
Gemma Cabanas i Gerard Campdelacreu seran a l'Absa Cape Epic de Sudàfrica

UN EQUIP OSONENC, A LA CURSA DE BTT 
PER ETAPES MÉS DURA DEL MÓN

L'equip osonenc Provetsa-Biciequip participarà a l'Absa Cape Epic 2014, competició que es 
disputarà del 23 al 30 de març a terres sud-africanes i que es considera la cursa de bicicleta 
de muntanya per etapes més exigent del panorama internacional. La formació l'integraran 
Gemma  Cabanas i  Gerard  Campdelacreu,  tots  dos  procedents  del  Voltreganès,  que 
prendran part en aquesta cursa per equips inscrits en la categoria mixta.

La competició es desenvoluparà a la zona sud-oest del país -propera a Ciutat del Cap- i  
transcorrerà  per  espectaculars  paisatges  africans,  molts  d'ells  salvatges  i  dominats  per 
terrenys pedregosos, amb sorra i senders exigents. La cursa, que enguany arriba a la 11a 
edició, estarà dividida en 8 etapes i tindrà un recorregut de 718 quilòmetres, amb un total 
de 14.850 metres de desnivell positiu. A l'Absa Cape Epic hi estan inscrits 1.200 corredors,  
entre aficionats i professionals, entre els quals destaquen els suïssos Christopher Sauser i 
Urs Huber, l'alemany Karl Platt o el català Josep Antoni Hermida.

Els integrants de l'equip Provetsa-Biciequip arriben a la cursa sud-africana en un bon estat 
de forma després d'haver-se preparat durant més de mig any amb el coach esportiu Jordi 
Checa, també d'origen osonenc. A més a més, tots dos tenen experiència en curses de BTT 
per etapes, ja que han participat en competicions reconegudes com ara la Titan Desert, 
l'Andalucía Bike Rice o la Volta a Eivissa amb BTT, aquesta última cursa on van debutar com 
a equip l'any passat i en la qual van aconseguir la quarta posició en l'apartat de mixtes. 

La  Gemma Cabanas explica que “estem molt il·lusionats de poder participar en aquesta  
competició, ja que hi ha molta gent que no ho pot fer. Les inscripcions van per sorteig i hem  
tingut la sort que ens ha tocat, així que no volem desaprofitar l'oportunitat”. En aquest 
sentit, en Gerard Campdelacreu admet que “tenim molt clar quin és el nostre objectiu a  
Sud-Àfrica: acabar. Si les coses ens van bé i anem progressant a cada etapa, ja pensarem  
en els resultats però ara mateix no ens plantegem cap posició en concret”.

La  participació  a  l'Absa  Cape  Epic  és  possible  gràcies  al  suport  de  Provetsa,  empresa 
osonenca vinculada al sector ramader, i  també de  Biciequip, botiga especialitzada en el 
món de les dues rodes ubicada a Centelles.
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