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Primer ﬁnal en pla
‘andorrà’ al Tour
Torna el Tour de França. La prova per
etapes de més prestigi del ciclisme.
Aquesta serà la sisena vegada que la
‘Grande Boucle’ trepitja territori andorrà i serà el primer cop que viurà
un final en pla no exempt d’exigència
i espectacularitat. El 1964 es va acollir
per primera vegada els millors ciclistes del món amb Jacques Anquetil,
‘Monsieur Crono’, que buscava el seu
cinquè Tour. També hi va competir
Raymond Poulidor, ‘Pou Pou’ i hi havia un candidat al triomf com Federico Martín Bahamontes, ‘l’Àguila de
Toledo’. Això sí, la victòria final va ser
per Julio Jiménez, ‘el Rellotger d’Àvila’.
Final en alt i amb boira. La segona vegada que el país va acollir el Tour va
ser el 1993, amb triomf del colombià
Oliverio Rincón a Pal. El 1997 va ser
el torn de l’alemany Jan Ullrich, que

va guanyar a Arcalís. Al 2009, Brice
Feillu va recollir el relleu d’Ullrich a
Arcalís i l’últim de coronar en alt va
ser l’holandès Tom Dumoulin, l’any
2016, que sota una intensa tempesta
es va imposar també a Arcalís. Cinc
anys després ja no hi haurà final en
alt com en les últimes cinc edicions
‘andorranes’ del Tour. Diumenge el final d’etapa serà al centre d’Andorra la
Vella. Això sí, abans de la pujada per
port d’Envalira i de l’exigent coll de
Beixalís per acabar amb una baixada
tècnica. Serà el moment de poder gaudir dels millors del món com el màxim favorit, l’actual líder del Tour i el
vigent campió, l’eslovè Tadej Pogačar
i una bona col·lecció de ciclistes residents al país que es coneixen pam a
pam l’etapa ‘andorrana’. Amb pandèmia però amb espectacle garantit.

Entrevista a José Joaquín
Rojas, ciclista resident del
Movistar Team i que no
competeix enguany al Tour
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José Joaquín Rojas, ciclista del Movistar Team i resident des de fa set anys, veurà l’etapa ‘andorrana’ del Tour de França des de l’altra banda i animant els seus companys d’equip.

“El punt més
crític d’aquesta
primera etapa
és a beixalís.
és un port molt
exigent”
José Joaquín Rojas, nascut a Cieza fa 36 anys, és un dels
ciclistes més experimentats del Movistar Team, juntament amb
l’incombustible Alejandro Valverde. Fa set anys que resideix al
país, és la parella de l’exesquiadora Mireia ‘Mimi’ Gutiérrez i coneix
els ports del país a la perfecció. No disputa el Tour, però anirà a
animar els seus companys des de l’altre costat.
Un ciclista tot terreny com vostè
com analitza aquesta ‘etapa andorrana’ del Tour?
Tots els ciclistes que estan competint al Tour crec que tenen aquesta
etapa marcada ja que es tracta d’una
etapa per a la fuga. No és una etapa
per als ciclistes de la general i es decidirà més aviat per la gent de la fuga.

D’aquesta manera obre les opcions a
tothom. No crec que la gent de la general controli tot el dia fins arribar a
Beixalís. Sens dubte, aquesta primera
etapa ‘andorrana’ serà per a algú que
estigui dins de la fuga.
Li posaria el qualificatiu d’etapa
molt dura?

És una etapa bastant exigent, però
per als ciclistes de la general no és
prou exigent perquè se la puguin
plantejar per ‘donar guerra’.
On poden trobar-se els punts més
crítics d’aquesta primera etapa?
El punt més crític i sense dubtar-ho
és a Beixalís. És un port molt exigent
i, tot i no ser molt dur, té 6,5 quilòmetres amb una primera part força
dura. En aquest port es podrà decidir
la victòria final d’etapa.
Li agraden aquestes etapes de tocar
terreny en alt per després acabar en
pla?
Per les meves condicions acabar en
pla és molt millor [somriu]. Per a mi
personalment és millor pujar el port
i després baixar i acabar al centre
d’Andorra la Vella. Aquesta per a mi
seria l’etapa idònia.
Coneix el terreny a la perfecció. On
hauria d’atacar un dels favorits per
aspirar a la victòria?
Depèn. Si té forces hauria d’esperar
els dos quilòmetres de Beixalís, que
són una mica durs. El pas per Vila és
una zona exigent i després ja es pot
llançar en atac perquè ve la zona més
plana de Beixalís. Tot seguit arriba la
baixada, que és més tècnica, i ja es
planta gairebé a Andorra la Vella.
S’atreveix a dir un candidat a la victòria?
[Bufa]. Estarà tot molt obert. És un

