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Article del regidor Josep Maria Font sobre la Volta

VOLTA CICLISTA A MATARÓ
Aquest mes de març torna La Volta Ciclista a Catalunya. I com en anys anteriors, amb doble
presència a la Comarca. D’una banda Calella tornarà a ser sortida i arribada de la 1a etapa i
Mataró sortida de la 2a.
Una Volta que enguany arribarà a la seva 98a edició, essent la cursa ciclista per etapes degana a
tot l´estat; circumstància de la que tots els aficionats a l’esport català en hem de sentir plenament
orgullosos, perquè no deixa de ser un indicador més de la importància del nostre esport a nivell
nacional.
Una carrera que forma part de la UCI World Tour, molt ben situada dins el calendari de
l’especialitat i prèvia al Tour de França i el Giro de Itàlia, fet que comportarà com cada any una
participació de luxe i de gran qualitat.
Una Cursa que novament serà sinònim de proximitat dels aficionats amb les grans figures
internacionals en el moment de les sortides i arribades, situació que en altres esports de masses
sovint es més difícil de poder veure.
Una competició que conjuga com ningú el binomi esport-promoció de ciutat amb bon retorn per
aquelles ciutats que aposten en l’organització en minuts informatius als principals canals de
comunicació d’arreu d´Europa. Així doncs, premsa, ràdio, televisió hi tornaran a ser ben presents
de forma multitudinària i garantiran que Calella i Mataró com a ciutats organitzadores tornin a
estar en primera línea informativa internacional a través de l’esport. Tot això donant ja per fet
l’enorme impacte mediàtic que la comunicació per Internet i les xarxes socials comporta
automàticament.
Serà aquesta Cursa doncs pels bons aficionats al ciclisme i l’esport una nova oportunitat de gaudir
d’una gran esdeveniment esportiu al Maresme. I en aquest sentit unes paraules d’agraïment als
que ho fan possible; a l’organització per confiar novament en la Comarca, als Ajuntaments de
Calella i Mataró per la seva aposta decidida, als patrocinadors,i finalment, i els més importants, a
tot el conjunt d’aficionats de la Comarca que amb el seu suport entusiasta fan possible que tots
els primers apostin decididament perquè al Maresme cada any tinguem ciclisme de classe
internacional.
I que per molts anys en puguem continuar gaudint!!!
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