copa del Món”

Arnau Graslaub, el ‘biker’ andorrà que també forma part de l’equip Commençal.

cecilia bellomo

La representació 
andorrana està 
en bones mans. 
Àlex Iscla ho 
farà increïble. És 
un ‘biker’ brutal 



| ESPECIAL   |  Copa del Món UCI de BTT 202212

més fi i em falta més agressivitat. A 
vegades no arrisco tant per poder 
assolir una victòria. Estic una mica 
verd en això i no tinc pressa. Ho estic 
aprenent. Tinc un estil molt propi i 
em falta moltes vegades mossegar. 

L’Àlex Iscla em va dir “s’ha de ser fi 
per fer descens”.

És imprescindible. Per tu mateix, ja 
que una caiguda et pot suposar per-
dre moltes proves i també, per les bi-
cicletes, que són molt delicades. Tren-
car la cadena ja et deixa fora. 

Què tal Commençal com a marca? 
Jo sempre he corregut amb Com-

mençal. M’han ajudat sempre. L’any 
passat, que vaig agafar la Covid-19, 
vaig canviar per Intense. Enguany 
he tornat a Commençal perquè és la 
millor marca que hi ha. Tenen mo-
nopolitzades totes les competicions 
de BTT i els números no menteixen. 
És agafar aquesta bicicleta i he fet un 
canvi brutal. 

Com definiries la teva bicicleta? 
És una bicicleta que té un sistema 

de suspensió molt profund i complex 
i li dona molta importància a com 
tracciona. És una bicicleta que t’adap-
tes molt ràpid a ella. És juganera, 
però no és nerviosa. És d’alumini. En 
els camins més plans no és la millor 
bicicleta perquè té un pivot molt alt. 
En els descensos van molt bé perquè 
són baixades molt pronunciades. 

Quina velocitat agafa una bicicleta 
d’aquestes en un descens? 

Perquè la gent ho entengui... Si aga-
fem com a referència el circuit antic 
agafa una mitjana d’uns 45 quilòme-
tres per hora i amb unes màximes de 
65 o 70. Realment és increïble la sen-
sació.

Sempre ha fet BTT? 
Com soc d’Andorra vaig començar 

fent esquí alpí. Era el meu hobby prin-
cipal. En les competicions sempre es-
tava al davant i m’agradava molt. Al 
final em vaig decidir pel descens en 
BTT.

Què té la BTT que enganxa tant? 
Primer de tot és tenir un objectiu a 

vital que t’omple a la vida. Si no fos 
per la BTT no sé què coi faria de la 
meva vida. Cada dia que m’aixeco ho 
faig pensant en un objectiu. Sempre 
estic motivat i ocupat mentalment. 
I secundari, que és molt important... 
És un esport molt especial, molt sa-
crificat i molt gratificant. El joc men-
tal et pot jugar males passades, molt 
fortes, però a la vegada et pot ser el 

millor psicòleg del món. Tirar-te per 
la muntanya a fons i l’adrenalina que 
et dona entres en trance.  

És un esport molt solitari... 
Sempre he estat un esportista 

que no m’agrada dependre d’altres 
i m’agrada més que les coses depen-
guin més de mi i no tant d’estats 
d’ànim d’altres. Per a mi és un alleu-
jament i tu ets el responsable de tot. 

Has patit moltes caigudes? 
Tots caiem. Soc un biker que vaig 

començar quan era molt 
petit i queia molt per un 
tema d’immaduresa. Des-
prés no vaig patir caigudes 
gaire fortes, i l’última va ser 
a Maribor.

I no has pensat a canviar 
d’esport? 

Mai. A mi les hòsties no 
em pararan mai. A més a 
més, no sé què passa que 
cada vegada que em lesiono 
després torno molt més fort i 
la temporada és després mi-
llor abans de l’hòstia. Algu-
na cosa s’aprèn segur. Si em 
plantejo deixar el descens 
serà per un tema mental.

Què suposa per a Andor-
ra acollir Copes del Món 
i Campionats del Món de 
BTT? 