dia molt complicat. Alguns ciclistes
de la general que estan a zona mitjana tindran aquesta etapa entre cella
i cella. A més a més, hi ha molts ciclistes residents competint al Tour de
França i segur que tindran aquesta
etapa marcada. Per mi tant de bo sigui un company d’equip qui guanyi.
Es decidiran coses en aquesta etapa?
No ho crec. Això sí, si plou canviarà moltíssim la carrera. Ja sabem tots
com és el temps a Andorra. A l’estiu
hi ha moltes tempestes i l’últim cop
que va venir el Tour amb final a Arcalís va caure una tempesta terrible
i si passa diumenge el mateix sí que
seria un dia de grans diferències. En
aquest Tour no es marca la diferència per dalt sinó per sota. La baixada
de Beixalís és molt tècnica i si algun
ciclista que s’ho coneix molt bé, com
per exemple l’Enric Mas, aconsegueix un mínim avantatge per dalt
segur que se la jugaria cap a baix per
distanciar-se dels seus màxims perseguidors.
Parlava d’Enric Mas... Quin dels teus
companys del Movistar Team està
veient més fort al Tour de França?
A dia d’avui, Enric Mas. Ha demostrat que està bastant bé. Altres
companys, ja ho hem vist, han patit
caigudes. A Miguel Ángel [Supermán
López] se l’ha descartat una mica perquè no ha estat a l’alçada per les caigudes. Ara mateix, el ciclista més fort
del Movistar és Enric Mas.
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I Tadej Pogačar està a un altre nivell?
Tadej Pogačar, actualment, va en
moto [somriu]. Això sí, el Tour de França són tres setmanes... El tercer el té a
quasi cinc minuts, però altres rivals no
compten gaire perquè ell està sent molt
superior. Ara per ara, Tadej Pogačar és
imbatible.
Com està veient aquest Tour?
Bastant caòtic. Una primera setmana, com sempre passa al Tour, amb milers de caigudes, i després hi ha hagut
altres condicionants com les etapes de
pluja que han afectat molt els ciclistes
i en només 10 dies de Tour hi ha unes
diferències com mai havíem tingut en
cap any anterior. Està sent un Tour
molt dur i, sobretot, parlant amb els
meus companys de Movistar, em diuen que està sent un Tour una mica
atípic perquè un dia hi ha caigudes, un
altre aire i un altre pluja. No tenen gairebé descans. Està sent un Tour força
exigent.
Li sap greu no poder-hi ser i més diumenge, que és una etapa que coneix
força bé?
M’agradaria ser-hi, però per altres
circumstàncies no puc. Això sí, ho veuré des de la cuneta amb enveja. Soc un
fidel seguidor dels meus companys. A
més a més, els dono el màxim de suport perquè està sent un Tour exigent
i tot el suport que pugui venir des de
fora els va bé.
Poden tenir cert avantatge els ciclistes
residents en aquesta primera etapa?
En el ciclisme actual tots els ciclistes
ja han vist i han reconegut tots els recorreguts. Quan nosaltres vam estar
concentrats al pic Maia un dia vam
veure passar Tadej Pogačar, que estava reconeixent l’etapa amb un cotxe al
costat. És a dir, els residents una mica
d’avantatge sí que poden tenir perquè
al final quan hi passes cada dia ho tens

legiats per poder gaudir-ne cada dia.
El primer any que vaig venir aquí em
vaig quedar enlluernat, especialment
quan vas pujant un port: el que tens
al voltant i tot el que envolta la muntanya és una cosa que no tenen altres
països.
Aquest recorregut de la primera etapa ‘andorrana’ l’ha fet molt sovint?
Acostumem a fer el que nosaltres
coneixem com ‘la volta de les Tres Nacions’, que és pujar per Puymorens, seguim per port d’Envalira i quan volem
completar una mica més o bé fem Ordino o bé Beixalís. Fa un mes la vam fer
amb Enric Mas, Imanol Erviti i altres.
No és gens fàcil... Encara que ho expliqui i sembli que ho és.
Aquí a Andorra no hi ha cap recorregut fàcil. La gent que surt aquí en bicicleta ja sap que surt a patir i a part crec
que a la gent també li agrada.

José Joaquín Rojas, nascut a Cieza, però bon coneixedor dels ports del país.

més al cap. Els que s’estan jugant una
mica la general tots ho han vist. Per
exemple, Richard Carapaz també passa molt de temps aquí concentrat i s’ho
coneix també bastant. El que té de bo
Andorra és que com que és paradís del
ciclista tots venen aquí a fer estades i
s’ho coneixen tot pam a pam.
No vull ‘matar’ els ciclistes... però no
l’hagués dissenyat diferent, aquesta
etapa? Amb un final, per exemple, al
coll de la Gallina?
Com a ciclista i també com a espectador sempre he dit, perquè fa set anys
que soc al país, que Andorra no ha descobert encara llocs tan bonics com el
port de Cabús. És un lloc espectacular i
seria molt bonic algun dia fer un final
en alt allà i que tothom ho pogués veure amb una altra perspectiva.
Què suposa per a un ciclista professional competir al Tour de França?
És la millor carrera de ciclisme del
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El port de
Cabús
és un lloc
espectacular i
seria molt bonic
algun dia fer
un ﬁnal en alt
allà dalt
món, la que té més seguiment. En ciclisme és el nivell més alt. Cada ciclista
en els seus inicis crec que té al cap córrer algun dia el Tour. Des de petits tots
hem somiat amb això i arribar-hi és un
somni fet realitat.
Amb què relacionaria el nom d’Andorra en el món del ciclisme?
Sobretot amb els paisatges. L’entorn
que té Andorra ens fa sentir uns privi-

Com veu la fornada de nous ciclistes
que està sorgint ara?
Ara mateix hi ha el màxim aspirant a
Espanya, que apunta alt i és Juan Ayuso. Per al ciclisme és bo. Jo ja tinc 36
anys, ‘Purito’ ja es va retirar en el seu
dia, Alejandro Valverde ja en té 40. Al
final necessitàvem relleu i un canvi de
corredors. Als ‘grans’ ens fa posar les
piles i als joves els ajuda a motivar-se.
És una generació que ve trepitjant
molt fort. A nosaltres ens faran patir
i a vosaltres, a l’afició, gaudir més del
ciclisme.
On veurà aquesta primera ‘etapa’ andorrana del Tour?
Tinc un parell de punts. No sé si pujar a Beixalís i veure-ho allà o al Port
d’Envalira. Parlaré amb l’equip i si
puc donar un cop de mà, allà on em
necessitin aniré. Això sí, m’agradaria
veure’ls patir que per un dia que no
pateixo jo...

Pic Negre 8. Ctra. CG-2. AD100 Soldeu.
Pic Negre 11. Av. Sant Antoni 5. AD400 La Massana.
Pic Negre 12. Av. Sant Antoni 6. AD400 La Massana.
Pic Negre 19. AnyósPark Z local PB, Local 1. AD400 La Massana.

picnegre.com

+376 737 720
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Què significa el pas
del Tour pel país?
Jordi Torres

Ministre de Turisme i Telecomunicacions

El Tour, de França i
cada cop més d’Andorra
Aquest diumenge arriba a Andorra el Tour de
França. Serà la sisena vegada que la cursa ciclista
més important del món aterra al Principat, cinc
anys després de la seva darrera visita. Entre l’11 i
el 13 de juliol el nostre país es convertirà en l’epicentre internacional no només del ciclisme, sinó
de l’esport: l’11 amb l’arribada a la capital dels participants després de més de 50 km dins del territori andorrà, i el 13 amb la sortida des del Pas de
la Casa.
Cada vegada són més els professionals d’aquest
esport que decideixen residir a Andorra; cada cop
són més els equips professionals que realitzen al
Principat una estada esportiva, i dia a dia augmenta el nombre d’aficionats andorrans que s’inicien en el ciclisme.
Molt s’ha parlat ja de l’impacte que té la ‘Grande Boucle’ a nivell mediàtic, però convé recordar

algunes xifres del seu impacte internacional: el
Tour es difon a 190 països d’arreu del món; de les
100 cadenes de televisió que ho retransmeten, 60
l’emeten en directe, i els perfils oficials de la cursa
compten amb més de 8,7 milions de seguidors a

