XXXVII 24 Hores Internacionals de
Resistència en Ciclomotor de la Vall del Tenes
Gran Premi Barnasfalt - Lliçà d'Amunt, 1 al 3 de setembre'16

Les 24 Hores de la Vall del Tenes a punt per a una nova
edició en què pilots, públic pols, soroll i benzina, seran
protagonistes absoluts
 140 pilots i 35 equips participen en una cursa en què conviuen pilots amateurs i
professionals com Oriol Mena o Javier García Vico
 La cita de les 24 Hores ofereix, durant tot el cap de setmana, del 1 al 3 de setembre un
ampli programa d’activitats lúdiques i esportives amb accés totalment gratuït
 La cilindrada de les motocicletes, el circuit, la durada de la prova, però també el factor i
el valor humà d’aquesta prova, fan de les 24 Hores una cursa única i singular
Montmeló, 31 d'agost 2017.- Aquest matí s'ha presentat a la sala de Breafing
del circuit de Barcelona Catalunya, la XXXVIIIena edició de les 24 Hores
Internacionals de Resistència en Ciclomotors de la Vall del Tenes-Gran Premi
Barnasfalt , que se celebraran aquest proper cap de setmana, 2 i 3 de setembre
al circuit del Pinar de la Riera de Lliçà d'Amunt (Barcelona).
La prova està oberta únicament a motocicletes amb un cubicatge no superior als
50cc, amb un 2% de tolerància, fet que sumat a les característiques del circuit, la
durada de la cursa i la singularitat de ser convocada i organitzada per una
organització no professional amb el suport de tota la població de Lliçà d’Amunt fan
d'aquestes 24 Hores Internacionals de Resistència en Ciclomotors, una prova única.
Així ho ha explicat durant la presentació, el president del Grup 24 Hores,
organitzadors de la prova, Francesc Padró, qui ha remarcat que cada any se supera
el nombre de voluntaris que ajuden a portar a terme aquesta prova.
Padró, que s'ha mostrat molt satisfet per l'èxit de la convocatòria d'aquest any que
si bé, no és record, a arribat als 140 pilots i 35 equips, ha destacat la transició de
l’època de les derbis variats amb la vinculació del mecànic Tombas fins a les
mecàniques dels nostres dies.
Francesc Padró que ha coincidit amb l’alcalde de Lliçà d’Amunt Ignasi Simon, en
destacar el caràcter patrimonial de les 24 Hores Internacional de Resistència en
Ciclomotors de la Vall del Tenes ha recordat un cop més que els pilots d’aquesta
cursa "participen per l'honor de guanyar les 24 Hores i pujar al calaix. No hi ha cap
altre premi, cap retribució econòmica o de cap altre tipus. Aquest és l'esperit de les
24 Hores, superar el repte que cada un es marqui i passar-ho bé".
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Durant la presentació de la prova, el president del Grup 24 Hores també ha fet
referència al programa lúdic de la cursa i que des de sempre ha esdevingut un valor
afegit a la gran festa del motociclisme que són les 24 Hores: tirolina solidaria sobre
el circuit, actuacions infantils, espectacle de trial, timbalers, castell de foc ... i com
a novetat la incorporació d’un sistema automàtic de reg.
El president de les 24 hores ha comunicat que just abans de la sortida del dissabte
es retrà homenatge al desaparegut pilot de motos Enric Saurí.
A més de Francesc Padró, han pres la paraula durant la presentació, els pilots Oriol
Mena i Maria Maseres, L’oriol Mena, habitual de la cursa de resistència de Lliçà
d’Amunt i guanyador de les darreres 4 edicions, ha destacat la extrema duresa de
la prova i a fet saber que deixa l’enduro per centrar-se en els raids de cara a
preparar el proper Dakar, “ excepte les 24 hores de la Vall del Tenes que seguiran
en el meu calendari anual” . Per la Maria Maseres serà la seva primera experiència
en la prova i correra en un equip format per integrament per fèmines.
També ha intervingut, l’alcalde de Lliçà d'Amunt, Ignasi Simón, l’alcalde ha
destacat que “ és una prova que enganxa” , el director del Consell Català de
l’Esport, Antoni Reig, que han coincidit en ressaltar el valor de les 24 Hores tant
des del punt de vista esportiu, com social i de país. La cursa de Lliçà d’Amunt ha
rebut també el reconeixement dels organitzadors de les 24 Hores d’Automobilisme
de Barcelona – Trofeu Fermí Vélez, que han presentat en el mateix acte la seva
cursa que se celebra, també, aquest cap de setmana al circuit de Montmeló.
Presidia l’acte el president del circuit de Barcelona Catalunya Sr. Vicens Aguilera i
l’alcalde de Montmeló Sr. Antoni Guil
Per a més informació i fotografies (arxiu competició) contactar amb: Premsa i
Comunicació - Susanna Cuadras (647365640)/Francesc Ayats (695995327)
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