L’entitat organitzadora prepara
la seva última CabrerèsBTT
La prova tindrà lloc els dies 23 i 24 de maig

· El penúltim cap de setmana de maig l'Esquirol acollirà la 28a CabrerèsBTT, la
clàssica entre les classiques de les marxes en bicicleta de muntanya del país.
· Les places continuen limitades a 2.000 inscrits d’acord amb el compromís de
l’organització de vetllar per una marxa respectuosa amb el medi i la satisfacció dels
participants.
· Aquesta edició esdevé la darrera que prepara l’entitat local de l’Esquirol,
l'Associació Social i Territorial del Cabrerès.

El recorregut i el mallot els secrets més ben guardats
La CabrerèsBTT és la clàssica amb btt no competitiva de més renom de la
península.
Durant anys el secret millor guardat ha estat el recorregut; Mai se n'ha compartit el
track amb la clara voluntat de preservar l’intimitat de la gent del territori i les
activitats agricoles i ramaderes que s’hi desenvolupen.
L'altre gran secret és el mallot commemoratiu. En les passades edicions els
participants escollien el disseny a través d'un procés de votació de tres propostes.
Enguany serà la mateixa organització qui es reserva escullir el disseny del mallot.
Com a novetat cal informar que només els participants inscrits abans del 23
d'Abril rebran el mallot commemoratiu.

Un cap de setmana ple d’activitats
La 28a edició manté el format d’edicions passades. Les activitats s’iniciaran el
dissabte al matí amb les inscripcions de la Mini CabrerèsBTT. Un dels moments
àlgids del cap de setmana que es celebrarà a les 16.00 de la tarda. A continuació el
Forum i les sessions de spinning fins que es pongui el sol.
Durant tot el dia es realitzaran entrega de dorsals.

La jornada de diumenge s’iniciarà a les 6.00 del matí amb l’entrega de dorsals que
conviu amb la sortida oberta de 7 a 9. A més l’Esquirol el diumenge, acollirà la Copa
Osona de Trial.
Durant la jornada de diumenge els participants disposaran de servei de
fisioteràpia, dutxes, hidronetejadores, servei de bar,i també podran participar al
dinar de cloenda (pasta party).

És moment d'oxigenar
L'actual direcció de la CabrerèsBTT, que va prendre el relleu als iniciadors de la
marxa, acumula ja una trajectòria de 13 anys al capdavant d’aquesta. És aquest
temps, els objectius acomplerts en tots els àmbits de la marxa i noves motivacions,
el que els empeny a organitzar la darrera Cabrerès, la 28a edició.
La col.laboració de diferents entitats locals i foranies del poble, l’impagable
col.laboració dels centenars de volunatris, el focus sobre l’impacte al territori i
l’enorme satisfacció dels participants en cada edició és un titolar que cal destacar
any rera any.
Les inscripcions ja estan obertes al web de la CabrerèsBTT (www.cabreresbtt.com).
Des de l’organització esperen rebre una calorosa acollida a la que serà la seva
darrera CBTT.
28 anys de BTT a l'Esquirol
La CabrerèsBTT va néixer a l'Esquirol, entre amics, amb la voluntat de formar part
del calendari català de proves. Avui, 28 anys després, la CabrerèsBTT és la clàssica
amb BTT no competitiva més reconeguda de la península.
La clàssica marxa BTT no competitiva va néixer fruit de la inquietud juvenil i d’una
decidida admiració per la natura de la mà un grup de joves del petit poble de
l’Esquirol amb l’objectiu de fomentar la pràctica d’aquesta modalitat esportiva i
donar a conèixer la singularitat del paisatge del Collsacabra.
La CabrerèsBTT ha aconseguit anar més enllà d’ésser simplement una prova
esportiva i s’ha convertit en un punt de trobada de milers d’aficionats, especialistes
i professionals del sector. És una prova genuïna i indissociable de l’entorn que li fa
de marc.