En un principi no li dona-
va tant de valor perquè no era cons-
cient del que suposava representar 
un país. Tampoc tenia un nivell per 
competir amb països grans, però ara 
estic en un nivell més alt i amb més 
opcions sí que començo a donar-li 
una importància més gran. M’agra-
daria molt poder dir que Andorra ha 
estat allà. Si no fos per Andorra, la Fe-
deració i de Govern no estaria on es-
tic ni de broma. No seria ningú. Sent 
un país petit i els potencien. Sortirà 
algun biker boníssim segur o jo o Àlex 
Iscla o algun altre. 

El jove ‘biker’ andorrà, en plena competició, es va endur una desil·lusió després de caure al Campionat d’Europa de Maribor.

lipesproductions

Commençal 
és la millor 
marca. Tenen 
monopolitzades 
totes les 
competicions

Graslaub, tot i començar amb l’esquí alpí, té una gran passió pel seu esport, el descens de la BTT.

lipesproductions
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Què li sembla competir a Andorra? El 
seu company d’equip, David Valero, 
va dir que és com fer-ho a ‘casa’.

És així. Al final Andorra està molt 
a prop d’Espanya i tenim molta afició 
propera que vol venir a veure’ns. Des-
prés de dos anys de sequera per la Co-
vid-19 tenim ganes d’ajuntar-nos amb 
la nostra gent més propera.

La vindrà a veure gent de Madrid? 
Segurament. Especialment la meva 

família i també molts amics de Ma-
drid i jo crec que també de tota la res-
ta d’Espanya. És una de les Copes del 
Món que el públic espanyol sempre 

està atent que es faci per poder apro-
par-se.

Què destacaria d’aquesta prova ‘an-
dorrana’ de la Copa del Món de BTT? 

És una prova que té un circuit en 
alçada a 1.800 metres. És un circuit bo-
nic, dur i tècnic. Per a mi és una de les 
proves favorites del circuit de la Copa 
del Món.

Ha realitzat una preparació en alti-
tud? 

En aquests moments estem fent 
una preparació d’aquest tipus. És im-
portant fer una adaptació prèvia per-
què cada cos respon de manera dife-
rent a les proves amb altura. En el meu 
cas vaig decidir fer-ho per arribar bé a 
la prova.

I com arriba a aquesta prova? 
Bastant bé, i més després de fer un 

inici de temporada pitjor del que m’es-

perava. En aquesta segona part del 
curs crec que aniré una mica millor, 
amb més ganes, i a sobre correm a 
casa, tot són avantatges.

Per què no va sortir com esperava? 
Per un aspecte mental o físic? 

Vaig agafar la Covid-19 dues  
vegades. Ha estat un any bastant es-
trany on m’ha costat molt aixecar 
cap, però de mica en mica tots ho vam 
aconseguir. Físicament i mentalment 
et toca una mica. Ja vaig aixecant cap 
i amb moltes ganes que arribin aques-
tes carreres. Especialment aquesta 
d’Andorra i després les següents fins a 
arribar als Mundials.

La va afectar molt la Covid-19? 
He tingut alguns símptomes i em 

vaig trobar una mica malament. Ha 
estat una mica complicat, però encara 
queda temporada i l’hem d’aprofitar. 
Amb il·lusió amb tot el que ve ara.

enTrevIsTa a roCío ‘dInaMITa’ del alBa garCía, ‘BIker’  del BH TeMplo Cafés

“la Copa del Món de vallnord és 
de les meves proves favorites”

Rocío del Alba García Martínez, més coneguda com a ‘Dinamita’, buscarà a Vallnord-Pal Arinsal entrar dintre del Top-20 o també aspirar a cotes més altes.

twitter

El circuit de 
‘cross country’ 
és en alçada a 
1.800 metres i 
és bonic, dur i 
tècnic

Rocío del Alba García Martínez és campiona d’Espanya de BTT en 
‘cross country’ en categoria Elit. Està sota la tutela de l’ex-‘biker’ 
Carlos Coloma. Té 24 anys i va néixer a Madrid, a Villa del Prado. 
Viu a Albelda de Iregua (La Rioja). Els seus somnis són en ‘gran’ i 
la seva carrera esportiva encara té moltes pàgines per escriure.
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Quin objectiu es marca a la Copa del 
Món de Vallnord-Pal Arinsal? Un ob-
jectiu més ambiciós o més prudent?

