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Vallnord - Pal Arinsal
i la recerca per ser la capital
fixa del món de la BTT

F

ort William (Escòcia) és considerat per moltíssima gent
la millor ronda del circuit de
la Copa del Món de descens
de BTT. El recorregut té merescuda la
seva fantàstica reputació ja que any
rere any dona emoció i competició al
límit i reuneix milers i milers d’espectadors en un dels escenaris més durs
del calendari. Sens dubte, és un dels
favorits entre els bikers professionals.
Això sí, en els últims anys Vallnord
Pal-Arinsal no es queda enrere. La
Unió Ciclista Internacional (UCI) està
encantada amb la capacitat organitzativa del país i el Vallnord Bike Park
La Massana ja ha organitzat quatre
Copes del Món i uns Mundials absoluts de BTT. Una història que va començar al 2008 i que cada any creix
i creix sense aturador. De fet, al 2008

en la primera Copa del Món va haver-hi 20.000 espectadors. I al 2013,
a la tercera Copa del Món, 35.000. El
gran èxit va arribar al 2015 amb els
Mundials amb 70.000 espectadors i
el curs passat amb la Copa del Món
es va arribar als 36.000. Vallnord té
com a objectiu convertir-se en la capital del món de la BTT o, com va dir
el comissari de l’UCI, en la meca de
la BTT. Un esport que ha aconseguit
el que tant buscava l’estació: desestacionalització. La maquinària no frena
ni quan arriba la primavera ni l’estiu
i la BTT en té bona part de culpa. Les
bicicletes de muntanya fa molts estius que són les grans protagonistes
i omplen la parròquia de La Massana.
Un repte que només necessita convertir-se en seu fixa del calendari de
la Unió Ciclista internacional.
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entrevista a àlex marín

“Aquest circuit agrada a molts”
FACEbook

El biker de Palautordera i que té pis a Canillo afronta la seva
segona temporada en elit i és un dels millors espanyols en
descens en BTT. Jove, però sobradament preparat
Afronta la seva segona temporada en
elit i ocupa la divuitena posició de la
classificació general en descens. Com
està anant aquest inici de temporada?
Està sent una de les meves millors
temporades. Estic amb un nou equip,
després de fitxar per Madison Saracen, i això em va ajudar moltíssim.
Un canvi molt gran que m’ha anat
molt bé. Encara queda moltíssim per
treballar. En aquest esport pots estar
amunt i avall molt ràpid.
Com està anant l’experiència
d’aquest canvi d’equip després de
tres anys amb Giant?
Molt bé. És el que buscava. Aquí he
trobat un grup de persones que treballen molt bé i on hi ha bon ambient.
La bicicleta va molt bé i tinc un mecànic que és dels millors. A Giant vaig
aprendre moltíssim i em va ajudar a
créixer com a persona i professional,
però quan et fas gran veus què t’anirà
bé i que no. Aquí no em veia capaç.
Ara toca competir a Andorra, que és
un lloc que coneix prou bé. Serà com
competir a casa teva?
Sí. Jo sempre dic que competir aquí
és com fer-ho a casa meva. Tinc un pis
aquí dalt i estic tot l’estiu aquí. Per mi
és un dels millors circuits de la Copa
del Món perquè està molt ben treballat. No només ho dic jo sinó que tothom ho diu. Jo soc de Palautordera i

tinc aquí el pis des de fa un any. Tinc
el mànager aquí i amics, però encara
no he donat el pas per residir perquè
a l’hivern necessito per entrenar una
muntanya que no tingui neu. Veig, de
moment, inviable viure aquí durant
tot l’any. A Palautordera em vaig comprar un camp per muntar un circuit i
m’entreno aquí a casa força sovint.

Per mi és un dels
millors circuits de la
Copa del Món. Està
molt ben treballat
Per què creu que és un dels millors?
Pel desnivell que té i per la fluïdesa.
Tot el tros de dalt és més pla i cada
cop és més costerut. Això ens agrada
als bikers a nivell mundial: que faci
alts i baixos i que sigui natural, i aquí
ho és.
Quins objectius es marca per a la prova d’Andorra?
L’objectiu és el mateix que tenia
a l’inici de curs i és el Top-20. Dins
d’aquest Top-20 tal com està anant
tot el següent pas seria entrar dins del
Top-10. M’hi veig, tot i que treballant
amb molta constància per arribar als
objectius més alts.

Qui és el favorit per guanyar aquí?
La veritat és que aquest any està
sent complicat perquè està molt igualat i hi ha molt nivell. Cada any el nivell puja molt amb temps molt més
ajustats. Això fa que n’hi hagi cinc o
vuit que poden guanyar. Aaron Gwin,
pel fet d’haver guanyat l’última, té
moltes opcions.
Fort William és el descens preferit
per als bikers, però creu que Andorra
pot arribar a ser igual?
Fort William és un lloc icònic, però
ho veig més pel tema dels espectadors. Pel que fa a nosaltres, hi ha gent
que li agrada molt el circuit i hi ha gent
que l’odia. Quan plou, que a Escòcia
ho fa sovint, deixa un fang complicat.
El públic fa la prova de Fort William
especial perquè ho viuen molt. A Andorra està molt bé perquè hi ha molt
de públic, tot i que el hàndicap d’aquí
és que té el paddock a dalt i tenir-lo a

baix els aniria millor. Això sí, aquesta
prova la ve a veure molta gent perquè
és molt important. I a més poden gaudir d’un lloc magnífic com Andorra.
Ve del Dirt, però què té la BTT que enganxa tant?
Jo vaig començar a fer Dirt amb els
amics pel poble. Jo soc una persona
molt disciplinada i m’agrada treballar
pel que vull i el descens el veia més
encarat a mi. Al descens no tens un
jutge que et diu si guanyarà una persona o no. El rellotge no enganya. I
això va ajudar a fer que em decidís pel
descens. I per què està tant de moda?
No ho sabria dir. No és un esport barat, però no és tan car com la moto. A
l’estiu, que hi ha més circuits, la gent
pot gaudir de l’aire lliure a la muntanya i passar una bona estona amb
un grup d’amics. Al principi la base
la pots agafar ràpidament i això a la
gent l’enganxa molt.
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entrevista a david valero

