Escenaris coneguts per a la Pirena

Premsa 18/01/2011

El director de La Pirena remarca el bonic paisatge de La Rabassa.

...la de Naturlàndia, no tan complexa però una de les més espectaculars del circuit per les
fantàstiques vistes que té la Rabassa.

La ronda pel Principat conclourà a Naturlàndia (18 km), amb “uns paisatges extraordinaris”, que
en alguns casos “recorden els d’Alaska” per la gran esplanada i un traçat dificultós pels
“giravolts dins del bosc”.

La Rabassa-Naturlàndia, la penúltima de la competició, "És una etapa de natura, amb
paisatges que recorden Alaska", ha analitzat Parés.

Diari d'Andorra

Escenaris coneguts per a la Pirena

Les etapes andorranes a Soldeu, Grau Roig i La Rabassa precediran l'última de la prova

DdA/Agències - Andorra la Vella - 17/01/2011
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Soldeu, Grau Roig i la Rabassa tornen a ser escenari del pas de la Pirena per Andorra, una
tripleta tradicional d'etapes que s'han presentat al Principat i que es disputaran del 16 al 18 de
febrer.

Tot i que les disferències acostumen a estar consolidades a les altures en què arriben, les
etapes andorranes de la Pirena poden decidir la cursa. Sobretot, la de Grandvalira-El Tarter,
que té catorze quilòmetres de distància i és la de més desnivell (18 per cent) de les catorze que
es disputen entre l'Aragó, Catalunya, l'Arieja i el Principat. També l'última nocturna de la
competició (en té tres). Després arriben la de Grandvalira-Grau Roig, de dotze quilòmetres, que
el director de la Pirena, Pep Parés, ha titllat de "molt tècnica", i La Rabassa-Naturlàndia, la
penúltima de la competició, que finalitza a la Molina. "És una etapa de natura, amb paisatges
que recorden Alaska", ha analitzat Parés.

La prova, que s'ha ajornat quinze dies amb la voluntat que la neu estigui en les millors
condicions possibles, arrenca el 6 de febrer a la Partacua amb 43 equips que buscaran el triomf
en trineus i skijoring. Entre els favorits, els dos darrers vencedors, l'alemany Tom Andres
(2010) i el basc Iker Ozcoidi (2009). També la txeca Jana Porubska, dominadora en skijoring.
Andorra ha tornat a ser fidel a la prova, que es considera un bon vehicle per promocionar el
país i que rebrà 50.000 euros de Turisme pel pas de les tres jornades. El ministre de Turisme,
Claudi Benet, ha destacat les virtuts de la Pirena per mostrar neu i natura, a la vegada que
dóna a conèixer les estacions, i ha explicat que enguany, juntament amb el ministeri
d'Educació, s'ha decidit que els alumnes del Principat realitzin visites al campament de la
Pirena per veure com funciona la cursa.

Periòdic d'Andorra

La Pirena arriba amb quinze dies de retard, però es farà
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La manca de neu als Pirineus no serà un impediment per suspendre-la com ja va passar a
l'edició del 2007

IVÁN MOURE - ANDORRA LA VELLA

La neu està sent protagonista per la seva absència i la situació recorda a la del 2007, quan el
blanc va passar desapercebut i va forçar la suspensió de la Pirena Advance. Aquest any
tampoc no es pot garantir al 100% que tornarà a passar el mateix perquè els pronòstics amb
menys marge d'errada s'estiren com a molt fins a cinc dies, però el director de la competició
més mediàtica de trineus amb gossos, Pep Parés, va anunciar un missatge tranquil·litzador en
la roda de premsa de presentació que va fer a Govern en assegurar que «es farà». La crisi
econòmica no ha pogut amb aquest gran esdeveniment internacional, però tampoc les
condicions climatològiques.

Això sí, la cursa s'ha postposat uns quinze dies i si ja era un clàssic veure la caravana de la
Pirena Advance a finals de gener o principis de febrer, aquesta vegada arribarà a les nostres
fronteres el 16, 17 i 18 del pròxim mes. «Fa tres anys vam haver de suspendre-la per primera
vegada en vint anys i en el 2011 l'hem endarrerida per tenir millors condicions de neu. Volem
que sigui una competició de nivell i era la millor solució», va explicar Parés.

