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Israel Núñez i Roberto Bou, reis
de la Transpyr
L'equip solidari amb els Pallapupas ha dominat amb autoritat la travessa als
Pirineus
Israel Nuñez i Roberto Bou, els nous reis de la Transpyr. Foto: Transypr/FotoEsportBcn

Israel Núñez i Roberto Bou es van coronar aquest dissabte a la platja d'Hondarribia, a
Guipúscoa, com els nous reis de la Transpyr ( http://www.transpyr.com) . La travessa en BTT
dels Pirineus, del Mediterrani al Cantàbric, va finalitzar després d'una setmana molt dura,
especialment a l'inici i al final, a causa de les fortes pluges que han afectat bona part de les
etapes. Nuñez i Bou succeixen Joan Llordella i Pau Zamora, darrers guanyadors de la prova
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/21317/doble/victoria/transpyr) i que enguany no han
participat a la prova.
La dificultat tècnica, meteorològica i l'exigència del recorregut consoliden la Transpyr com una
prova molt selectiva i de les més complicades del calendari mundial, segons explica el seu
director, Francesc Sallent, que afegeix amb satisfacció que els finishers han demostrat que, tot i la
catalogació de repte extraordinari, completa-la és a l'abast dels amants de la BTT que es
preparen a consciència i l'afronten amb convicció.
L'etapa final d'aquest dissabte, de 93 quilòmetres, transcorria entre Orreaga-Roncesvalles i
Hondarribia. No per ser la darrera va ser de tràmit i l'equip belga d'O2 Bikers amb Alexis Mathis,
campió del món de resistència en mountain bike, va aconseguit la seva primera etapa per davant
dels líders, Israel Núñez i Roberto Bou. Un equip solidari amb els Pallapupas, pallassos que
actuen als hosptials, que han dominat amb autoritat la Transpyr 2014. El podi el van completar
David Mateu i Pau Botella (Probike) i els germans belgues Lieven i Jeroen Schroyen.
En la categoria màster es van imposart els austríacs Axel Strauss i Peter Bergh, seguits pels
danesos Soren Lind i Henrik Soeberg i de l'equip del navarrès Joseba Ciaurriz i el gal·lès Scott
Cornish. En la categoria mixta la parella més ràpida va ser Christoph Puerstl i Hana Bergh
(Àustria), per davant dels nord-americans Mary i Marc Dannelley. Un protagonisme internacional
lògic ja que el 45% dels participants de la prova eren de fora de l'Estat espanyol, procedents 24
països d'arreu del món. Cal destacar també el bon paper de l'equip femení de les italianes Ilaria
Balzaroti i Giuliana Massarotto, que en algunes etapes han entrat entre les 20 primeres posicions.
David Ribas, campió de la Transpyr Road
El ciclista barceloní David Ribas es va proclamar campió de la segona edició de la Transpyr Road,
la versió en bicicleta de carretera del raid pirinenc. Ribas va estar al capdavant de la classificació
des de la segona etapa i es va mostrar ferm fins a la darreta etapa, de 161 quilòmetres i una crono
de 26 que es va endur Jaume Caro per davant del campió de l'any passat, Borja Sánchez. Van
completar un podi íntegrament català Tony Gallardo i Lluís Puigbert. A la prova hi van competir
ciclistes de Dinamarca, Argentina, Suïssa, Portugal i Regne Unit, entre d'altres, que van coincidir
en afirmar que es va assolir l'objectiu de l'organització de sorprendre'ls amb carreteres i ports de
muntanya inèdits i espectaculars.

Tots els «finishers» de la Transpyr. Foto: FotoEsportBCN
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