“Andorra és
un paradís per
practicar BTT”

fAcEbook dAvid vAlEro

El biker de l’MMR Factory Racing Team té un somni:
guanyar una prova de la Copa del Món. David Valero,
nascut a Baza (Granada), és el segon de la classificació
general de cross-country. A Nove Mesto va ser segon.
Copa del Món a Andorra i arriba segon de la classificació general per
darrere del suís Nino Schurter després de ser segon a Nove Mesto i
quart a Albstadt. Quines sensacions
té per a aquesta cita andorrana?
La veritat és que el meu objectiu és
mantenir aquesta segona posició i intentar jugar el meu punt a favor perquè és una prova que es fa en alçada.
Jo he treballat molt la meva aclimatació en alçada a Sierra Nevada ja que
visc a prop d’allà. És una bona opció
per buscar també aquesta primera
posició que ocupa Nino Schurter, que
és un biker bastant complicat de combatre, però mai perdo l’esperança.
Això sí, aquesta temporada no podia
començar millor...
És una temporada on el meu objectiu principal era la Copa del Món perquè la temporada passada vaig acabar vuitè de la classificació general. El
repte que ens havíem plantejat amb
l’equip era fer una bona Copa del Món.
A dia d’avui ho estem aconseguint i
estem molt contents. Encara queden
quatre proves i poden passar moltes
coses. Hem d’intentar fer-ho el millor
possible.
De moment se li està resistint la
victòria... Un dels somnis que té per
complir...
[Somriu] Sí... La segona posició a
Nove Mesto és el meu millor resultat
en Copa del Món, però la victòria és
una mica complicada perquè Nino
Schurter i Julien Absalon fa uns anys
que entre ells dos estan lluitant sempre per les victòries i no hi ha cap

biker que els pugui plantar cara.
Sigui com sigui deu ser espectacular lluitar contra aquests bikers que
són autèntiques bèsties del crosscountry.
Al principi quan jo vaig començar
eren els referents, però treballant dia
a dia els resultats acompanyen i quan
treballes tant i et trobes una recompensa així t’alegra moltíssim.
El somni de guanyar una prova de la
Copa del Món està més a prop que mai.
A l’inici de temporada em van fer
una entrevista per a mountainbike.es
i em van preguntar quin seria el titular que més m’agradaria per a aquest
2017 i vaig respondre: David Valero
guanya una prova de la Copa del Món.
I aquest seria un gran titular si tenim
en compte el gran nivell i els bons
bikers que hi ha.
Un titular que es podria fer realitat a
Andorra. Ho veu així?
Seria tot un orgull posar aquest
titular a Andorra ja que aquí per als
espanyols és com córrer a casa nostra
i la veritat és que hi ve molta afició espanyola. Aquest seria un bon lloc per
aconseguir la meva primera victòria
en una Copa del Món.
El vindrà a veure la família?
[Somriu] Sí... Aquesta és la prova més propera de la Copa del Món
que tenim i vindran a donar-me
suport i a donar-me ànims, que són
molt necessaris per intentar el triomf
en una prova d’aquestes característiques.

per a nosaltres i aquí s’està a la glòria.

El meu objectiu
serà mantenir la
segona posició de la
general
Competir a Andorra
per als espanyols és
com córrer a casa
nostra
Coneix el país?
Aquest és el quart any que estic fent
proves de la Copa del Món i cada cop
que vinc m’agrada més. Aquest és un
paradís per practicar la BTT i ho estan
fent molt bé amb la feina que s’està
realitzant en un entorn espectacular.
A més a més, els bikers espanyols
com vosaltres us sentiu com a casa.
És un viatge més o menys còmode

Abans era mecànic de Ciclos Montoya i ara és un dels bikers més importants d’Espanya... Com se sent?
Em sento molt afortunat perquè jo
vaig començar molt més tard i no vaig
córrer en categories inferiors com
d’altres dels meus rivals i companys
d’equip. Al final, per a mi ha estat un
camí més complicat perquè va ser
tot nou i vaig anar a marxes forçades. En definitiva, t’has de posar molt
més les piles perquè hi ha coses que
vas aprenent sobre la marxa. Quan
t’agrada alguna cosa no et costa. Ara
estic gaudint molt i intentarem donar
moltes alegries i aconseguir bons resultats.
Quin anàlisi fa del circuit de crosscountry del Vallnord Bike Park?
Un circuit bastant complet. A banda de l’entorn que l’envolta té una
pujada dura i una baixada molt tècnica. Zones rodadores. És un circuit que
té de tot. En la baixada llarga té un
inici de roca que si plou deixa el recor-
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El circuit de
cross-country del
Vallnord Bike Park és
bastant complet

Com lluiteu amb aquest tema de l’alçada?
El que intentem és realitzar una
bona aclimatació prèvia a la prova
de la Copa del Món. Tenir el cos acli-

és si faré primer, segon o tercer, però
m’agradaria pujar al podi.
La baixa de Carlos Coloma a l’equip
s’està notant molt?
Estem fent una bona temporada i sense ell continuem fent un
treball d’equip fantàstic. A més a més,
Pablo Rodríguez ho està fent molt bé,
tot i ser sub-23.

regut molt entretingut i a les pujades
pots marcar la diferència. Després té
el handicap que estàs corrent a 1.900
metres en què el cos no treballa igual
que si estiguessis corrent a 600 metres.
És dels millors del món?
Jo crec que hi ha molts circuits
[somriu]. Hi ha circuits de moltes
classes, però aquest treu el màxim
rendiment als corredors perquè han
d’anar més fins i si no estàs ben preparat tindràs un dia molt dolent. Al final, tots els circuits són exigents, però
el tema de l’alçada és un dur combat.
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Ara Coloma és el seu rival. Com el
veu?
Coloma és un biker molt complet
i amb molta classe. En BTT tots ens
portem molt bé i cadascú imposa la
seva força en les proves. Ell està treballant per els Campionats del Món
d’Austràlia i està una mica més relaxat per a la Copa del Món.

matat és molt important per tenir un
bon rendiment.
Quins objectius té per a aquesta
temporada?
En un principi fer una bona Copa
del Món i després ens tocarà el Campionat d’Espanya, on som molt ambiciosos, i després el Campionat d’Euro-

pa i el Campionat del Món. L’objectiu
és el dia a dia i intentar millorar en
totes les proves. Soc un biker bastant
regular, estic bé de forma i l’important és no tenir problemes mecànics.
Es veu acabant la temporada fent
podi a la general?
Aquest és l’objectiu... El que no sé

Es va quedar a tocar del diploma
olímpic a Rio... Pensa ja en la revenja?
Vaig acabar una mica cabrejat perquè sabia que tenia opcions, però no
va sortir bé i intentarem treballar per
als següents Jocs Olímpics. Això sí,
Rio va ser una experiència molt bonica. En aquest inici de la Copa del Món
em vaig treure l’espina dels Jocs de
Rio.

