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Més de 220 ciclistes pel Repte del Ter, el 4 de
juliol
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Més de 220 ciclistes ja han fet la inscripció, que es clou aquest diumenge, per participar el
dissabte 4 de juliol en la tercera edició de la prova de bicicleta de muntanya El Repte del Ter,
que transcorre al llarg de la llera del riu Ter des del seu naixement, a Setcases, fins que
desemboca, a Torroella de Montgrí - l'Estartit. El recorregut, de 205 km, segueix la Ruta del
Ter i en alguns trams comparteix itinerari amb les Vies Verdes. La nova edició ha estat
presentada avui a la Diputació de Girona per Ponç Feliu, gerent del Consorci del Ter, i Jordi
Salarich, representant de Sherpatour Tracks, empresa organitzadora de la marxa ciclista
juntament amb CoEsport. A l’acte de presentació també hi han assistit el representant de la
Secretaria d’Esports de la Generalitat a Girona, Josep Pujols, i el tècnic de Cooperació
Esportiva de la Diputació, Carles Ramonet. Tots dos han destacat la importància de
l’esdeveniment com a incentiu econòmic i turístic del territori.
«La prova esportiva va més enllà de promoure la Ruta del Ter que va tirar endavant el
Consorci per donar a conèixer el nostre patrimoni cultural i natural», ha dit Feliu, que ha
qualificat la marxa com a «referent». El gerent ha recordat que entre el novembre i l’abril
passat han utilitzat la Ruta del Ter un total de 3.200 persones. «I això és el començament»,
ha sentenciat. Salarich, en la mateixa línia, ha exposat que la prova i la Ruta del Ter tenen
un mateix objectiu: promocionar el territori.
La prova, que no és pas una competició esportiva, sinó un repte esportiu de superació i
companyonia, permet dues modalitats. Una és la ruta completa, que té el punt de sortida a
Setcases a les 7 del matí i 205 quilòmetres de recorregut. Es preveu un temps de 14 hores
fins a arribar a l’Estartit, exactament, al càmping Castell Montgrí. La prova té un desnivell
descendent de 3.613 metres i un desnivell ascendent de 1.602 metres. L’altra prova, més
curta i coneguda com la ruta «Per als mortals», és la que surt de Manlleu a partir de les 10
del matí, amb un recorregut de 126 km. Els ciclistes interessats a participar tenen fins
aquest diumenge, 21 de juny, per inscriure-s’hi. Fins ahir hi havia 220 inscrits en la
modalitat de la ruta completa, i 50 en la que surt de Manlleu. La inscripció costa entre 30 i
55 euros, segons la modalitat i si es vol adquirir el mallot o no.
La ruta «Per als mortals» d’enguany és una mica més llarga que la de l’any passat, que va
sortir de Sarrià de Ter i tenia un recorregut de 48 km. D’aquesta manera, la sortida de

Manlleu és una de les novetats d’aquesta tercera edició. «La de Sarrià era massa curta», ha
recordat Salarich. Altres novetats del 2015 són el cronometratge, fotos individualitzades de
cada participant, servei de monitoratge al càmping Castell Montgrí per a les famílies i la
traducció de la pàgina web al castellà i l’anglès. Sense oblidar algunes millores del traçat.
La prova està organitzada per CoEsport i Sherpatour Tracks. Hi col•laboren el Consorci del
Ter, la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat, la Diputació de Girona, la Diputació
de Barcelona, la Federació Catalana de Ciclisme i diversos ajuntaments, com el de Manlleu.
Pujols, en nom de la Generalitat, a part de ressaltar la promoció del territori ha volgut
destacar el fet que la marxa «lliga la política de l’esport per a tothom. La gent no ve a
competir: és un repte». Per la seva banda, Ramonet ha manifestat la implicació de la
Diputació en la marxa: «És una activitat que promociona el territori, incentiva l’activitat física
i crea dinàmiques turístiques».
Més informació: Web: http://www.elreptedelter.cat/
Adreça electrònica: info@elreptedelter.cat
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