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La Transpyr Coast to Coast més
internacional arriba als 400
participants
Els participants de la cursa tindran l'objectiu de creuar el Pirineu en BTT |Hi
prendran part ciclistes de 25 països diferents

Presentació oficial de la Transpyr Coast to Coast a l'Auditori Gaes de Barcelona | Transpyr Press

Aquest matí s'ha realitzat la presentació de la Transpyr Coast to Coast 201http://transpyr.com/)
(
6,
una cursa de BTT que té com a objectiu creuar tot el Pirineu de banda a banda. Enguany, hi
participaran un total de 400 ciclistes, un nou rècord per a aquesta prova en la que serà la seva
setena edició. La clara vocació internacional de l'esdeveniment s'evidencia amb la presència de fins
a 25 nacionalitats diferents entre els seus participants. L'acte de presentació d'ha fet a l'Auditori
Gaes de Barcelona, on el director general de la firma de centres auditius, Antonio Gassó, ha
remarcat l'exclusivitat del recorregut que s'hi presenta en les seves dues modalitats.
300 dels participants prendran part de la Transpyr Gran Raid MTB, i 100 ciclistes més recorreran
la Gaes Transpyr Backroads, les dues curses diferents que integren la Coast to Coast. Ambdues
proves ofereixen creuar el Pirineu de riba a riba, de Roses a Hondarribia, per un circuit totalment
renovat respecte a passades edicions. Alguns dels indrets per on passarà la prova del 12 al 18 de
juny seran Camprodon, La Seu d'Urgell, El Pont de Suert, Aínsa, Jaca o Burguete-Roncesvalles.
També present a l'acte, el director de l'Agència Catalana de Turisme, Xavier Espasa, ha
destacat la missió encomanada als participants d'?exercir de prescriptors del territori a través de
https://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/2308/transpyr-coast-to-coast-mes-internacional-arriba-400-participants
Pagina 1 de 2

l'esport.? Santi Siquer, el representant Territorial de l'Esport a Barcelona, també s'ha pronunciat
en aquest sentit i ha destacat la tasca de promoció del comerç que genera un esdeveniment
d'aquestes característiques.
Moltes novetats en aquesta edició
A més del recorregut únic, també hi ha altres novetats en aquesta edició del 2016 de la
Transpyr. Una d'elles es troba en la participació, per primera vegada, de participants individuals,
que podran fer sols el recorregut però sempre acompanyats d'un sistema de geoposicionament.
Pel que fa a la Transpyr Backroads, també hi participaran 10 membres dels ?Imaparables?, amb
l'actor i esportista Santi Millán al capdavant. El seu repte serà completar l'exigent recorregut en la
seva primera incursió en una prova per etapes de ciclisme de carretera. A més, el dia abans de la
cursa, el passeig de la Ciutadella de Roses acollirà una festa del ciclisme amb un village amb
diferents carpes informatives de patrocinadors i col?laboradors.

Del 12 al 18 de juny 400 participants creuaran el Pirineu en BTT. Foto: Transypr/FotoEsportBcn

https://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/2308/transpyr-coast-to-coast-mes-internacional-arriba-400-participants
Pagina 2 de 2