AnyósPark, el Club.
Especialistes en cycling
Tot el que necessites
i molt més per a gaudir
del ciclisme al 100%!

Activitats de cycling indoor i outdoor · última tecnologia
disponible per a l’entrenament sobre dues rodes · Els
entrenadors més formats · El millor equipament esportiu.
T.: +376 738573

club@anyospark.com

anyosparkclub

@anyosparkclub

anyospark
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salutacions

L’escenari ideal per celebrar la Copa del Món

Antoni Martí
Cap de Govern

Un cop més Andorra i Vallnord seran
l’escenari idoni per celebrar la Copa
del Món de BTT. Els últims esdeveniments ens demostren que el nostre
país s’ha consolidat com una destinació de referència en l’àmbit esportiu i
en especial en el sector de la bicicleta.
Des del Govern que tinc l’honor d’encapçalar hem treballat any rere any
per diversificar i desestacionalitzar el
sector turístic. En aquest sentit, acollir
proves de primer nivell esportiu com
aquesta Copa del Món de BTT fa que
Andorra sigui un destí idoni per viure,
entrenar i competir. Durant les dues
setmanes que la competició ens visi-

ta, Andorra ha de demostrar un cop
més que en les cites més importants
som un petit país que se sap fer gran
a ulls del món. Entre el 19 de juny i
el 2 de juliol la Massana i Andorra seran el centre d’atenció pels amants de
la BTT i de l’esport en un entorn excepcional per practicar aquest esport
que dia rere dia guanya més adeptes.
Durant aquests dies el Principat celebrarà, un cop més, un esdeveniment
esportiu d’abast mundial que se suma
a la visita del Tour de França, de la
Vuelta i dels Mundials d’esquí Alpí, entre d’altres. El Govern sempre ha estat al costat d’aquestes competicions

d’alt nivell, ja que creiem que és una
bona via per donar a conèixer el gran
potencial que tenim. També aquestes
cites ens permeten associar la marca
Andorra amb conceptes com natura,
esport, seguretat ciutadana i estil de
vida saludable. Espero que tots puguem gaudir d’aquesta festa sabent
que si continuem fent les coses bé el
nostre país hi sortirà guanyant. Si ho
sabem fer, serem a ulls del món un
país envejable que sap acollir els seus
visitants, que proporciona un escenari immillorable per gaudir de la Copa
del Món i on la ciutadania està compromesa amb Andorra.

Muntanyes d’emocions a la Massana!

David Baró Riba
Cònsol major de la Massana

Després de cinc jornades espectaculars amb els Mundials Màsters de BTT
−que han portat als circuits de Vallnord Bike Park la Massana set-cents
corredors de trenta-set països− ara
dona el tret de sortida la Copa del
Món 2017. Us convidem a viure al
màxim l’espectacularitat de les proves: d’una banda el DHI, una emocionant cursa de descens contrarrellotge, que comença a la Caubella i
té la meta al Prat de la Ribera, a la
Massana; i d’altra banda, el XCO, un
circuit camp a través, que travessa
senders rocosos i amb obstacles, al
peu de l’estació de Pal.
Tots els recorreguts estan dissenyats per garantir les millors condicions tècniques per als corredors però
també pensant en els espectadors,
per poder seguir de prop la competició al llarg de tot el traçat.
Aquesta és la cinquena Copa del
Món que organitza la Massana. Us recordem que fa dos anys també vam

ser la seu dels Mundials. Tenim un
lloc dins el calendari internacional i
volem continuar al màxim nivell. Per
l’any que ve ja tenim assegurada la
Copa del Món i ja hem fet la demanda a l’UCI pels dos anys següents. A
més, continuem ampliant els esdeveniments i l’oferta relacionada amb la
bicicleta de muntanya.
Avui ja podem assegurar que
l’aposta per la BTT que vam fer al
2008 ha resultat ser la clau de la dinamització de la temporada d’estiu,
paral·lelament a altres accions, com
les curses de muntanya o l’ecoturisme. Som una parròquia d’alta muntanya i hem aprofitat els nostres
recursos per estructurar la nostra
oferta d’estiu.
La Copa del Món, juntament amb
els Mundials Màsters, ens portaran
aquests dies al voltant d’uns 70.000
visitants. Hem coordinat els nostres
efectius perquè l’arribada als circuits
sigui al més àgil possible, perquè

volem que tots vingueu a gaudir de
la competició. A més del públic físic
també haurem de comptabilitzar els
milions d’espectadors que seguiran
les proves a través de les televisions.
Vallnord Bike Park la Massana és
l’escenari físic d’aquesta gran prova. Però a nivell internacional és el
Principat d’Andorra qui acull la Copa
del Món, som tot un país oferint els
nostres serveis i infraestructures als
competidors, acompanyants i aficionats.
El Comú de la Massana i l’equip
de Vallnord Pal Arinsal, amb el suport d’Andorra Turisme i de la Unió
Ciclista Internacional continuaran
treballant per a la nostra projecció
internacional. Un fort agraïment als
nostres patrocinadors, que han fet
possible aquest gran projecte.
Donem el tret de sortida a la Copa
del Món 2017.
Esperem que ens acompanyeu a
viure Muntanyes d’Emocions!
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HA COL·LABORAT EN AQUESTS PROJECTES

Prada de Moles (Encamp)

N

ova Constructora és el proveïdor de
personal subcontractat per a les empreses de més prestigi i reconeixement del Principat. En els darrers anys, les
grans empreses del sector de la construcció
del país li han dipositat la seva conﬁança.
Nova Constructora proporciona personal
altament qualiﬁcat i especialitzat amb un
alt nivell de formació en cadascuna de les
especialitats del ram.
Escola Germans de Riba (Ordino)

Nova Constructora disposa de personal
especíﬁc per a treballs de paleta, encofrador, ferrer, pedrer, gruistes, plaquista,
caps d’equip...