No em plantejo cap objectiu. Des-
prés de les Copes del Món que he dis-
putat i no m’han sortit les coses com 
pensava no crec que sigui bo per a mi. 
Assolir un bon resultat amb un Top-
20 si és possible, si ho puc millorar, 
tot i que hem de ser realistes. El més 
primordial serà preparar bé el Campi-
onat del Món i el fi nal de temporada. 
Sí que és cert que m’agradaria fer-ho 
molt bé aquí davant de la gent que més 
m’estimo.

La novena posició del curs passat a 
Leogan li va anar bé a nivell mental? 

Sí. El Top-10 està molt car en una 
Copa del Món. A més a més ho vaig 
aconseguir en un circuit com el d’Àus-
tria que a mi personalment m’agrada 
molt. Quan les coses van bé agafes 
confi ança i quan van malament és 
més complicat, però tinc un bon en-
torn al meu costat i gent que està bé 
en aquests moments. Això és molt im-
portant per passar aquests sotracs.

Una d’aquestes persones importants 
és l’ex-‘biker’ Carlos Coloma? Ara ac-

tualment és el seu entrenador. 
Sens dubte. La paciència, la calma, 

saber portar els bikers i no només a mi, 
sinó tots els altres de l’equip. La seva 
funció és increïble i com treballa amb 
nosaltres. És un dels pilars.

És un luxe tenir-lo? 
No hi ha cap mena de dubte. Car-

los Coloma és una peça clau que pu-
gui acompanyar-nos en tot. És fona-
mental. Ve amb nosaltres als circuits, 
analitza els recorreguts. És important 
tenir una persona al costat que sàpiga 
una mica com va tot.

Carlos Coloma 
aporta paciència, 
calma i sap 
portar els ‘bikers’ 
de l’equip. És un 
dels pilars

‘Dinamita’ competirà en un circuit de ‘cross country’ que coneix a la perfecció.

TWITTER

La ‘biker’ madrilenya va competir a la Copa Catalana de Vallnord i va acabar segona.

VALLNORD

CARRETERA

E-BIKE

DESCENS (DH)
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nino Schurter, ‘Bec’ McConnell, amaury pierron i Camille Balanche, els líders

Top-5 de ‘cross country’ masculí

La Copa del Món de BTT tindrà als millors ‘bikers’ del món, tant en descens com un ‘cross-country, i haurà una bonica lluita per assolir el lideratge de la classificació general

Patrocinador oficial:

www.aparcamentslamassana.com

Venda a les guixetes del 
telecabina de 9.30h a 18h

F

2- Vlad dascalu 
Romania
775 punts

El ‘biker’ de Trek Factory Ra-
cing acumula dos podis en 
aquesta Copa del Món: un 
segon lloc a Nove Mesto i 
un tercer a Leogang. El de 
Fălticeni, de 24 anys, és una 
de les grans sensacions de 
l’inici de curs.

2- loana lecomte 
França

916 punts

En les dues últimes proves, 
Loana Lecomte va fer dos 
podis. Va ser segona a Nove 
Mesto i va assolir el triomf 
a Leogang. La ‘biker’ d’An-
necy, de 22 anys, va ser or a 
la prova del Campionat del 
Món.

4- alan Hatherly 
Sud-africà
692 punts

Va començar amb una ter-
cera posició a Petrópolis 
(Brasil) i a Leogang es va 
quedar a les portes del podi. 
El sud-africà de Durban, de 
26 anys, també es va impo-
sar al ‘short track’ de Petró-
polis.

