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Es presenta a Manlleu la III
edició El Repte del Ter
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La prova no competitiva es disputarà el proper 4 de
juliol del 2015 i anirà de Setcases a la Gola del Ter

Manlleu, | Aquest dimarts es va presentar, al Museu del Ter, la tercera edició del Repte del Ter
que tindrà lloc el proper 4 de juliol. Una pedalada no competitiva que consisteix en recórrer tota
la llera del Ter, des del seu naixement a Setcases fins a la desembocadura entre Pals i
Torroella de Montgrí.
En total són 200 quilòmetres de pedalada que s’han de cobrir en un màxim de 18 hores.
L’organització, però també ha creat un recorregut més curt de 126 quilòmetres i que partirà des
de Manlleu. La tercera edició del Repte del Ter comença més fort que mai. Enguany, només
amb pre-inscripció, ja s’ha superat l’inscripció de l’edició passada, que va ser de 200
participants en total. Una edició que va estar passada per aigua i que es va haver de suspendre
ja que la quantitat de pluja feia pujar el nivell del riu i posava en perill l’integritat dels
participants.
Per aquesta tercera edició l’organització ha fixat el límit de participació en 300 participants.
Segons Jordi Salarich, gerent de Sherpatour Tracks, el principal “objectiu d’aquesta prova és
promocionar la zona i els municipis per on passa” i que aquest fet a la llarga “és positiu perquè
la bellesa dels paratges és un atractiu pels turisme de la zona”.

Es tracta d’una pedalada en BTT de llarga distància no apta per a tots els nivells. Tot i així
s’han facilitat dos recorreguts, un complert anomenat Repte del Ter de 200 quilòmetres i un
altre de 126 anomenat Pels Mortals. Aquest últim partirà de Manlleu a les 10 del matí. De fet
Manlleu serà el primer avituallament important durant tota la cursa ja que ja es portaran 74
quilòmetres rodats i seria on es faria el dinar, de la ruta llarga.
Aquest repte també ha servit al Consorci del Ter per donar visibilitat al turisme al voltant del riu.
Segons estudis fets pel mateix consorci, el nombre de visitants que ha fet servir els GR marcats
al voltant del riu ha augmentat considerablement, sobretot a la part de Girona. És per aquest
motiu que també s’han fet millores durant tot el trajecte, tal i com ha explicat Ponç Feliu, gerent
des del Consorci del Ter.
Les inscripcions del Repte del Ter ja estan obertes a la web oficial de la prova,
www.reptedelter.cat, i romandran obertes fins el 21 de juny a no ser que s’assoleixi el màxim de
participació establert per l’organització, que és de 300 participants en total.
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