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Es presenta GP MASSI i VolCAT MASSI a
Barcelona
A 4 dies de l'inici de la competició, es va presentar el Gran Premi MASSI i la VolCAT MASSI en el Museu Colet de
Barcelona, seu de la Secretaria General de l?Esport de la Generalitat de Catalunya.
El dimecres 8 de març va tenir lloc la presentació oficial de dos dels programes més importants relacionats amb el
mountainbike nacional: el Gran Premi MASSI Copa Catalana BTT Internacional i la VolCAT-MASSI, la Volta a
Catalunya per etapes en BTT.
L?acte va ser presidit pel Sr. Manel Ibern, representant de la Secretaria General de l?Esport, el Sr. Jaume Masferrer,
propietari de Casa Masferrer i MASSI, el Sr. Francesc Niubó, vicepresident de la Federació Catalana de Ciclisme i el
Sr. Albert Balcells, d?Ocisport Serveis Esportius SL.
Durant l'acte es van presentar les principals novetats del Gran Premi MASSI i de la VolCAT MASSI d?aquesta
temporada, així com es va agrair a tots els ens que fan possible la realització d?ambdós programes: Federació, Clubs,
Institucions, Ajuntaments i Patrocinadors d'àmbit privat, entre els quals destaca MASSI, una empresa catalana amb
més de 75 anys d'experiència i, que sense el seu suport, no seria possible la realització de proves de tant nivell.
Finalment, es va convidar a tots els presents a presenciar la primera prova del Gran Premi MASSI Copa Catalana
BTT Internacional d'aquest pròxim diumenge, dia 12 de març. Està serà la cinquena edició que el Gran Premi MASSI
visitarà Banyoles, sent aquesta una de les seus deganes de la Copa Catalana Internacional de BTT. Per a l'ocasió han
confirmat corredors de primer nivell internacional i nacional, amb noms tan importants com Hermida, Ravanel, Rijs,
Coloma, Trujillo, Trayter, Fullana, Rode, Santanyes, Fullana, Parcerisas, etc.
L'organització espera la participació de més de 450 corredors de tota la geografia nacional i internacional, convertint
la prova de Banyoles com una de les més importants del calendari.
Nota d´ Ocisport
Fotografia: Presentació al Museu Colet de Barcelona
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