Andorra confia en el Tour,
sí, però queda clar que
el Tour també confia en
Andorra i aquest és el
nostre èxit
les seves xarxes socials.
Evidentment Andorra confia en el Tour, sí, però
queda clar que el Tour també confia en Andorra, i aquest és el nostre principal èxit: el retorn
d’aquesta prova consolida encara més el nostre

país com a seu de grans esdeveniments esportius
internacionals i, sobretot, com a destinació especialment interessant per a ciclistes i aficionats a
la bicicleta.
Per al ministeri que encapçalo, l’arribada del
Tour suposa la cirereta del pastís d’un estiu en el
qual, malgrat l’impacte de la COVID-19, hem pogut
tornar a organitzar esdeveniments internacionals
d’alt nivell per atreure públic i recuperar el turisme: l’Andorra Multisport Festival que va acabar la
setmana passada n’és un exemple, però també la
celebració de l’Andorra Mountain Music a Soldeu
amb artistes coneguts mundialment.
Després de mesos de preparació, ara ja només
ens queda gaudir del millor ciclisme del món:
diumenge arriba el Tour. Gaudim-lo al màxim
possible, però fem-ho amb cura i amb una actitud
responsable: només la responsabilitat de tots ens
permetrà sortir de la situació actual i poder continuar gaudint d’esdeveniments com aquests.

Gerard Riart

President de la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC)

El Tour de França és el
màxim espectacle que pot
oferir el món del ciclisme
Des de la Federació Andorrana de Ciclisme és un orgull que torni a venir el Tour de França. És el màxim
espectacle que pot oferir el món del ciclisme i per
nosaltres a nivell federatiu és molt bo per als nens
que practiquen el ciclisme i tots els que practiquen
aquest esport. Tenir la ‘Grande Boucle’ al país és
molt positiu.
El Giro d’Itàlia és molt atractiu, la Vuelta a Espanya també, però el Tour de França és cert que és molt
més especial. Hi competeixen els millors ciclistes del
món i tots els equips preparen les seves millors figures per buscar la victòria i pujar al podi de París.
També destaca la presència de molts ciclistes professionals que en el seu moment van decidir venir

aquí a residir. Per a nosaltres veure’ls al Tour fa que
els tractem com si fossin de casa. N’hi ha alguns que
arriben molt bé a l’etapa ‘andorrana’ com l’Enric
Mas (Movistar Team). Sempre fa il·lusió que guanyi

Sempre fa il·lusió que
guanyi una etapa
o que s’enfundi el mallot
groc un ciclista que
resideix al país
una etapa o que s’enfundi el mallot groc un ciclista
que resideix al país.
La primera etapa, amb final al centre d’Andorra la
Vella, serà dura i molt atractiva de veure. Es puja a

Beixalís, que és un port que coneixem tots amb tres
quilòmetres molt durs en què crec que els favorits
faran els seus atacs si arriben a Beixalís amb 20 o
30 segons. També serà molt espectacular veure com
baixen perquè a dalt hi haurà diferències petites
amb els favorits i segur que serà una baixada de pèls
de punta. Una etapa molt maca, però a la vegada
dura i llarga perquè abans es puja a port d’Envalira
que suposa molt de desgast i Beixalís és un port que
marca molt. Pronostico atacs després de Vila.
Tots els aficionats al ciclisme i que el segueixen
a diari segurament triaran Beixalís per veure el pas
dels ciclistes en alt perquè es veurà el ciclista passant més a poc a poc i és més bonic. Per l’aficionat no
tan fanàtic també serà atractiu veure els ciclistes al
centre d’Andorra la Vella. Per tant, l’aficionat ciclista
anirà a Beixalís i el turista que anirà passejant veurà
l’arribada a Andorra la Vella. A gaudir. Salut i ‘vive
le Tour’.
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temps de recuperar-te quan corones
Envalira. No hi ha temps per a res.
En quina part els ciclistes notaran
més el cansament?
Sempre en les parts finals de les etapes. Aquesta etapa ‘andorrana’ són
191,3 quilòmetres. Una jornada de més
de cinc hores i, en la part final cap a
Beixalís, la fatiga començarà a sortir a
les cames. A més a més, aquesta és l’etapa número 15 i es troben a sis d’arribar
a París. Les diferències començaran a
ser grans per l’acumulació d’esforços.

L’exciclista professional Samuel Sánchez a Luz Ardiden, on va aconseguir la seva única victòria d’etapa al Tour de França.

“Quan em parlen
d’Andorra sempre
penso en patiment”
Samuel Sánchez es va retirar del ciclisme professional el 17 d’agost del 2017. En el seu destacat
currículum esportiu destaca una victòria d’etapa al Tour de França del 2011, al mític Luz Ardiden.
L’asturià es va imposar en cinc etapes de la Vuelta a Espanya, però el seu millor guardó com a
ciclista va ser la medalla d’or en ciclisme en ruta als Jocs Olímpics de Pequín 2008. També va ser
tercer a l’etapa ‘andorrana’ de la Vuelta a Espanya del 2007 amb final a Ordino-Arcalís amb triomf
de Denís Menxov. Ha canviat les dues rodes pels esquís, però continua lligat al ciclisme.

Va ser un ciclista tot terreny. Capaç
de guanyar una etapa jugant-se el tipus en una baixada i també assolir la
victòria de la seva vida en alt a Luz Ardiden. Quina valoració fa de la quinzena etapa del Tour amb inici a Ceret i
final al centre d’Andorra la Vella?
Molt i molt dura. Tot el que sigui començar a tocar dels 1.800 metres cap
a dalt, al final, es nota. I més abans de
pujar el port d’Envalira: els ciclistes
venen de pujar el col de Puymorens,
però abans venen d’ascendir el montée
de Mont-Louis. Són ports de vuit o nou
quilòmetres i després et rematen amb
la pujada al coll de Beixalís i la baixada
i la meta al centre d’Andorra la Vella.

