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La Transpyr Coast to Coast arriba a
l'equador i deixa enrere el Pirineu
català
La cursa que creua el Pirineu enfila la quarta etapa i abandona el territori català

Un dels participants a la Transpyr 2019 durant l'etapa de Camprodon a La Seu d'Urgell | FotoesportBCN

Creuar els Pirineus des del mediterrani fins al cantàbric en set etapes. Aquest és el gran repte de
la Transpyr (https://transpyr.com/) , la prova que en els darrers anys s'ha consolidat com un dels
grans reptes per als amants de la bicicleta al nostre país. Aquest dimecres la cursa arriba al seu
equador amb la disputa de la quarta etapa que uneix El Pont de Suert i Aínsa i d'aquesta manera
diu adéu a tres dies i mig recorrent les muntanyes del Pirineu català.
Roses va ser el punt de partida de la Transpyr Coast to Coast el passat diumenge en una
primera etapa fins al pont vell de Camprodon de 105 quilòmetres i 1.700 metres de desnivell
positiu. La jornada de debut per als 400 participants de la desena edició d'una prova d'abast
internacional, amb corredors procedents de 26 països diferents, va comptar amb un tram
cronometrat de 19 quilòmetres amb victòria parcial de Francesc Grau i Pere Amadó.
La segona jornada va portar els ciclistes fins a La Seu d'Urgell després de superar un desnivell
de 2.600 metres positiu en 117 quilòmetres de recorregut, amb pas inclòs per l'estació d'esquí de La
Molina. Els més ràpids en els dos trams cronometrats (34 quilòmetres9 van tornar a ser Grau i
Amadó, amb els neozelandesos Meggie Bichard i Weston Hill triomfant a la categoria mixta per un
sol segon de diferència.
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Dimarts la pluja i el fred han acompanyat els corredors en l'etapa reina de la Transpyr 2019, amb
107 quilòmetres i 3.200 metres de desnivell positiu entre La Seu d'Urgell i El Pont de Suert. El
fang també ha sigut protagonista en les llargues ascensions del dia, que ha comptat amb 30
quilòmetres cronometrats i victòria parcial dels lituans Elijus Civilis i Arnoldas Valiauga. Aquest
dimecres els ciclistes parteixen d'El Pont de Suert i ja s'encaminen cap al pirineu aragonès amb
una etapa de 96 quilòmetres, just a meitat d'un recorregut que els ha de portar fins a Hondarribia
el proper dissabte.
Paral·lelament aquests dies també s'està disputant la Transpyr Backroads per als esportistes que
han optat per la bicicleta de carretera. En aquest cas les etapes són més llargues i inclouen
ascensions a diversos ports de muntanya. A Catalunya han superat ports rellevants com el del
Cantó, el Coll de Pradell o el Coll de la Boixeda en etapes marcades per la muntanya i l'exigència
del recorregut.
Totes dues modalitats promouen l'esport de resistència amb un format que és una autèntica
aventura per a cadascun dels participants, la majoria dels quals tenen com a únic repte
completar tot el recorregut fins al País Basc. Els que ho assoleixin hauran completat pràcticament
800 quilòmetres i 20.000 metres de desnivell en set dies.
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