4- laura Stigger 
Àustria

698 punts

La ‘biker’ d’Innsbruck, campi-
ona del món júnior fa quatre 
anys, té només una victòria 
aquesta temporada, la de la 
Copa del Món, amb un tercer 
lloc a Petrópolis. Persegueix 
el podi de la general.  Stigger 
espera assolir el segon triomf.

5- ‘Tom’ pidcock
Gran Bretanya i resident 

600 punts

El ‘biker’ resident va guanyar 
a Albstadt i a Nove Mesto. Les 
dues úniques proves que ha 
realitzat. És el vigent campió 
del món de ciclocròs i és un 
dels favorits a assolir la victò-
ria a Vallnord Pal-Arinsal. Co-
neix el terreny a la perfecció.

5- Jenny Rissveds 
Suècia

695 punts

La medalla d’or de camp a 
través dels Jocs Olímpics de 
Rio 2016 té aquest curs dues 
segones posicions a la Copa 
del Món en tres proves dis-
putades. És de Falun i té 28 
anys. Rissveds espera tren-
car la ratxa.

1- nino Schurter 
Suïssa

964 punts

El vigent campió del món va 
debutar aquest curs amb 
victòria a la primera pro-
va a Petrópolis (Brasil). El 
de Tersnaus, de 36 anys, va 
igualar les 33 victòries del 
francès Julien Absalon, un 
dels mítics del món de la BTT.

1- ‘Bec’ McConnell 
austràlia

1.093 punts

Va guanyar les tres primeres 
proves de Copa del Món. La 
primera a Petrópolis, la se-
gona a Albstadt i la tercera 
a Nove Mesto. A Leogang va 
acabar setena i a Andorra té 
l’objectiu de treure’s l’espina 
a l’última actuació. 

3- Mathias Flückiger 
Suïssa

711 punts

Es va imposar a Leogang 
després d’un inici irregular. 
El d’ Ochlenberg, de 33 anys, 
va ser medalla de plata 
als Jocs Olímpics de Tò-
quio 2020. També té previst 
competir al Tour de Roman-
dia.

3- anne Terpstra 
Holanda
713 punts

El seu inici va ser bo, amb una 
segona posició a Petrópo-
lis, però després no va estar 
gens fina. A la seva última 
Copa del Món va recuperar 
el terreny perdut amb un ter-
cer lloc a Leogang. A Vallnord 
Pal-Arinsal espera repetir-ho.

Top-5 de ‘cross country’ femení
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Nino Schurter, ‘Bec’ McConnell, Amaury Pierron i Camille Balanche, els líders

Top-5 de descens masculí

La Copa del Món de BTT tindrà als millors ‘bikers’ del món, tant en descens com un ‘cross-country’, i haurà una bonica lluita per assolir el lideratge de la classifi cació general

ESPECIALISTES
EN HIKING,

VIA FERRADA,

I ACCESORIS
CÀMPING

Lloguer i venda
de material de muntanya

Av. de Sant Antoni, 30
AD400 · La Massana

Teléfono: 836 978
www.esportsensacio.com

2- Matt Walker 
Gran Bretanya 

443 punts

Va guanyar la Copa del Món 
de descens el 2020. Enguany 
es va imposar a Leogang 
després d’un desè lloc a 
Lourdes i un cinquè a Fort-
William.

2- Myriam Nicole 
França

555 punts

La ‘biker’ de l’equip Com-
mençal està tenint una rival 
a tenir en compte amb Ca-
mille Balanche. La francesa 
va quedar segona a Lourdes 
i Leogang i va ser tercera a 
Fort-William.

4- Benoît Coulanges
França

380 punts

Plata al Campionat del Món 
del 2021 i té quatre metalls 
al Campionat d’Europa els 
anys 2018 i 2022. El francès 
s’ha quedat en dues proves 
a les portes del podi.

4- Eleonora Farina 
Itàlia

395 punts

La italiana va assolir una 
tercera posició a Leogang i 
aquest resultat li va fer pu-
jar posicions a la general. Té 
tres medalles al Campionat 
d’Europa de BTT entre el 2015 
i el 2021.