Ediﬁci Josep Viladomat (Escaldes-Engordany)
Vila Park (Encamp)

Nova Constructora pot satisfer les necessitats professionals de qualsevol iniciativa
constructiva per complexa que sigui.
La direcció de Nova Constructora està compromesa amb un alt nivell d’exigència per
a lliurar els acabats de manera impecable.
L’objectiu de l’empresa és evolucionar
contínuament de manera que el contractista continuï dipositant la seva conﬁança
amb la garantia que els treballs seran executats de manera acurada.
Estadi Nacional (Andorra la Vella)

Refugi de Sorteny (Ordino)

Residència Geriàtrica (Escaldes-Engordany)

Vila Park (Encamp)

Trilla IV (Andorra la Vella)

OBRA CILVIL · EDIFICIACIÓ · ESTRUCTURES

ESPECIALISTES EN SUBCONTRACTACIÓ
Av. Joan Martí, 73. Local 2. Encamp.
Tel. (+376) 333 954 - (+376) 815 971 E-mail: direccio@novaconstructoraandorra.com
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entrevista amb gerard riart

“Quan l’UCI ens
dona una Copa
del Món de BTT
és degut a la
feina ben feta”
El president de la Federació Andorrana de Ciclisme
(FAC), Gerard Riart, valora de manera molt positiva la
cinquena organització de la Copa del Món de BTT al
país ja que significa que l’UCI es troba a gust aquí i
permet consolidar la màxima competició al calendari
internacional amb les millors cites possibles.
Què suposa per el país acollir la Copa
del Món de BTT?
Des de la Federació Andorrana de
Ciclisme és un orgull per tornar a tenir aquí a Vallnord la Copa del Món
de BTT perquè consolida encara més
a Andorra com a país dels esports de
les dues rodes i per la federació és
una notícia molt positiva. Des d’aquí
vull felicitar la feina d’aquests últims anys de Vallnord, del Comú de
La Massana i del Govern per fer realitat l’organització de les Copes del
Món o Campionats del Món de BTT a
Andorra. Nosaltres que tractem amb
l’UCI sabem el complicat que és. Sembla fàcil que ens donin cada any una
Copa del Món de BTT i no és així. L’UCI
si fas una Copa del Món o un Mundial
i no fas bé la feina i hi ha mancances
amb alguna cosa són molt estrictes.
Per tant, la prova que ens donin any
rere any l’organització d’una Copa del
Món vol dir que la feina que es fa està
molt ben feta.
Ja portem quatre edicions i un Campionat del Món de BTT... S’està convertint en una seu fixa Andorra i fa
temps ningú s’ho podia imaginar...
No. Al principi quan vam demanar
el primer any per acollir la Copa del
Món ja va ser un somni complert i ara

és el que he dit abans és la feina ben
feta i l’UCI està encantada de com ho
fem aquí. També de l’assistència del
públic, els voluntaris i evindement del
circuit i si ens ho donen així cada any
és que es per alguna cosa. Ells veuen
que tot està ben fet i que continuii el
que faci falta...

són els motius?
De cara al públic és molt atractiu
perquè poden seguir la baixada de
descens des d’allà mateix. La situació, l’entorn fa que sigui un dels circuits ideals. Tenim un lloc ideal i s’ha
d’aprofitar al màxim per ser un dels

Des de l’UCI què opinen sobre la capacitat organitzativa del país en les
Copes del Món?
Ells quan venen aquí se senten
molt ben acollits. Diuen que els circuits són preciosos i que el país és
encantador, és a dir, només ens lloen.
L’UCI fa moltes curses arreu d’Europa
i a la resta del món i aquest per ells
Andorra és un dels llocs on se senten
millor acollits.

Des de fa uns
anys estem pujant
en les disciplines
de BTT

D’on va sorgir aquesta idea d’acollir
Copes del Món?
Això és la feina de Vallnord per
potenciar l’estació i per potenciar la
temporada d’estiu amb els circuits.
No ens imaginavem el que tenim ara
de cada any tenir una cita oficial de la
Copa del Món.
El circuit de cross country i el de descens del Vallnord Bike Park són considerats els millors... Quins creus que

L’UCI quan ve aquí
se senten molt ben
acollits ja que els circuits són preciosos
referents al món del BTT.
Quines millores hi ha hagut després
de celebrar fa quatre anys la primera
edició?
Moltíssimes. La mateixa organització, encara que sembli que tot està
perfecte, sempre pensa que hi ha coses per millorar. No puc enumerar les

millores que s’han fet perquè no acabarien, però cada any s’han millorat
coses perquè sempre et queda alguna
cosa de dir: això ho podem millorar.
Només hi haurà representació andorrana en descens amb Albert Barilaro, Guillem Casal, Blanca i Joan
Aracil... Quins objectius ens plantegem?
En principi només hi havia participació en descens, però Guy Díaz després de guanyar l’Open de Barcelona
abans de marxar als Jocs dels Petits
Estats, es va animar. Li va anar molt
bé a San Marino també i ha vingut
molt motivat i jo crec que finalment
si participarà. Ho estem acabant de
parlar amb ell i ara està molt animat i
està bé de forma. Estarà bé també tenir un representant andorrà en cross
country. I objectius en descens serà
passar a la final. Hi ha hagut temporades que s’han quedat molt a prop.
Han estat preparant la temporada
amb el Toni Missé, han fet estatges,
un Campionat d’Europa a Itàlia, alguna Copa del Món i l’objectiu està clar:
arribar a la final.
Des que acollim les Copes del Món
han augmentat les llicències en
BTT?

Copa del Món UCI de BTT 2017
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Portar
competicions a
l’estiu és molt bo
per Andorra

Any rere any hi
ha més adeptes a
nivell amateur que
venen a fer BTT

Sí. Des de fa uns anys estem pujant en les disciplines de BTT i de ciclisme en ruta. És la feina que s’està
fent des de Govern, els comuns i els
clubs. Aquí acollim el Tour de França,
la Vuelta a Espanya, la Purito, la Volta als Ports i després les Copes del
Món de BTT. Entre tot fa que Andorra ja comenci a ser un destí de cross
country, de descens i de ciclisme en
general. Això és molt bo per Andorra
perquè ens feia falta que també ens
vinguessin a visitar a l’estiu.

Ja fa temps que el Vallnord Bike
Park està ple de bikers...
Any rere any tenen més adeptes a
nivell amateur que venen a practicar
BTT. Poder entrenar i participar al circuit que després correran els millors
del món tot això fa que pugi gent a
Andorra.