Per mi és una etapa que tindrà molt a
dir en el Tour. A més a més, Beixalís és
bonificable.
Coneix aquesta part, especialment, el
coll de Beixalís?
Conec les ‘paelles’ per on puja la
Vuelta a Espanya. La més dura...
Què n’opina, del final d’etapa al centre d’Andorra la Vella?
Les diferències que hi hauran a dalt
un bon baixador les mantindrà fins a
la meta. La primera baixada és força
exigent, però tot cap a Andorra la Vella
és descens menys alguna part plana a
Escaldes-Engordany.

Creu que es decidirà alguna cosa per
la part de dalt?
Jo crec que sí. Hi haurà molt a dir en
aquesta etapa. El Tour desgasta moltíssim i s’ha de mirar com evoluciona
cada dia. Tot i això, estic segur que es
començaran a decidir coses. Sempre
en l’última setmana del Tour passen
coses i més quan hi ha pujades exigents amb aquests percentatges. Algun
favorit ho passarà malament.
Què li està semblant l’inici del Tour?
Bé. De moment, tot un Tadej Pogačar
en un mode superlatiu. Va fer una crono impressionant i ha estat de tots els
favorits el que menys temps ha perdut, només el dia que va caure Primož
Roglič, però després ho va recuperar a
la crono i a més va aconseguir distanciar més els seus rivals. El primer rival
directe com Rigoberto Urán el té a més
d’un minut. Després també s’ha allunyat una mica de Richard Carapaz. Ara
ja has de començar a buscar en la classificació els seus rivals més directes.
A dia d’avui, Tadej Pogačar es postula
com l’home més fort. Veurem ara com
evoluciona el Tour de França.

Quan era professional què preferia:
acabar en pla o en alt?
[Dubta] De tot. Si vas bé t’és igual,
però sempre que hi havia una baixada després d’un port exigent era molt
bonic ja que podies treure les mateixes
diferències.

S’atreveix a donar un pronòstic de qui
guanyarà la ‘Grande Boucle’?
És molt aviat, encara. Encara queda
molt de Tour. S’ha de veure encara la
tàctica dels equips que han perdut més
temps del que ells esperaven ja que INEOS Grenadiers no es quedarà de braços plegats. A Jumbo-Visma no li val la
classificació tal com està ara. Han de
passar moltíssimes coses encara.

On creu que es troben els punts més
crítics d’aquesta etapa ‘andorrana’
del Tour?
A la pujada a Beixalís perquè hi ha
uns desnivells importants. Quan superes el 8% de mitjana en un port les
cames fan mal. I el pitjor és que arribes
després de pujar Puymorens i Envalira
amb una baixada molt llarga. No tens

I qui guanyarà l’etapa ‘andorrana’?
Per mi Andorra és un dia d’escapada
bona ja que se surt cap a dalt i després
es baixa. La fuga ha de ser de ciclistes que tinguin cames. Després en el
moment de començar a pujar MountLouis crec que les fugues seran de qualitat i serà una escapada de ciclistes
importants.
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Encara hi ha molt bona matèria
primera?
Ara mateix hi ha molt bones generacions. En l’àmbit espanyol hi ha molt bons
ciclistes. Nosaltres a l’acadèmia tenim
molts bons xavals i estan responent. Els
grans talents ja es comencen a descobrir.

Li agraden aquest tipus d’etapes? Quan
era ciclista les tenia marcades en vermell?
I tant. És una etapa bonica. Tot el que
sigui una pujada o una baixada després
exigent i imponent sempre és atractiu.
Això sí, també s’ha de mirar cap al cel.
Ens hem de recordar de quan va guanyar Tom Dumoulin a Arcalís sota una
tempesta intensa. Va caure un bon xàfec
i si això passa el dia que baixin de Beixalís que vigilin el que pot arribar a passar
allà.
Què té d’especial el Tour de França?
Una cursa diferent que té alguna cosa
que no tenen les altres. La pressió, l’ambient, tots els ciclistes que hi participen
van al 100% i a més a més les marques
presenten les seves novetats. Tots els
equips estrenen les seves bicicletes i els
patrocinadors s’hi entreguen. Aquest
ambient que té, els ports mítics... L’aura
que té el Tour no la tenen altres tipus de
curses.
Al 2011 va guanyar la seva primera i
única etapa al Tour al mític Luz Ardiden. Quins records té d’aquell dia?
Un dels dies més especials i assenyalats per a mi. Sempre havia buscat guanyar una etapa al Tour de França i ho
vaig poder fer en un dels cims mítics
de la ronda gal·la. Són dies que els tens
guardats per sempre a la memòria i que
no se t’oblidaran mai més. És molt bonic
tenir aquella imatge a Luz Ardiden.
Si li parlo d’Andorra quins records li venen al cap?
Patiment. Sempre patiment. A Andorra com a ciclista professional només puc
dir una paraula: patiment. És un territori
que conec de ciclista i m’encanta i el conec també com a usuari d’esquí i m’apassiona. Com a preparació també vaig utilitzar els ports del país per preparar una
Vuelta a Espanya al 2014. Molt bé tot plegat, però com a ciclista he patit molt.

Samuel Sánchez, amb la medalla d’or en ciclisme en ruta als Jocs Olímpics de Pequín 2008.

De moment,
tot un Tadej
Pogačar està
en un mode
superlatiu. A
dia d’avui, ell
es postula com
l’home més fort
Va acabar tercer a l’etapa ‘andorrana’ de la Vuelta a Espanya al 2007
amb final a Ordino-Arcalís i amb triomf de Denís Menxov. Ho recorda?
Sí... Vaig patir molt en aquella etapa. Va guanyar Menxov i jo vaig acabar tercer, però ho vaig passar molt
malament. Em vaig trobar malament,
però mica en mica vaig començar a
avançar amb el grup. Vaig assolir la
tercera posició i aquí vaig començar
a pujar esglaons a la classificació general.
Està retirat des del 2017. Troba a faltar el ciclisme?

Av. Carlemany, 82
Escaldes-Engordany
820 469
www.cavabenitowhisky.com

No. En absolut. Continuo ficat en
el aquest món i d’una manera o altra
continuo vinculat en molts sectors.
Sobretot des del costat competitiu
amb el ciclisme de base amb la Samuel Sánchez–MMR Cycling Academy.
M’agrada moltíssim. Es viu el ciclisme de molt a prop i de la manera
d’abans. Ensenyes a les futures promeses i els pots ensenyar estratègies.
Ho gaudeixes molt. També col·laboro
amb mitjans de comunicació i amb
marques del sector. El ciclisme és el
món en què em sento més còmode.

