Arranca amb força la 24a CabrerèsBTT
La prova reunià a l’Esquirol 3.000 ciclistes el 28 i 29 de maig.

La CabrerèsBTT és la prova no competitiva en bicicleta de muntanya més multitudinària de Catalunya,i està
inclosa dins el TOP10 internacional d’aquesta categoria. Quan falta un any per celebrar la 25ª edició de la
prova, el passat dimarts dia 12 de gener es van obrir les inscripcions per la 24 edició. En només una setmana ja
s'han exhaurit prop de 1.000 inscripcions, fet que fa pensar que durant el mes de febrer s'esgotaran la totalitat
de les 3.000 inscripcions permeses per l'organització.
El poble de l'Esquirol, al bell mig del Collsacabra, convoca de nou pel dia 29 de maig 2016, 3.000 ciclistes per
participar en una de les proves més antigues i emblemàtiques del calendari estatal de trobades populars de
BTT. Més de 150 voluntaris i 30 entitats col·laboren amb l'entitat local organitzadora, l'Associació Esportiva
Cabrerès, per fer que la prova sigui any rere any un èxit en la gestió de l'esdeveniment i en la participació. El
tancament de les inscripcions previst pel mes de febrer confirma l'excel·lent estat de salut de la prova i
l'enorme satisfacció dels milers d'aficionats que al llarg d'aquests 24 anys han recorregut els camins del
Collsacabra, i els seus pobles: l'Esquirol, Cantonigròs, Rupit i Tavertet.
Al llarg de les setmanes vinents es desvetllaran les novetats d'enguany: el recorregut, el disseny del mallot
commemoratiu i l'extens programa d'activitats del cap de setmana que es porta a terme a la zona esportiva de
l'Esquirol.

Arranca con fuerza la 24a CabrerèsBTT
La prueba reunià en el Esquirol a 3.000 ciclistes el 28 y 29 de mayo.

La CabrerèsBTT es la prueba no competitiva en bicicleta de montaña más multitudinaria de Cataluña.
La prueba incluida en el TOP10 internacional de esta categoría celebrarà en 2017 la la 25ª edición.
El pasado martes 12 de enero se abrieron las inscripciones para la 24ª edición.En menos de una
semana se han agotado las 1.000 primeras inscripciones, hecho que nos hace pensar que la
totalidad de las 3.000 inscripciones permitidas por la organización de la prueba se agotaran durante
el mes de febrero.
El pueblo del Esquirol, en el precioso entorno del Collsacabra, convoca, para el 29 de mayo de 2016,
a 3.000 ciclistas para participar en una de las pruebas más antigua y emblemática del calendario
estatal citas populares de BTT. Más de 150 voluntarios y 30 entidades colaboran con la entidad local
organizadora.Associació Esportiva Cabrerès, para conseguir que la prueba sea año tras año un éxito
en la gestión del evento y de participación. El cierre de las inscripciones, previsto para el mes de
Febrero, confirma el excelente estado de salud en el que se encuentra la prueba así como la enorme
satisfacción de miles de aficionados que a lo largo de los 24 años han recorrido los caminos del
Collsacabra y de sus pueblos: Esquirol, Cantonigrós, Rupit i Tavertet.
En las próximas semanas se darán a conocer las novedades de esta edición: el recorrido, el diseño
del maillot y del extenso programa de actividades del fin de semana que se celebrará en la zona
esportiva del Esquirol.
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