5- Laurie Greenland 
Gran Bretanya 

354 punts

Als seus 25 anys i una me-
dalla de plata al Campionat 
del Món del 2016 porta en 
aquest inici de temporada 
una segona posició a Fort-
William.

5- Nina Hoffmann 
Alemanya
368 punts

Va ser la gran sorpresa a 
Fort-William amb la seva 
victòria per davant de les 
‘bikers’ més destacades. 
També té dues vuitenes 
posicions en les altres pro-
ves. 

1- Amaury Pierron
França

580 punts

Líder destacat, amb dues 
victòries a les dues primeres 
proves de Copa del Món a 
Lourdes i a Fort-William. Això 
sí, a Leogang es va quedar 
fora del podi. El resident al 
país és un dels màxims fa-
vorits al títol.

1- Camille Balanche 
Suïssa

685 punts

Dominadora total amb dues 
victòries: una a Lourdes i un 
altre a Leogang. També va 
ser segona a Fort-William. 
De moment, als seus 32 anys 
busca el títol de Copa del 
Món.

3- Danny Hart 
Gran Bretanya 

401 punts

El bicampió del món només 
porta un podi en aquest ini-
ci de curs. El britànic, de 30 
anys, també va ser bronze 
al Campionat d’Europa del 
2021.

3- ‘Vali’ Höll 
Àustria 

460 punts

Només té 20 anys i a Lourdes 
va obtenir una brillant terce-
ra posició. En les dues proves 
següents es va quedar a to-
car del podi. La de Salzburg 
és una de les grans prome-
ses del descens. 

Top-5 de descens femení
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pau Menoyo, Myriam nicole, 
Malene degn i david Valero, 
guanyadors en l’avantsala 
de la Copa del Món 

La Copa Catalana, tant de descens com 
de cross country, es va disputar a Vall-
nord-Pal Arinsal el 18 i 19 de juny. Per 
tant, aquesta competició va ser l’avant-
sala de la Copa del Món de BTT. 

La final de descens va comptar amb 
la presència de 175 bikers i un circuit 
totalment nou. El retorn dels partici-
pants va ser molt positiu. En categoria 
femenina es va imposar la vigent cam-
piona del món, Myriam Nicole. La biker 
de l’equip Commençal va guanyar amb 
28 segons de diferència amb un temps 
final de 3’28”79. Mireia Pi va ser sego-
na amb 3’49”87. Va tancar el podi Aina 
González amb 4’19”91. 

En categoria masculina, el primer 
classificat va ser Pau Menoyo, que es va 
convertir en la gran sorpresa. L’ex-pilot 
de trial català va fer un crono de 2’48”43 
i va superar el biker francès campió 
d’Europa del 2021, Loris Vergier, amb 
2’49”49. Hugo Frixtalon va acabar ter-
cer amb 2’50”59. 

En categoria júnior, Arnau Graslaub 
va ser segon amb 3’04”93. Amb aquest 
resultat es va convertir en campió d’An-
dorra. Sebastien Holguin va ser primer, 
amb 2’59”23. Àlex Iscla, biker andorrà, 

va ser 12è, amb 3’00”77, i Joan Aracil va 
ser 19è, amb 3’06”89. En aquesta Copa 
Catalana van competir Greg Minnaar 
(Santa Creu Syndicate), Ángel Suárez 
(Commençal 100%) o tops internaci-

onals com ara Thibaut Dapréla (Com-
mençal/Muc-off by Riding Addiction) i 
Neko Mulally (Frameworks Racing)

En cross country també novetats al 
circuit amb la integració del Pump 

Myriam Nicole, de Commençal, va vèncer en el preludi de la Copa del Món.

Track i la col·locació de nous ponts 
que uneixen les illetes del sector de Pal. 
En categoria elit, David Valero i Male-
ne Degn van ser els guanyadors. El de 
Baza va finalitzar el circuit de sis voltes 
amb un temps d’1 h 15’17” seguit per Sa-
muel Gaze (1 h 16’08”) i Jofre Culell (1 h 
19’34”). En categoria sub-23 va vèncer 
Thubault Soula. 