Hi ha molts ciclistes professionals residint al país, però no tants
bikers... Per quin motiu?
Bikers no tants perquè no hi ha
aeroport i tenen un calendari amb
competicions llunyanes. Sigui com
sigui aquest és un país magnific per
poder viure i també per poder practicar ciclisme.

Què té la BTT que tant agrada?
És un esport que a quasi tots els
nens de petits els hi agrada anar en
bicicleta. Hi ha molts practicants de
ciclisme a tot el món i ara tenim la
sort de decidir-nos de fer cursa en
carretera o BTT.
Qui són els favorits per guanyar la
prova de descens i la de cross country?
Greg Minnaar en descens i Nino
Schurter en cross country. Guanyi qui
guanyi serà un espectacle preciós.

SPECIALTY COFFEE
BRUNCH
Carrer Esteve Albert amb
Carrer Paraires - Escaldes

83 86 00

Odei Cafe
cafe.odei
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entrevista a javier belmonte

“Vallnord Bike Park ja
és una referència”
Ell és el responsable del Vallnord Bike Park i el líder d’un grup de 10 persones de
manteniment de pistes i 11 ‘bike patrols’ que s’han dedicat els últims dos mesos
a preparar el trajecte comprès entre La Caubella de Pal i el centre de La Massana.
VAllNorD

convertit en un dels millors del món...
Amb totes les Copes del Món que
hem fet vas veient l’evolució que s’ha
fet i també que a l’UCI els agrada i
confien amb nosaltres.

Com ha anat aquesta evolució del Vallnord Bike Park després de l’organització de les primeres Copes del Món
i també dels Campionats del Món de
BTT?
Cada any que passa pugem als escenaris de bike parks del món, creixem
molt en tots els aspectes i la veritat és
que anem cap amunt. Des que vam
començar a tenir més remuntadors
mecànics, més pistes, més facilitats,
més recursos... tot ha anat molt millor.
Qui és l’arquitecte d’aquest Vallnord
Bike Park?
Jo sol és impossible que ho sigui
[somriu]. Gràcies al meu cap, Josep
Marticella, que em dona facilitats, tenim un gran equip tècnic, de manteniment de pistes, un gran equip de ‘bike
patrols’ i sense ells seria impossible
tenir un Vallnord Bike Park d’aquestes
característiques i del nivell de Campionats del Món i de Copa del Món.
L’evolució ha estat bastant important...
Érem només tres a l’inici quan vam
començar i fèiem de tot, és a dir, de
‘bike patrols’, de manteniment de
pistes i de tot. Ara som força més. De
manteniment de pistes som 10 per-

Què agrada més d’aquest Vallnord
Bike Park?
A l’UCI els agrada tot. Bon circuit,
bon pàdoc, els hotels... Tot!

sones i de ‘bike patrols’ som sis i cinc
més de l’escola.
Quan comenceu a treballar el Vallnord Bike Park?
Nosaltres vam començar a principis
d’abril de cara a l’estiu. Quan la neu
no ha marxat a la part alta comencem
a treballar els circuits a la part baixa i
quan ja no hi ha neu a la part alta arreglem els circuits de la part mitjana
i alta.
I després dels inicis amb tres persones aquest Vallnord Bike Park s’ha

Alguns bikers de descens comenten
que els agradaria més que el pàdoc
fos a baix. Com valora aquesta opinió?
De cara al descens sí que és millor
el pàdoc a baix perquè resulta còmode
per solucionar les avaries mecàniques
dels bikers, però aquí en el cross-country és a dalt i va millor que el pàdoc
sigui a dalt. A baix no hi cap.
Aquest és el millor Bike Park de la
Copa del Món?
Tinc clar que o aquest o l’any vinent
serem el millor tant en descens com
en cross-country. Molts bikers diuen
que és un circuit molt complet sent
físic i tècnic i que té de tot. Posem tot
l’esforç per arribar algun dia a ser els
millors del món. Ara ja som una referència i fins i tot ens copien.

LES XIFRES
70.000
la previsió per la Copa del
Món d’enguany és de 70.000
espectadors. Si s’hi arriba
seria la millor de les Copes
del Món organitzades.

27 països
l’audiència de la Copa del
Món del 2016 va tenir cobertura a 27 països amb més de
9 milions d’audiència acumulada.

2n millor
Bike Park la Massana va ser
escollit el segon millor circuit
de descens. El primer lloc va
ser per a Fort William. leogang també va ser segon.

Primer XCE
Vallnord Bike Park la Massana va compartir primera
posició amb Nove Mesto Na
Morave com a millor circuit
cross-country.

Pinkbike
El web de referència internacional de la BTT va atorgar a
Vallnord Bike Park el premi
DH race of the year 2013 i
2015.

VENDA I REPARACIÓ
Preus per Andorra sense TAXES.

Carrer Joaquim Viola, 29-31 - 25700 - La Seu d’Urgell
+34 973 114 284
info@x-pirience.com
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els perfils

Anàlisi del descens i del cross-country
david vázquez
(inspector de
l’uci)
“El circuit de descens és un dels més
llargs de la Copa del Món i amb més
desnivell acumulat amb 600 metres.
És molt tècnic i és un dels que més
agrada. Potser és massa del mateix
amb bosc costerut i quan plou es
complica molt per a la majoria de
bikers elits i en especial per a les noies. És un dels favorits dels bikers. Tot
el conjunt és genial i està molt ben
considerat a nivell UCI. L’organització
posa tota la carn a la graella i si hi
han de posar ponts ho fan. S’ho treballen molt. És un circuit molt ‘hardcore’. L’únic punt negatiu per dir-ne
un és que el paddock estigui a dalt,
però li dona un aire diferent i t’hi acabes acostumant”.

