Prop d'un centenar d'inscrits a la IV BTT Volta Cicloturista Formentera que comença aquest divendres
dimecres, 23 d'octubre de 2019 13:24

El Consell de Formentera, a través de l'àrea d'Esports, informa que aquest divendres arrenca la
IV BTT Volta Cicloturista Formentera, que es desenvoluparà fins al diumenge al llarg de tres
etapes i que recorrerà l'illa dividint-la en tres zones: Sant Francesc, la Savina i el Pilar de la
Mola.

En total, són tres etapes, 97,5 quilòmetres i 1.000 metres de desnivell acumulat. Es tracta d'una
prova ideal per gaudir dels camins de l'illa i per a ciclistes de qualsevol nivell de competició. Per
aquells que a més prefereixin competir, tindran l'opció de participar el diumenge a la XXV BTT
La Mola, amb sortida i arribada al Pilar de la Mola. Amb un recorregut de 37,6 quilòmetres i 850
metres de desnivell, la prova és puntuable per al Campionat Pitiús de BTT. Per als que no
vulguin competir en aquesta prova, hi haurà una ruta alternativa amb diversos trams de la
popular cursa.

La consellera d'Esports, Paula Ferrer, ha destacat “el creixent interès que desperta la prova per
part dels aficionats a aquest esport” i hi ha subratllat que es tracta d'una de les activitats que es
promocionen dins del programa Descobreix Formentera a l'octubre.

La competició, organitzada per l'àrea d'Esports del Consell de Formentera i coordinada per
Grup Esportiu Espalmador i Unisport Consulting, forma part del programa Descobrir
Formentera a l'octubre i compta amb cerca d'un centenar d'inscrits encara que les inscripcions
per la BTT La Mola romanen obertes fins al mateix diumenge.

La primera etapa es disputarà el divendres a partir de les 16h amb un recorregut de 29,5 km
amb sortida i arribada a Sant Francesc Xavier de Formentera. El dissabte se celebrarà la
segona etapa, de 39,5 quilòmetres a partir de les 10h amb sortida i arribada a la Savina i la
tercera, de 28,5 km, (alternativa a la de competició) es farà el diumenge, a les 11h, a la Mola.
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