En categoria femenina, el triomf va 
ser per a Malena Degn. La danesa va 
fer un temps d’1 h 19’23”, i segona va ser 
la madrilenya Rocío del Alba García, 
més coneguda com a Dinamita, amb 
1 h 19’26”. El podi el va tancar Naama 
Noyman amb 1 h 24’13”. En sub-23, pri-
mer lloc per a la campiona portuguesa 
Raquel Queirós. 

En el Campionat d’Andorra de cross  
country el triomf en categoria júnior va 
ser per a Adrià Regada i en sub-23 per a 
Kilian Folguera. 

Arnau Graslaub, de la Federació Andorrana de Ciclisme, campió d’Andorra.

el prelUdI

vallnord-pal arinsal vallnord-pal arinsal

Pau Menoyo, l’expilot de trial català, es va imposar de manera sorprenent a la Copa Catalana de descens a Andorra.

vallnord - pal arinsal

El 18 i 19 de juny es va disputar a Vallnord-Pal Arinsal la Copa Catalana de DHI i XCO on es van 
estrenar el nou circuit de descens i les novetats del circuit de ‘cross-country’.
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David Valero, amb el número 6, va creuar la meta en primera posició a la Copa Catalana de ‘cross country’ disputada a Vallnord-Pal Arinsal.

Malene Degn es va imposar per davant de Rocío ‘Dinamita’. El ‘cross country’ de la Copa Catalana va estrenar les novetats del circuit.

vallnord-pal arinsal francesc lladó

vallnord-pal arinsal



| ESPECIAL   |  Copa del Món UCI de BTT 202220

No tothom està disposat a entregar 
les seves hores lliures a canvi de res. 
Ni tampoc d’estar exposat al sol o a la 
pluja mentre els aficionats gaudeixen 
d’un bon espectacle. Sempre es vol 
alguna cosa a canvi, però sense vo-
luntaris no hi hauria competicions ni 
esdeveniments d’alta volada. Són una 
peça indispensable i molts d’ells, molt 
genuïns.

Elsy Benítez va arribar al país per 
amor fa 15 anys. Té 67 anys. Ella es-
coltava Alejandro Sanz i després 
es va quedar amb Josep Moral. Ells 
mateixos ho expliquen somrient. Ac-
tualment, fa de voluntària al Cirque 
du Soleil i enguany sumarà ja sis edi-
cions de la Copa del Món de BTT. La 
maleïda pandèmia no li va permetre 
assistir a aquests dos últims anys 
d’aturada obligatòria. És veneçolana 
i es defensa prou bé amb el català. 
“Vaig decidir fer de voluntària per-
què el meu pare era directiu de la 
Volta a Veneçuela de ciclisme i potser 
és genètic i m’agrada molt el ciclis-
me. També ho vaig decidir perquè 
m’agrada ajudar la gent. A més a més, 
la meva parella m’acompanya, i això 
que ell és el més veterà dels volunta-
ris que hi ha, amb 80 anys”, va asse-
gurar Elsy Benítez, que també exercia 
de voluntària a Veneçuela. “Ho faig de 
cor i perquè em surt fer-ho”.

Ella és de Valera. Una ciutat de Ve-
neçuela ubicada al peu dels Andes, 
a l’Estat de Trujillo. “Vaig venir aquí 
després de conèixer el meu home per 
internet. El 2019 em vaig jubilar”. Fa 
de Marshall. “Els organitzadors sem-
pre estan pendents de nosaltres i són 
molt atents amb nosaltres. Sempre 
ens situen en llocs apropiats per a 
nosaltres. En aquesta Copa del Món 

estarà a la prova de cross country i al 
costat del meu marit”.

Després de dos anys d’aturada 
obligada torna la Copa del Món de 
BTT i Elsy Benítez torna a recuperar 
aquell cuquet que s’havia quedat com 
adormit. “Ho trobava molt a faltar i 
m’ha fet molta il·lusió quan vaig sa-
ber que tornarien a organitzar una 
Copa del Món. Ho agraeixo moltíssim 
i estic molt satisfeta. A més a més, 
conec gent d’altres països, i això a mi 
m’agrada de manera molt especial”.