Copa del Món UCI de BTT 2017
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albert balcells
(director
d’ocisport)
“Una de les particularitats del circuit de
cross-country és que es troba a 1.900
metres. Aquest circuit té una sortida en
zona asfaltada (200 metres) que permet
que els bikers se situïn. Després una zona
d’herba amb una pujada forta amb inclinacions del 25%. Aquest és el primer obstacle fort. Després, entrada a una zona
boscosa picant de cara amunt per arribar a la zona més alta del circuit a 1.950
metres. A partir d’aquí, primera baixada
amb corriol i es necessita un nivell tècnic
molt alt i després la zona més dura amb
la Red Zone amb rampes d’inclinació del
30%. Aquí es decideix la prova. Uns 400
metres de llargada i el més fort físicament fa diferències. El final que els espera és de 4 quilòmetres de recorregut”.
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CAMPIONATS DEL MÓN MÀSTERS

La millor avantsala de la Copa del Món
Els Campionats del Món Màsters, per a bikers veterans, van aplegar més de 700 participants provinents de 37 països
Vallnord Bike Park La Massana va
donar el tret de sortida a la competició internacional de BTT. Quinze dies
sense parar. Els Campionats del Món
Màsters, per als bikers més veterans
i per als bikers elit, van ser la millor
avantsala de la Copa del Món, amb
una participació de més de 700 bikers
originaris de 37 països dels cinc continents, que van compartir amb milers
de seguidors les emocions i l’espectacle en les disciplines de descens (DHI)
i de cross-country (XCO).
A la primera jornada dels Campionats del Món Màsters van competir
més de 200 bikers de les categories
masculines entre els 45 i els 59 anys
d’edat en la disciplina de cross-country. L’irlandès Robin Seymour es va
imposar a la prova de 45-49 amb un
temps d’1 h 01’33”. El segon classificat va ser Fabrizzio Pezzi, que va arribar a la meta dos minuts després, i el
català Àngel Llorens va tancar el podi.
A la categoria 55-59 anys va guanyar
el francès Alain Morra amb 49’38” seguit pel suís Tommy Olsson i l’irlandès
Peter Buggle. En 50-54 anys victòria
per a Pere Roig amb 45’09”, el segon
lloc va ser per al danès Palle Egeberg
i el tercer per a l’italià Andrea Pendini.
La pluja va ajornar la prova de la categoria 45-49 que es va disputar a la segona jornada. Aquesta prova ajornada
es va disputar dimecres a la segona
jornada i va comptar amb el triomf de
Jens G. Hansen amb un crono d’1 h
01’54”. Tot seguit va ser el torn per als
homes de 60 i 64 anys i aquí va destacar Francesco Ferrari amb 36’02” i
un podi que va completar Gary Moller
i Peter Harris. En els majors de 65 i 70
anys, el primer lloc del podi va ser per
a Robert Baserba i Christian Jupillat,
respectivament. El francès va realitzar
la seva 17a participació en una competició d’aquestes característiques i
amb un or més. La segona jornada va
acabar amb els 30-34 amb triomf per
a Manuel Sánchez, el segon lloc per a
André Filipe i després va tocar als de
35-39 amb primera posició per a José
M. Guerrero. Aquesta segona jornada
també va tenir competició de crosscountry femení, amb clar predomini
italià amb medalles per a Valentini
Garattini i Monica Maltese en 30-34.
Aquí va guanyar la francesa Laure

FOTOS: CECILIA BELLOMO , EMILIO SEDANO I TEAM TuRNé XC

Molts aficionats amants de la BTT es van aproximar al Vallnord Bike Park per seguir de prop les evolucions dels bikers del
Campionat del Món Màsters. Moltes fotografies, algunes espectaculars, i també molts ànims per a uns bikers veterans que per
una vegada van tocar l’elit de prop al Principat. Tornen el curs vinent.

Els Campionats del Món Màsters, amb els mateixos circuits
que l’elit, van ser de la màxima dificultat amb un terreny que
va aguantar força bé després de la tempesta de la primera
jornada.

Joan Elsen i Albert Turné, del Team Turné XC, van competir a
la prova de cross-country de les seves respectives categories.
Joan Elsen va ser 24è en 50-54 i Albert Turné es va poder
treure l’espina i va acabar 28è en 35-39.

Olivier Nicole es va imposar en el descens de la categoria reina i va dominar a la perfecció, tot i el bon nivell de Brett Wheeler. Es va endur el mallot Arc Sant Martí en la categoria que
comprèn les edats de 30-34.

El podi femení de descens de 40-44, on va guanyar l’espanyola Elisabeth Ruiz. Tot i la derrota de les dues altres rivals el
companyerisme i els somriures no van faltar en un podi molt
esportiu.
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Vauchelles. En la categoria 35-39, el
podi va ser per a Chiara Selva, Eva
Garrido i Neus Parcerisas, respectivament. I en la categoria de més de 40,
Lorena Zocca, Marga Fullana i Maria
Sedemark.
També va haver-hi participació andorrana en cross-contry amb Albert
Turné del Team Turné XC i també Joan
Elsen. De fet, el primer que va competir va ser Joan Elsen en 50-54 i va
acabar 24è amb un temps de 59’40.
Albert Turné, que va competir en la
categoria 35-39, va finalitzar en 28è
lloc amb 1 h 30’ i es va poder treure
l’espina, ja que s’havia vist obligat a
abandonar l’any 2015 per una avaria
al canvi en la seva primera participa-

Les proves del Campionat del Món Màsters van tenir de tot per al biker: gaudir,
però també patir. És l’esport de la BTT,
que no deixa espai per a la relaxació.

ció al campionat.
Dissabte el menú va comptar amb
les finals de descens. En la categoria
reina, primer lloc per a Olivier Nicole
per davant de Brett Wheeler i enfundant-se el mallot Arc Sant Martí. En
aquesta categoria reina, la millor va
ser Severine Cigana.
En la categoria 35-39, victòria per
a Michal Sliwa per davant de Fabrizio
Dragoni i el brasiler Markolf Erasmus.
I amb 66 anys va destacar Odair Guaraci Oliveira. Entre els 40 i 59 anys
van destacar Guido Tschugg, Ramon
Figueras, Marcel Waldmann i Benoit
Fellay. Una festa de la BTT per els més
veterans que dona entrada a la Copa
del Món dels professionals.

El descens va ser la prova que més públic va congregar al Vallnord Bike Park.
Una prova que deixa a tothom bocabadat, amb baixades d’autèntic vertigen.

Els bikers es van trobar amb tot tipus d’obstacles, però tots amb una nota
predominant, és a dir, el circuit de descens és només apte per a grans experts
de la velocitat i també de la intel·ligència, perquè qualsevol error es pot pagar
molt car.
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participació andorrana

Dos dubtes i tres que somien amb la final
Albert Barilaro i Guy Díaz arriben lesionats i Guillem Casal, Blanca i Joan Aracil aspiren al màxim

com arriben els bikers andorrans en descens

alBErT Barilaro

guillEM caSal

Blanca aracil

“estic lesionat perquè vaig caure entrenant.
Tinc un pinçament a l’espatlla dreta i una fissura al dit. els metges m’aconsellen no competir, tot i que jo vull participar sí o sí. abans
de la lesió el meu objectiu era acabar entre
els 80 primers per accedir a la final, però ara
la cosa està més que complicada”.