Dels joves ciclistes professionals espanyols a qui destacaria?
Hi ha ciclistes que venen empenyent
molt fort. Al final venim d’una generació
molt bona i per a mi irrepetible i que va
acostumar molt malament la gent. ‘Purito’, Valverde, Contador, Sastre, Freire
o jo mateix. Van ser deu anys en què es
guanyava absolutament tot i crec que
això no tornarà a passar. Aquesta generació tan bona el que ha provocat és una
mica de buit. Ara comença a haver-hi ciclistes capacitats per estar als podis de
les voltes ‘grans’ com Enric Mas, Mikel
Landa o Marc Soler. Per darrere venen
joves empenyent molt fort ja des del
camp amateur i també esperances en
Carlos Rodríguez o en Juan Ayuso.

I ara és aficionat a l’esquí fora pista.
Aquí hi ha bons llocs...
Practico tot tipus d’esquí. I sí, aquí
hi ha llocs molt bons per esquiar, tant
alpí com de fora de pista o travessia.
Tot. Em quedo a la muntanya.

Per què hi ha tant de ciclista professional residint al país?
Andorra és un autèntic paradís pel ciclista professional. Un lloc idíl·líc per entrenar. L’ambient, ara mateix, és ciclista
total. Se senten a gust i estimats. Després
també hi ha un altre tipus d’aspectes que
són atractius per als ciclistes professionals, però quan fas una ‘grupetta’ bona
i tots busquen la comoditat de poder entrenar amb gent del mateix nivell és on
tot el món va a parar.

A la Samuel Sánchez–MMR Cycling
Academy, se l’escolten els ciclistes
més joves?
Sí. T’escolten molt i et demanen
consell. Uns et van veure córrer i altres no, però algun d’aquests és caparrut i se l’ha de deixar que s’equivoqui
per si sol.

Des d’on seguirà l’etapa ‘andorrana’?
Faig de comentarista per Radio
Nacional d’Espanya (RNE) i sempre
tindré a mà un televisor i un mòbil per
poder comentar l’etapa. Estaré més que
atent al que passi a Andorra ja que es
tracta d’una etapa molt atractiva per a
l’espectador.
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COMPANYIA INTERNACIONAL DE BRILLANTS

CIB

Únic despatx d’Andorra especialitzat exclusivament
en venda de diamants i or d’inversió

MANEL CASTILLO.

Col·legiat núm. 3136 Jorg
Av. Doctor Mitjavila, 17 baixos. Andorra la Vella

Gemmòleg espcialista en diamants. Membre HRD (consell sup del diamant) Amberes.

Tel.: 00 376 + 339 382
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EL CICLISTA ESLOVÈ, DE L’EQUIP UAE TEAM EMIRATES, ES VA IMPOSAR EN L’EDICIÓ DEL 2020 I ARRIBA DE GROC AL PRINCIPAT

Tadej Pogačar, el rival a batre

UAE Team Emirates
(Emirats Àrabs)

Jumbo - Visma
(Països Baixos)

1. Tadej Pogačar (22 anys, Eslovènia)
2. Mikkel Bjerg (22 anys, Dinamarca)
3. Rui Costa (34 anys, Portugal)
4. Davide Formolo (28 anys, Itàlia)
5. Marc Hirschi (22 anys, Suïssa)
6. Vegard Stake Laengen (32 anys,
Noruega)
7. Rafał Majka (31 anys, Polònia)
8. Brandon McNulty (23 anys, Estats
Units)

12. Wout van Aert (26 anys, Bèlgica)
14. Steven Kruijswijk (34 anys,
Holanda)
15. Sepp Kuss (26 anys, Estats Units)
16. Tony Martin (36 anys, Alemanya)
17. Mike Teunissen (28 anys, Països
Baixos)
18. Jonas Vingegaard Rasmussen
(24 anys, Dinamarca)

Deceuninck
Quickstep (Bèlgica)

Movistar Team
(Espanya)

51. Julian Alaphilippe (29 anys,
França)
52. Kasper Asgreen (26 anys,
Dinamarca)
53. Davide Ballerini (26 anys, Itàlia)
54. Mattia Cattaneo (30 anys, Itàlia)
55. Mark Cavendish (36 anys, Regne
Unit)
56. Tim Declercq (32 anys, Bèlgica)
57. Dries Devenyns (37 anys, Bèlgica)
58. Michael Mørkøv (36 anys,
Dinamarca)

Alpecin - Fenix
(Bèlgica)
102. Silvan Dillier (30 anys, Suïssa)
104. Xandro Meurisse (29 anys,
Bèlgica)
105. Jasper Philipsen (23 anys,
Bèlgica)
106. Jonas Rickaert (27 anys, Bèlgica)
107. Kristian Sbaragli (31 anys, Itàlia)
108. Petr Vakoč (28 anys, Txèquia)

Ineos Grenadiers
(Regne Unit)

Israel Start-up
Nation (Israel)

Trek - Segafredo
(Estats Units)

31. Chris Froome (36 anys, Regne
Unit)
32. Guillaume Boivin (32 anys,
Canadà)
33. Omer Goldstein (24 anys, Israel)
34. André Greipel (38 anys, Alemanya)
35. Reto Hollenstein (35 anys, Suïssa)
36. Dan Martin (34 anys, Irlanda)
37. Michael Woods (34 anys,
Canadà)
38. Rick Zabel (27 anys, Alemanya)

41. Vincenzo Nibali (36 anys, Itàlia)
42. Julien Bernard (29 anys, França)
43. Kenny Elissonde (29 anys, França)
44. Bauke Mollema (34 anys, Països
Baixos)
45. Mads Pedersen (25 anys,
Dinamarca)
46. Toms Skujiņš (30 anys, Letònia)
47. Jasper Stuyven (29 anys, Bèlgica)
48. Edward Theuns (30 anys, Bèlgica)

Bora Hansgrohe
(Alemanya)

Groupama - FDJ
(França)

Coﬁdis
(França)