Viuen a Andorra la Vella i tenen 
a tocar el Cirque du Soleil, on també 
fan de voluntaris. Vint-i-dos dies de 
voluntariat.

Josep Moral és el més veterà de vo-
luntaris. Fins i tot va rebre un premi 
de reconeixement. “Soc el més veterà 
i m’agrada fer-ho. Ens tracten molt bé 
i som com una família”. Va comen-
çar amb el Govern d’Andorra amb el 
voluntariat. “Soc bastant esportista i 
vull arribar a 100 milions de passos”.

Als seus 80 anys fa de voluntari de 
tot. “A la Copa del Món faré una mica 
de tot. Això sí, pujar al telecadira no 
m’agrada gens”.

volUnTarIs

Josep Moral i Elsy Benítez, una parella entregada a l’amor i també a l’amor per fer de voluntaris en tots els esdeveniments que es fan al país.

elsy benítez

Elsy Benítez, ja jubilada, 
va arribar fa 15 anys al 
país per amor. I per amor 
també es va fer voluntària. 
Ajudar és un verb que 
articula amb facilitat 
quan a molts els costa 
fer el mateix. Fa anys que 
exerceix de voluntària en 
esdeveniments que es fan 
al país. Això sí, sempre al 
costat de la seva parella, 
Josep Moral.

Vaig decidir fer 
de voluntària 
perquè 
m’agrada ajudar 
la gent. Ho faig 
de cor i perquè 
em surt fer-ho 

elsY BenÍTeZ

Tinc 80 anys, 
soc el més 
veterà dels 
voluntaris. Ens 
tracten molt bé  
i som com una 
família

Josep Moral

ajudar com a punt de partida
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Amb quants equips competeix Comm-
mençal? 

Amb molts equips. Som la marca més 
representada en les Copes del Món. 
Comptem amb equips privats i ofici-
als. El Commençal Muc-Off, el Dor-
val/Commençal, el Commençal 100% 

i el Commençal/VEE. Aquests són els 
equips més destacats actualment.

Què suposa per a un país com Andor-
ra acollir competicions de Copa del 
Món i Campionats del Món de BTT? 

Una Copa del Món a Andorra és una 
publicitat increïble per al país i el seu 
Bike Park. Vallnord ha invertit molt 
durant més de 10 anys per fer d’Andor-
ra un dels llocs més importants del pla-
neta per a la pràctica del descens.

Quina importància té la marca Com-
mençal en aquest tipus de competi-
ció? 

Hem guanyat molts Campionats del 
Món i hem estat el millor equip del 
món durant diversos anys. Això ens 

enTrevIsTa a Max CoMMençal, fUndador I propIeTarI de la MarCa de CoMMençal

“som la marca més 
representada en la 

Copa del Món”

El fundador d’una de les marques més representatives a la Copa del Món de BTT.

velovert.com

805
participants procedents de 
47 països. Els millors ‘bikers’ 
del món, tant en descens, 
‘cross country’ i ‘short track’, 
es donaran cita a Vallnord.

les xIfres de la 
Copa del Món

5 milions
Un esdeveniment que es-
pera acollir prop de 50.000 
persones durant la setmana 
i que espera deixar cinc mili-
ons d’euros de retorn.

887.000
euros. Vallnord invertirà 
aquesta quantitat per acollir 
una nova edició de la Copa 
del Món de BTT. 

5a prova
de la Copa del Món després 
de les disputades a Lourdes, 
Fort William, Leogang i Len-
zerheide.

10 dels 17
Pal Arinsal compleix amb 10 
dels 17 objectius de desen-
volupament sostenible de 
l’Agenda 2030 de les Nacions 
Unides, i per continuar així, la 
Copa del Món serà més sos-
tenible.