“l’objectiu és el mateix de cada temporada
i serà intentar estar entre els 80 primers
de la classificació per poder córrer la prova
de diumenge, però no vull ficar-me pressió.
aquesta pretemporada hem treballat molt
bé i tècnicament estic més preparat així que
aniré a fons”

“He estat a Àustria fent dues proves de copa
d’europa i aquest any estic més entrenada
que qualsevol altre. Per a la final de la Copa
del Món d’Andorra només es classifiquen 15,
però podríem dir que l’objectiu serà fer-ho
al millor possible per algun dia arribar a la
final”

com arriba guy díaz
en cross-country

com arriba joan aracil
en descens júnior

“de moment estic pendent de saber si competiré o no perquè vaig
caure en l’última competició a Ponts. en cas de participar ho faré per
gaudir i perquè estic a davant de casa. És un any que em trobo força bé
i intentaré fer el millor resultat possible en un circuit molt exigent i un
dels més complicats de la copa del món”

“El meu principal objectiu serà classificar-me entre els 20 primers per
accedir a la final. Em fa molta il·lusió competir a casa ja que jo visc a la
massana. aquesta és una de les pistes que més em conec i és bastant
picada, de molt desnivell i molt física. arribo bé i m’enfrontaré a rivals
de moltíssim nivell que estan dintre del Top-20 elit”.
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voluntaris

Les més de 400
ànimes entregades a
col·laborar de franc
Per què un tria ser voluntari d’una
prova dels Campionats del Món Màsters o de la Copa del Món de BTT? Tots
ho tenen clar: volen aportar-hi el seu
granet de sorra. La riquesa de la tasca del voluntariat rau en què engloba
persones molt diferents, de diversa
procedència i circumstàncies vitals,
però que comparteixen totes elles un
denominador comú: la voluntat d’ajudar el més proper. Durant 15 dies més
de 400 voluntaris es convertiran en
les ànimes d’aquestes dues proves
d’alta volada entregades totalment
sense rebre cap compensació econòmica i fent més de 10 hores diàries.
Un d’ells és Nicolás Vivanco. Només
té 19 anys i és la primera vegada que
fa de voluntari en una prova esportiva.
“Tinc uns amics en el món del descens
de BTT i vaig decidir un dia mirar la
pàgina de les dues proves i em vaig
apuntar de voluntari. És clar que són
15 dies a fons, però actualment no
estic treballant i em vaig decidir per
donar un cop de mà”. Nicolás Vivanco viu a Ordino i l’any que ve té previst estudiar fotografia a Barcelona.
Quines són les seves funcions de voluntari en les dues proves? “Estic en
diferents punts i la meva missió és
controlar que el públic no envaeixi el
terreny per on passen els bikers”. Ell
està encantat de col·laborar. “M’agrada el món de les bicicletes. M’ho passo

molt bé ja que parlo amb els bikers i
amb el públic. No t’avorreixes”.
Per la seva banda, Paloma Mesina
té 18 anys i és xilena, però des de ben
petita viu al Principat. L’any passat ja
va fer de voluntària i enguany repeteix.
“A mi m’encanta ajudar i també és
bonic que gent normal com nosaltres
estigui implicada en proves d’aquest
nivell”. La seva funció és com la de
Nicolás Vivanco. “Que tot estigui en
ordre i ningú passi al bàndol contrari”. Somriu quan ho explica, però ho
fa després de fer 12 hores. “M’agrada
molt la BTT. És veritat que no soc gaire aficionada, però és un esport que
segueixo”. Això sí, només té previst fer
de voluntària en aquest tipus de proves de BTT. “En les proves d’esquí alpí
o esquí de muntanya no crec que faci
de voluntària perquè l’hivern és una
mica més dur”. Això sí, a la primera
jornada del Campionat del Món Màsters va haver de patir per la pluja. “Ho
vam passar molt malament perquè va
pedregar, però ens cuiden molt bé des
de l’organització”.
Jorge Mahinça, de 56 anys, suma
ja tres Copes del Món. “M’agraden els
esports i faig de Marshall, és a dir, de
seguretat del circuit”. Li agrada molt
fer de voluntari i se sent molt ben
tractat. Històries de voluntaris, tots
diferents, però tots amb un denominador comú: l’altruisme.
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Els deu millors del món provision
El sud-africà Greg Minnaar ocupa el primer lloc en descens amb 472 punts per davant del vigent campió del món, Aaron

TOP-10 DE DESCENS (LLISTAT DE L’11 DE JUNY DESPrÉS DE LEOgANg)

1- GreG MINNAAr
(472 puNts)

2- AAroN GwIN
(434 puNts)

3- JAck MoIr
(349 puNts)

4- MArcelo GutIérrez
vIlleGAs (346 puNts)

5- lorIs verGIer
(308 puNts)

Amb 35 anys està considerat el millor biker en descens
de la història. El sud-africà
és ambaixador de Vallnord
Bike Park la Massana.

L’actual campió del món
va tornar a competir al
mes de març després de
recuperar-se d’una lesió.
Al 2016 va guanyar aquí.

La segona posició a Fort William li va donar la màxima
puntuació a l’australià. Jack
Moir ocupa la tercera posició
per darrere de dos ‘grans’.

Conegut com ‘El Lechón’. És
el millor biker de descens de
Colòmbia i també un dels
millors del món. Des dels 10
anys que fa descens.

Vol deixar empremta, amb
la seva joventut, en el circuit dels descensos. Té molt
d’estil sobre la bicicleta i una
actitud molt divertida.

6- MArk wAllAce
(305 puNts)

7- troy brosNAN
(292 puNts)

8- coNNor feAroN
(290 puNts)

9- lAurIe GreeNlANd
(270 puNts)

10- AlexANdre fAyolle
(257 puNts)

El canadenc és pur espectacle. Va ser segon a Lourdes i aspira a repetir podi a
Pal. És un dels bikers més
versàtils del circuit.

Campió del món júnior dos
anys consecutius (2010 i
2011). El seu primer triomf
a la Copa del Món va arribar al 2014 a Fort William.

L’australià, de només 23
anys, és un biker que estima l’espectacle per davant
de tot i també és agressiu
en la seva forma de baixar.