61. ‘Supermán’ López (27 anys,
Colòmbia)
62. Jorge Arcas (28 anys, Espanya)
63. Imanol Erviti (37 anys, Espanya)
64. Iván García Cortina (25 anys,
Espanya)
65. Enric Mas (26 anys, Espanya)
67. Alejandro Valverde (41 anys,
Espanya)
68. Carlos Verona (28 anys,
Espanya)

71. Peter Sagan (31 anys, Eslovàquia)
72. Emanuel Buchmann (28 anys,
Alemanya)
73. Wilco Kelderman (30 anys, Països
Baixos)
74. Patrick Konrad (29 anys, Àustria)
75. Daniel Oss (34 anys, Itàlia)
76. Nils Politt (27 anys, Alemanya)
77. Lukas Pöstlberger (29 anys,
Àustria)
78. Ide Schelling (23 anys, Països
Baixos)

81. David Gaudu (24 anys, França)
82. Bruno Armirail (27 anys, França)
86. Stefan Küng (27 anys, Suïssa)
87. Valentin Madouas (24 anys,
França)
88. Miles Scotson (27 anys, Austràlia)

91. Guillaume Martin (28 anys,
França)
92. Rubén Fernández Andújar (30
anys, Espanya)
93. Simon Geschke (35 anys,
Alemanya)
94. Jesús Herrada (30 anys, Espanya)
95. Christophe Laporte (28 anys,
França)
96. Anthony Perez (30 anys, França)
97. Pierre-Luc Perichon (34 anys,
França)
98. Jelle Wallays (23 anys, Bèlgica)

Education First Nippo (Estats Units)

AG2R Citroen Team
(França)

Arkéa Samsic
(França)

Team DSM
(Alemanya)

111. Rigoberto Urán (34 anys, Colòmbia)
112. Stefan Bissegger (23 anys, Suïssa)
113. Ruben Guerreiro (26 anys,
Portugal)
114. Sergio Higuita (23 anys, Colòmbia)
115. Michael Valgren (29 anys,
Dinamarca)
116. Magnus Cort (28 anys, Dinamarca)
117. Neilson Powless (24 anys, Estats
Units)
118. Jonas Rutsch (23 anys, Alemanya)

121. Benoît Cosnefroy (25 anys,
França)
122. Dorian Godon (25 anys, França)
123. Oliver Naesen (30 anys, Bèlgica)
124. Ben O’Connor (25 anys,
Austràlia)
125. Aurélien Paret-Peintre (25 anys,
França)
127. Michael Schär (34 anys, Suïssa)
128. Greg Van Avermaet (36 anys,
Bèlgica)

131. Warren Barguil (29 anys, França)
132. Nacer Bouhanni (30 anys,
França)
134. Élie Gesbert (26 anys, França)
135. Daniel McLay (29 anys, Regne
Unit)
136. Nairo Quintana (31 anys,
Colòmbia)
137. Clément Russo (26 anys, França)
138. Connor Swift (25 anys, Regne
Unit)

141. Søren Kragh Andersen (26 anys,
Dinamarca)
142. Tiesj Benoot (27 anys, Bèlgica)
143. Cees Bol (25 anys, Països Baixos)
144. Mark Donovan (22 anys, Regne
Unit)
145. Nils Eekhoff (23 anys, Països
Baixos)
146. Joris Nieuwenhuis (25 anys,
Països Baixos)
147. Casper Pedersen (25 anys,
Dinmarca)

21. Geraint Thomas (35 anys, Regne
Unit)
22. Richard Carapaz (28 anys, Equador)
23. Jonathan Castroviejo (34 anys,
Espanya)
24. Tao Geoghegan Hart (26 anys,
Regne Unit)
25. Michał Kwiatkowski (31 anys,
Polònia)
26. Richie Porte (36 anys, Austràlia)
27. Luke Rowe (31 anys, Regne Unit)
28. Dylan van Baarle (29 anys, Països
Baixos)
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Lotto - Soudal
(Bèlgica)

Bahrain - Victorious
(Bahrain)

Team BikeExchange
(Austràlia)

Astana - Premier
Tech (Kazakhstan)

153. Thomas de Gendt (34 anys,
Bèlgica)
154. Philippe Gilbert (39 anys, Bèlgica)
155. Roger Kluge (35 anys, Alemanya)
156. Harry Sweeny (22 anys, Austràlia)
157. Tosh Van Der Sande (30 anys,
Bèlgica)
158. Brent Van Moer (23 anys, Bèlgica)

162. Pello Bilbao (31 anys, Espanya)
163. Sonny Colbrelli (31 anys, Itàlia)
164. Marco Haller (30 anys, Àustria)
165. Matej Mohorič (26 anys,
Eslovènia)
166. Wout Poels (33 anys, Països
Baixos)
167. Dylan Teuns (29 anys, Bèlgica)
168. Fred Wright (22 anys, Regne Unit)

171. Michael Matthews (30 anys,
Austràlia)
172. Esteban Chaves (31 anys,
Colòmbia)
173. Luke Durbridge (30 anys, Austràlia)
174. Lucas Hamilton (25 anys, Austràlia)
175. Amund Grøndahl Jansen (27 anys,
Noruega)
176. Christopher Juul-Jensen (32 anys,
Dinamarca)
177. Luka Mezgec (33 anys, Eslovènia)
178. Simon Yates (28 anys, Regne Unit)

181. Jakob Fuglsang (36 anys,
Dinamarca)
182. Alex Aranburu (25 anys,
Espanya)
184. Omar Fraile (30 anys, Espanya)
185. Dmitriy Gruzdev (35 anys,
Kazakhstan)
186. Hugo Houle (30 anys, Canadà)
187. Ion Izagirre (32 anys, Espanya)
188. Alexéi Lutsenko (28 anys,
Kazakhstan)

Total Direct
Energie (França)

Intermarché - Wanty
- Gobert (Bèlgica)

B&B Hotels P/B
KTM (França)

201. Pierre Latour (27 anys, França)
202. Edvald Boasson Hagen (34 anys,
Noruega)
203. Jérémy Cabot (29 anys, França)
204. Víctor de la Parte (35 anys,
Espanya)
205. Fabien Doubey (27 anys, França)
206. Cristián Rodríguez (26 anys,
Espanya)
207. Julien Simon (35 anys, França)
208. Anthony Turgis (27 anys, França)

211. Louis Meintjes (29 anys,Sud-àfrica)
212. Jan Bakelants (35 anys, Bèlgica)
214. Lorenzo Rota (26 anys, Itàlia)
215. Boy van Poppel (33 anys, Països
Baixos)
216. Danny van Poppel (27 anys,
Països Baixos)
218. Georg Zimmermann (23 anys,
Alemanya)

222. Cyril Barthe (25 anys, França)
223. Franck Bonnamour (26 anys,
França)
224. Maxime Chevalier (22 anys,
França)
226. Cyril Gautier (33 anys, França)
227. Quentin Pacher (29 anys,
França)
228. Pierre Rolland (34 anys, França)

Ciclistes residents a Andorra destacats en negreta.