Nascut a Auriac, sempre 
ha viscut pels Pirineus. 
Max Commençal dissenya 
bicicletes per a campions 
del món i d’altres que 
busquen aquest objectiu. 
La graella està farcida de 
‘bikers’ que piloten aquesta 
marca. 

permet tenir reconeixement mundial 
i també ser reconeguts com a marca 
principal en el món del ciclisme de 
muntanya. Particularment, en el des-
cens. L’esport i la competició continu-
en sent les millors vies per aconseguir 
el reconeixement mundial i, per tant, 
tenir una demanda universal de les 
nostres bicicletes. A aquests resultats 
els devem molt els èxits comercials que 
estem experimentant actualment.

A nivell més tècnic, com analitza la 
seva marca?

Tenir bons resultats és fruit de molt 
de treball. Tinc la sort de tenir un 
equip increïble en aquest moment! 
Enginyers, mecànics, pilots i tota una 
companyia al darrere dels seus campi-
ons. És aquest treball en equip el que 
fa que tot funcioni, però hem de man-
tenir-nos enfocats i motivats perquè 
moltes marques estan tractant d’aga-
far el nostre lloc.

Quin és el millor ‘biker’ de descens i 
‘cross country?

Els nostres bikers estan entre els mi-
llors, ja que estem en el lloc més alt de 
la classificació general amb Camille 
Ballanche i Amaury Pierron i també 
per equips. Això sí, una temporada és 
llarga i els pilots han de ser consistents, 
ja que la Copa del Món es disputa en set 
llocs. És molt difícil de guanyar-ho tot. 

És Andorra un dels millors llocs per 
practicar BTT?

Sens dubte és un dels llocs més bo-
nics del món. Sigui com sigui, el des-
cens és només una disciplina i haurem 
de seguir construint pistes per fer en-
duro, XC, Gravel i per suposat, elèctric. 
El terreny és perfecte. Vaig a tots els 
Campionats del Món i les estacions 
inverteixen molt perquè la muntanya 
agafi la mateixa importància a l’estiu 
que a l’hivern.
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els perfIls dels CIrCUITs

“Estrenem en aquesta Copa del 
Món el nou circuit de descens. 
Té un part superior de zona ar-
tificial treballada amb màquina 
amb salts i peraltas. Dos quarts 
de circuit és natural, i això és el 
que més agrada als bikers, és a dir, 
un circuit que tingui una mica de 
tot. A nivell de números és un cir-
cuit que té 1,9 quilòmetres amb 
un desnivell negatiu de 460 me-
tres. Està en una zona una mica 
apartada d’on hi ha l’estació. Surt 
de Cubil i arriba a la carretera 
que va cap al coll de la Botella, la 
zona de Fontanals. Hi haurà un 
pàdoc tècnic per a bikers. Aquest 
canvi el vam fer perquè a l’arriba-
da d’abans s’hi estan fent obres i 
no hi ha lloc. Els bikers que van 
competir a la Copa Catalana de 
descens vam tenir participants 
de gran nivell i tots aquests em 
van dir quatre millores, però en 
general tenim un circuit de Copa 
del Món. Tenia una mica de por 
perquè veníem d’un gran circuit 
i li hem tret bastant suc. En el 
circuit de cross country, els bikers 
parlen de l’altura perquè ho no-
ten. Això sí, tots diuen que és un 
circuit molt trencacames. És tota 
l’estona puja i baixa i et deixa 
les cames contentes, a això s’hi  
uneix l’altitud i que és tècnic. És 
un circuit molt dur. Amb aquest 
canvi que hem fet, un 25% o 30% 
del circuit està dins del pàdoc i és 
un punt molt a favor. Té 160 me-
tres de desnivell positiu i per vol-
ta són 4 quilòmetres. Fer la pro-
va del short track és diferent. Els 
dos circuits estan llestos i molt 
bé. Molt content de la feina dels 
meus equips”.

el bateig del nou circuit de descens

CIrCUIT ‘Cross-CoUnTry’ (XCo)

CIrCUIT de desCens (dHI)

JaVIer BelMonTe
dIreCTor TÈCnIC de 
la Copa del Món de 
Vallnord
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