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Setmana de molta activitat esportiva 
la que ve a Vic, amb motiu de la Festa 
de l’Esport, que comença aquest dis-
sabte amb l’Ultra Clean Marathon 

i acabarà divendres amb la Nit de 
l’Esport. El programa d’actes coinci-
dirà amb el pas de la Volta Ciclista a 
Catalunya per Osona i el Ripollès. La 

novetat d’enguany és la sortida que 
hi haurà dimecres a Olost, municipi 
que amb una trentena de voluntaris 
es prepara per viure la cita.  

Una Volta per a la història
Olost acollirà per primera vegada una sortida de la reconeguda prova ciclista per Catalunya
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Els organitzadors de la tercera etapa d’Olost, reunits per EL 9 NOU, dimecres a la tarda

Olost

Aleix Castells

Olost ja està preparat per 
presenciar una fita per a la 
història. Enguany, en l’edi-
ció 102 de la Volta Ciclista 
a Catalunya, el municipi de 
poc més de mil habitants aco-
llirà la sortida de la tercera 
etapa, el pròxim 22 de març. 
Una jornada única, tot i que 
en un passat ja havien orga-
nitzat alguna cursa ciclista, 
com ara una Copa Catalana 
de juvenils i set copes d’Es-
panya dins la mateixa cate-
goria.

Des de l’Ajuntament tenen 
previst organitzar tres grups 
per actuar com a voluntaris 
en diferents àrees, com ara 
protocol o gestió de la cir-
culació dels carrers per on 
passaran els ciclistes, entre 
d’altres. L’alcalde, Josep 
Maria Freixanet, explica 
que “com a poble acollidor 
que som, rebrem a tothom 
que vingui i els demanarem 
que coneguin el poble. No 
només per la part arquitectò-
nica, sinó també per la part 
social. Al final volem que 
s’enduguin l’ànima d’Olost, 
que representa tota la gent 
del poble”. D’altra banda, en 
l’àmbit turístic servirà per 
situar Olost al centre del 
mapa, ja que està previst que 
la sortida s’emeti a més de 
190 països d’arreu del món.

Entre els organitzadors, 
al voltant de 30, es troben 
algunes personalitats que 

havien estat o que seguei-
xen vinculades al món del 
ciclisme. Una d’elles és la 
figura de Jenni Torreguitart, 
que aquest any debutarà en 
elit amb l’equip català Massi 
Tactic Academy i espera amb 
ganes l’arribada de la Volta. 
En la mateixa línia, Òscar 
Pitarch, expresident de la 
Volta durant quatre anys i 
sempre vinculat a la com-
petició, explica que malgrat 

que la voluntat inicial era 
organitzar una contrarellot-
ge amb sortida i arribada 
a Olost, valora de forma 
positiva el fet de poder viure 
una sortida, “ja que els afici-
onats tindran l’oportunitat 
de conviure més a prop amb 
els corredors”. Però un dels 
casos més especials és el 
d’en Richard, un britànic 
empadronat a Olost des de 
fa 12 anys, campió d’Espanya 

de triatló el 1998, però que 
havia estat 25 anys entrenant 
amb ciclistes professionals 
al País Basc. Fins i tot, la 
seva dona havia estat vincu-
lada amb el ciclisme com a 
mà dreta de la mítica Joane 
Somarriba.

En general, Freixanet defi-
neix la Volta Ciclista com 
“un instrument més per fer 
conèixer Olost i el Lluçanès, 
una part de Catalunya que 

vol i té futur i oportunitats 
per a la seva gent. Al final, 
una oportunitat més pel 
poble.

La Volta tindrà presència 
en altres punts del Ripollès, 
Osona, el Lluçanès i el Moia-
nès. En concret, la segona 
etapa arribarà al Ripollès, 
amb esprint intermedi a 
Camprodon. I en la tercera, 
també es viuran esprints a 
Manlleu i l’Esquirol.

L’Ateneu de Vic comença semestre dedicat a l’esport
Vic En el marc de la seva programació, l’Ateneu de Vic ha organitzat un semestre dedicat a 
l’esport com a motor de canvi social. El tret de sortida el va donar dimarts la taula rodona 
“Quins són i quins haurien de ser els valors de l’esport?”, on van participar la doctora en 
Psicologia Marcela Herrera; la coordinadora del Futbol Sala Vic, Anna Carrascal; el direc-
tor de la Masia del Futbol Club Barcelona, Miquel Puig, i el vicerector de Professorat de la 
UVic-UCC i doctor en Sociologia de l’Esport, Albert Juncà. A l’abril es projectarà La niña del 
gancho i al maig hi haurà una altra taula sobre el paper de les dones en l’esport. 
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Vic

EL 9 NOU

La Festa de l’Esport arriba 
un any més a la ciutat de Vic. 
Al llarg de tota la setmana 
tindran lloc diferents acti-
vitats pensades per apropar 
l’esport a tots els ciutadans. 
Una de les activitats mar-
cades en vermell és la tra-
dicional cursa Ultra Clean 
Marathon, que arriba ja a la 
5a edició. Enguany, un total 
de 25 equips, no només de la 
comarca sinó d’altres punts 

del territori català, participa-
ran en un recorregut dividit 
en dos circuits diferents de 
36 i 61km. Una cursa soste-
nible i solidària que té per 
objectiu collir residus dels 
espais naturals i ajudar a una 
causa solidària a través dels 
donatius dels participants. 

D’altra banda, la 56a Nit 
de l’Esport Vigatà, el 24 de 
març, serà l’acte central on es 
premiaran els millors espor-
tistes i les entitats esportives 
més destacades de l’any a la 
comarca d’Osona.

La cursa solidària involucrarà 25 equips

La Festa de l’Esport de Vic engega 
amb l’Ultra Clean Marathon