Les Pardines
Llac d’Engolasters

2021 | 13

Team Qhubeka Assos
(Sud-àfrica)
191. Sergio Luis Henao (33 anys,
Colòmbia)
192. Carlos Barbero (33 anys, Espanya)
193. Sean Bennett (25 anys, Estats
Units)
194. Victor Campenaerts (29 anys,
Bèlgica)
195. Simon Clarke (34 anys, Austràlia)
197. Michael Gogl (27 anys, Àustria)
198. Max Walscheid (28 anys,
Alemanya)

La segona setmana del Tour de França, que va començar dimarts, aparenta ser més tranquil·la que la primera, que va estar protagonitzada per les caigudes i també pel mal temps. Uns
Alps on el ciclista eslovè Tadej Pogačar (UAE-Team Emirates)
quasi va sentenciar la ‘Grande Boucle’. Tot i això, el doble pas
pel Mont Ventoux, els Pirineus francesos i andorrans i un possible més bon clima podrien secundar-ho o canviar el guió.
Divendres, la 13a etapa partirà de Nimes i arribarà a la històrica Carcassona després d’uns llargs 219,9 quilòmetres amb
un altre possible triomf a l’esprint. Dissabte, tot i que tímids
encara, arriben els Pirineus. De Carcassona a Quillan, sobre
183,7 quilòmetres. La 14a etapa serà de mitja muntanya, amb
cinc ports i tres d’ells de segona categoria. L’últim és el Col de
Saint-Louis, amb 4,7 quilòmetres al 7,4% i a 16,9 quilòmetres
de meta. Per acabar aquesta segona setmana arriba el ‘menú
andorrà’ amb una etapa que podria marcar diferències. El Tour
endurirà la prova a Andorra, però abans ascens als gals Montée de Mont-Louis (de primera) i Col de Puymorens (de segona)
que escalfaran l’arribada als ports andorrans de port d’Envalira (de primera) i el curt i dur coll de Beixalís (primera). Un mur
de 6,4 quilòmetres al 8,5 de pendent mitjana i baixada fins a la
meta a Andorra la Vella, que acollirà el segon dia de descans.
En la sortida, la 16a etapa, inici al Pas de la Casa en direcció a
Saint-Gaudens amb ascens a Col de Port (de segona), Col de la
Core (de primera), Col de Portet-d’Aspet (de segona) i la Cote
d’Asperet-Sarrat (quarta categoria). L’‘etapa andorrana’ també
destacarà per tenir un bon nombre de ciclistes residents que
buscaran plantar cara a Tadej Pogačar, el gran favorit a enfundar-se el mallot groc i revalidar el títol.
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PERFILS DE LES ETAPES 'ANDORRANES' DEL TOUR DE FRANÇA

Etapa 15: Ceret / Andorra la Vella (191,5 km)

Anàlisi
d'Òscar
Cabanas
(ciclista de la FAC)

Sortida inèdita des de Ceret, primera escala als Pirineus
Orientals des de 2009, quan es va produir la victòria de
Thomas Voeckler a Perpinyà. A continuació, el pas per
Prades, Font-Romeu, el Col de Puymorens, el port d'Envalira i el de Beixalís. Pujades difícils d'ascendir, però
també complicades de baixar. El Principat coronarà el
veritable rei de la muntanya.
Etapa de quilometratge decent. Ben situada per ser
decisiva abans del segon dia de descans i amb alçada i
sense final en alt. Els ciclistes tocaran el sostre d'aquesta
edició del Tour amb el port d'Envalira (2.408 metres) i
també coronaran Beixalís a 14,5 quilòmetres de meta.

Etapa 16: Pas de la Casa / Saint-Gaudens (169 km)

Els candidats al mallot groc podrien concedir-se un moment de treva i el perfil accidentat de l'etapa serà propici
per atacants que hagin administrat bé les seves forces
fins a la tercera setmana. De fet, hauran de revolucionar
la carrera si no volen deixar escapar la seva última oportunitat clara de destacar amb llum pròpia.
Aquesta etapa és un dels punts negres del recorregut
d'aquest Tour 2021. Després del dur dia d'Andorra i la
jornada de descans es podia haver donat continuïtat
oferint una jornada de més duresa i desgast que posés
a prova el fons dels ciclistes, però el Tour ha optat per
una etapa de transició per a 'caçaetapes', que poc aporta
a aquestes alçades.

Aquesta primera setmana del
Tour de França ha estat molt
dura amb diverses caigudes
i, a més a més, les etapes de
muntanya han fet força mal a
alguns ciclistes. El que salta a
la vista és que Pogačar està
un pas per sobre dels altres,
però el podi encara està per
decidir. En aquesta primera
etapa 'andorrana', des del
primer moment ja comença
a pujar. Cap al quilòmetre
18 tenen una petita baixada,
però a partir del quilòmetre
35 tot és pujada i amb tres
ports de molt desnivell. Aquí
arribarà un grup selectiu ja
que el port d'Envalira després
de Font Romeu i Puymorens
farà mal a les cames.
Després toca Beixalís, que és
duríssim. Serà el moment de
Pogačar o Carapaz. El final
en pla, a Andorra la Vella,
m'agrada molt. Pogačar té
molta feina feta ara per ara i
m'estranyaria que caigués del
podi. Ell ho té bastant bé. Falta
per decidir les altres posicions.
Dins d'aquesta etapa poden
haver-hi diferents carreres.
Crec que hi haurà escapades
i a Pogačar no li interessa tenir
un ritme molt fort de carrera.