Com sempre, com cada any, els gossos més fidels del món passaran tres dies de competició
en terres del Principat abans de desplaçar-se a la Molina per viure la darrera etapa. Andorra
tornarà a ser decisiva en les classificacions finals amb l'etapa Nocturna de Grandvalira-Soldeu
de pendents tan fortes que forcen la no participació dels esquí jòrers, la tècnica de Grau Roig
que requereix els millors gossos guia i la de Naturlàndia, no tan complexa però una de les més
espectaculars del circuit per les fantàstiques vistes que té la Rabassa. «Andorra, com sempre,
té tres etapes molt diferents i decisives», va indicar el director de la cursa, «i la gent rebufa
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quan surt d'aquí perquè són de les més curtes però també de les més exigents, de les que
necessiten múixers més polivalents», va afegir.

Més de 40 equips s'han inscrit en aquesta edició. Estarà l'etern favorit Tom Andres, el sempre
favorit Iker Ozcoidi o la reina de l'esquí jòring, la txeca Jana Porubska, però serà baixa un
clàssic per al nostre país com és Ramon Armengol, per tant no hi haurà representació tricolor.

De tota manera l'aposta perquè la Pirena passi pel Principat continua sent ferma amb el
Govern de Jaume Bartumeu. El ministre de Turisme, Claudi Benet, va explicar que l'Executiu
ha contractat una empresa per valorar la cursa de múixing i segons va detallar: «És una de les
opcions més importants per promocionar el nom d'Andorra». Ho és perquè l'impacte mediàtic
és brutal, ja que es calculen uns 110 milions d'espectadors potencials i ara s'està reforçant la
feina de màrqueting de la cursa amb el Facebook i el Tweter. Més propaganda. El Govern
content i Parés també, perquè té Pirena a Andorra per anys.

BonDia

La Pirena es retarda dues setmanes esperant que arribin les nevades

Escrit per Joan Josep Blasco Dilluns 17, Gener de 2011 21:15

El 2007 ja es va haver de suspendre la Pirena per manca de neu i enguany no es vol que passi
el mateix. Per aquest motiu l’organització ha decidit endarrerir les dates dues setmanes perquè
hi hagi precipitacions en forma de neu que permetin portar a terme el recorregut programat.
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La Ruta Blanca dels Pirineus s’havia de desenvolupar del 23 d’aquest mes al 5 de febrer, però
s’ha decidit el canvi de dates “per tenir les millors condicions de neu possibles”, va exposar el
director de la cursa, Pep Parés, que avui ha estat al Principat presentant l’esdeveniment. Així
doncs, es disputarà del 5 al 19 de febrer, mantenint tot l’itinerari, amb el punt inicial a la
Partacua i el final a la Molina.

Les etapes andorranes també canvien de dates, així que els múixers arribaran al país el dia 16
amb la prova nocturna de Grandvalira-el Tarter, de 14 quilòmetres, una cursa que destaca “pel
desnivell fortíssim que es produeix, que fa que sigui bàsic controlar el gossos”, exposa Parés.
L’endemà es desplaçarà a Grau Roig (12 km), una etapa “molt tècnica, amb molts giravolts, en
què els múixers han de posar els seus millors gossos guia”. La ronda pel Principat conclourà a
Naturlàndia (18 km), amb “uns paisatges extraordinaris”, que en alguns casos “recorden els
d’Alaska” per la gran esplanada i un traçat dificultós pels “giravolts dins del bosc”. Totes
aquestes característiques fan que el pas per Andorra i els resultats que s’obtinguin siguin
decisius per a la classificació final: “Aquí s’han decidit resultats.”

La Pirena recorrerà enguany més de 300 km per la serralada dels Pirineus, i es disputarà en
territori andorrà, espanyol i francès. En total hi participaran 43 equips, que representen vuit
països, dividits en participants de trineus i d’esquí jòring. Entre els múixers hi haurà els tres
últims campions, com són l’alemany Tom Andres (2008 i 2010), el navarrès Iker Ozkoidi (2009)
i el català Josep Domingo (2006). Aquests es presenten com a principals favorits, així com
l’alemany Gregor von Gumppenberg. En esquí jòring destaca la presència de la txeca Jana
Porubska, vencedora el 2005 i el 2006.

Apropar la natura als joves

Des del Govern s’ha apostat per la Pirena i aquesta prova es vol fer arribar a tothom, perquè la
gent del país la visqui quan transcorri per terreny andorrà. També per aquest motiu es posarà
autocars perquè els escolars es puguin apropar a la cursa i d’aquesta manera es facin seus els
valors d’aquest tipus d’esdeveniments, com “el respecte a la natura”, com exposa el ministre de
Turisme, Claudi Benet. Iniciativa que també es portarà a terme en les curses ciclistes que
passaran pel Principat. Com és el cas, enguany, de la Volta a Catalunya, fet que servirà no
només per viure la competició en si, sinó també “per veure el rerefons de la carrera”.
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