Amb 20 anys ja té una medalla de plata als Campionats del Món del 2016 a Val
di Sole. Va ser campió del
món júnior del 2015.

Es va imposar a la primera
prova de la Copa del Món
d’aquesta temporada a
Lourdes. El francès va rebentar totes les travesses.
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nals en descens i en cross-country
Gwin, i en cross-country el primer lloc és per al suís Nino Schurter amb 500 punts per davant de l’andalús David Valero

TOp-10 dE CROss-COuNTRy (LLIsTAT dEL 28 dE MAIg dEspRés d’ALbsTAdT)

1- nino schurter
(500 punts)

2- david valero
(350 punts)

3- mathieu van der
poel (310 punts)

4- maxime marotte
(290 punts)

5- julien absalon
(280 punts)

El Messi del cross-country.
Va ser medalla d’or als Jocs
Olímpics de Rio de Janeiro i
ha guanyat en les dues proves de la Copa del Món.

segona posició a Nove Mesto i quart lloc a Albstadt.
El biker andalús buscarà
aquesta temporada l’anhelat triomf a la Copa del Món.

és l’excampió del món
de ciclocross. és el net de
Raymond poulidor i el seu
pare és Adrie, guanyador de
dues etapes del Tour.

un gat vell al crosscountry. guanyador de
quatre metalls al Mundial entre el 2011 i el 2014
i dos ors a l’Europeu.

dos títols de campió olímpic i rècord de victòries de
la Copa del Món, tot i que
schurter ja l’ha igualat.
dels millors de la història.

6- anton cooper
(260 punts)

7- stephane tempier
(260 punts)

8- jordan sarrou
(200 punts)

9- titouan carod
(188 punts)

10- manuel fumic
(185 punts)

El biker de Nova Zelanda va
fer podi a Albstadt en una
sorprenent tercera posició.
Té 22 anys i molt futur per
endavant.

un altre veterà del circuit
de cross-country als seus 31
anys. Al 2005 va fer bronze
al Campionat del Món i va
ser plata a l’Europeu.

El francès té cinc metalls
del Campionat del Món entre els anys 2012 i 2016.
També un or i una plata en
els dos últims Europeus.

Jove biker francès que va
ser un dels millors júniors i
espoirs dels últims anys. Té
molt futur i ara li toca ratificar-ho a l’elit.

Amb aquest nom i cognom
el que menys sembla és que
sigui alemany. Veterà de 35
anys i amb quatre metalls
al Campionat del Món.
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EL PROGRAMA
DHI
DIMARTS 27

DIMECRES 28

DIJOUS 29

XCO

15:00 – 16:00

Descens Course TV Walk by RBMH

08:30 – 11:00

Descens Course Inspection by UCI

08:30 – 09:30

Copa del Món Riders Confirmació >>> UCI ELITE MTB Equips

09:30 – 11:00

Copa del Món Riders Confirmació >>> UCI MTB Equips

11:00 – 13:00

Copa del Món Riders Confirmació >>> Tots els riders

11:00 - 12:00

Descens On Board Course Previ

13:00 – 14:00

Descens a peu Course Inspection – Elite Equips

14:00 – 16:00

Descens a peu Course Inspection – Tots els riders

DIVENDRES 30

08:00 – 09:45

Entrenament Oficial Descens >>> Grup B

10:00 – 11:45

Entrenament Oficial Descens >>> Grup A

08:30 – 10:00

Confirmació Riders Copa del Món XCO >>> riders XCO

09:30 – 11:00

Entrenament Oficial XCO >>> Reservat a Dones

11:00 – 13:00

Entrenament Oficial XCO >>> Tots els riders

13:00 – 14:30

Entrenament Oficial XCO >>> Reservat a Homes

12:15

Copa del Món de Descens – Prova classificatòria –
Dones Juniors

12:30

Copa del Món de Descens – Prova classificatòria Homes Juniros

13:30

Copa del Món de Descens – Prova classificatòria Dones Elit

14:00

Copa del Món de Descens – Prova classificatòria Homes Elit

08:30 – 09:30

Entrenament Oficial de Descens >>> Dones Juniors, Homes
Juniors i Dones Elit classificats per a la final

15:00 – 16:00

Cross-country Course TV Walk (tancat per els riders)

08:00 – 10:00

Confirmació Riders Copa del Món >>> Tots els participants
Confirmació Final DHI

14:00 – 15:00

Entrenament Oficial XCO >>> Reservat a les dones

15:00 – 16:00

Entrenament Oficial XCO >>> Reservat a les dones

16:00 – 17:00

Entrenament Oficial XCO >>> Reservat a les dones

08:00 – 11:30

Entrenament Oficial XCO >>> Grup B

11:45 – 15:15

Entrenaments Oficial XCO >>> Grup A

09:00 – 10:00

Confirmació Copa del Món riders >>> XCO riders
Confirmació Final DHI

Sessió Cronometrada d’Entrenamet Descens >>> Top 80
Homes Elit Copa del Món, Top 15 Doens Elit, Top 10 Homes
Junior i Top 3 Dones Junior

09:30 – 11:00

Entrenament Oficial XCO >>> Reservat a dones

15:30 – 17:00

11:00 – 13:00

Entrenament Oficial XCO >>> Tots els riders

13:00 – 14:30

Entrenament Oficial XCO >>> Reservat homes

10:00

Copa del Món de Descens- Final – Dones Juniors

10:30

Copa del Món de Descens - Final - Homes Juniors –
Seguit per la Cerimònia d'entrega de premis a
dones juniors i homes juniors

11:30 - 12:30

Entrenament Oficial Descens >>> Homes Elit classificats
per a la final

13:00

Copa del Món de Descens - Final – Dones Elit

DISSABTE 1

Copa del Món de Descens - Final - Homes Elit –

DIUMENGE 2

14:00

Seguida per la cerimònia d'entrega de premis
dones elit i homes elit

08:30

Copa del Món Cross-country Olympic - Dones Menors 23

10:15

Copa del Món Cross-country Olympic - Homes Menors 23

12:15

Copa del Món Cross-country Olympic - Dones Elit
Seguida de Premis a dones sub23, homes sub 23, dones elit

14:45

Copa del Món Cross-country Olympic - Homes Elit
Seguida dels premis a homes elit

BOSC AVENTURA
Parc Acrobàtic
Tel. +(376) 38 50 77

bosc-aventura@andorra.ad
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