TOUR DE FRANÇA | ESPECIAL

2021 | 15

jUliO jiméNEz, OlivERiO RiNcóN, UllRich, FEillU i DUmOUliN sóN Els gUANyADORs DE lEs úlTimEs
EDiciONs ‘ANDORRANEs’ DEl TOUR DE FRANÇA

cinc gestes i
ara torn per a
la sisena
La història d’‘amor’ d’Andorra i el Tour va començar el 1964.
57 anys enrere van rodar per primer cop a nivell competitiu
ciclistes mítics com Anquetil, Poulidor o Bahamontes. A partir
de llavors quatre gestes més i l’última amb tempesta inclosa i
triomf de Tom Dumoulin a Arcalís.

El Tour de França va començar l’any
1903. ‘Le Velo’ i ‘L’Auto’ –diaris d’aquella
època– van descobrir que quan cobrien
competicions ciclistes les seves vendes
augmentaven. Per tant, el periodista
Henry Lefreve va convèncer el director
de ‘L’Auto’, Henri Desgrange, de crear
una competició ciclista que es fes en
gran part en territori francès i els seus
paisatges espectacular. El primer Tour
va tenir només sis etapes de més de
400 quilòmetres cadascuna. Amb inici
a París, el primer
guanyador va ser
Maurice
Garin.
Les proves es feien
fins i tot de nit i
duraven 19 dies.
Només hi havia
una bicicleta per
ciclista i si es feia
malbé s’havia de
reparar per poder
continuar. Cosetes
de l’època. De 1914 a 1918 no hi va haver
Tour. La Guerra Mundial va deixar cap
per avall el món. El 1919 va reiniciar i la
gran novetat de llavors va ser el mallot
groc. Un jersei de llana fina i no pas una
samarreta com és l’actual. De 1940 al
1946 es va tornar a aturar el Tour per la
Segona Guerra Mundial. Al 1947 va arribar el domini italià amb Bartali i Coppi.
Des de 1947 a 1968 el gran dominador de
la ‘Grande Boucle’ va ser el francès Jacques Anquetil, ‘Monsieur Crono’. No va
ser fins al 1952 que va entrar la televisió,
que va començar a retransmetre algunes etapes. Sis anys després van començar a retransmetre-les totes.
El 1959, Federico Martín Bahamontes, ‘l’Àguila de Toledo’, va guanyar el
Tour i va aconseguir sis victòries de
muntanya. I abans de l’aparició d’Eddy

Merckx, ‘el Caníbal’, va arribar al país la
primera etapa ‘andorrana’ del Tour. Corria l’any 1964 i ho va fer amb autèntics
mítics de les dues rodes: Anquetil, Poulidor i Bahamontes. El primer guanyador
a Andorra en un Tour va ser Julio Jiménez, ‘el Rellotger d’Àvila’. Va ser en un
dia de molta boira.
Del 1969 a 1972 va ser l’època de
Merckx. Només Luis Ocaña li va saber
trencar la ratxa victoriosa. Als 70 va aparèixer un nou crac de les dues rodes: Bernard Hinault. Cinc
Tours de França
per a ell. Una fita
que només havia
aconseguit Anquetil i Merckx. Als 80
va aparèixer Pedro
‘Perico’ Delgado i
als 90 va irrompre
Miguel Induráin.
Va guanyar cinc
rondes franceses
consecutives del 91 al 95. De fet, al 93
‘la Grande Boucle’ va tornar a trepitjar
territori andorrà. La prova ‘andorrana’
va comptar amb el triomf del colombià
Oliverio Rincón i ho va fer a Pal.
Al 96, el danès Bjarne Riis va acabar
la ratxa triomfant d’Induráin. El món
del ciclisme va deixar de tenir diferents
noms destacats i al 97 el Tour va tornar
a triar a Andorra per tenir un final d’etapa. Aquell any l’alemany Jan Ullrich es
va imposar a Arcalís amb una potència
mitjana de sortida de 497 watts. Al 2006
es va haver de retirar després de l’esclat
de l’‘Operación Puerto’. La quarta vegada que ‘la Grande Boucle’ va triar el
país va ser al 2009 en plena ebullició
d’Alberto Contador i també de Lance
Armstrong. Això sí, a dalt d’Arcalís es va
imposar el francès Brice Feillu.

julio jiménez, ‘el Rellotger d’Àvila’,
triomf entre la boira
Va guanyar en les etapes d’Andorra i Puy de Dome. Julio
Jiménez, ‘el Rellotger d’Àvila’, va ser l’escalador que quan pujava
ho feia en silenci fins a coronar el cim. Deien d’ell que corria
bonic. El seu millor rècord van ser les onze etapes del Giro on
va lluir la ‘maglia rosa’, però es va imposar en una etapa amb
ciclistes mítics com Jacques Anquetil, Raymon Poulidor o el seu
compatriota, Federico Martín Bahamontes. El primer a guanyar a
Andorra en un Tour.

Arcalís va
acollir tres finals
d’etapa del Tour
de França amb
triomfs d’Ullrich,
Feillu i Dumoulin

Tom Dumoulin, el ‘gegant’ holandès
traient-se una espina a Arcalís
Va perdre en l’anterior Vuelta Espanya del 2015 davant Fabio Aru
i ho va fer a la penúltima etapa. Va viure amb aquella espina
clavada des d’aquella dura derrota a la serra madrilenya.
Després es va haver de retirar del Giro d’Itàlia quan havia
guanyat el pròleg i s’havia vestit amb la ‘maglia rosa’. Molts
van dir d’ell que seria el successor d’Induráin del 2021. La seva
victòria a Arcalís 2016 sota una intensa tempesta i calamarsada
va alimentar-li la confiança.

L’última vegada del Tour de França al
Principat va ser el 2016. Aquella novena
etapa va tenir un final èpic amb triomf
de Dumoulin sota una terrible tempesta
amb meta a Arcalís. Alberto Contador es
va retirar amb febre. En el grup de favorits no hi va haver canvis a la general ja
que Nairo Quintana no va provar Chris

Froome i el líder va saber neutralitzar
els atacs de Richie Porte i Bauke Mollema. Cinc gestes ‘andorranes’ i ara la sisena, però amb un final diferent de les
anteriors, és a dir, en pla i en ple centre
d’Andorra la Vella emulant la prova del
2017, on es va imposar l’italià Vincenzo
Nibali, ‘el Tauró’.

