Nota de premsa
Torroella de Montgrí (Girona), 28 de gener de 2022

El Massi-Tactic uneix joventut catalana i internacional
per buscar “un pas endavant” a l’elit del ciclisme femení

L’equip empordanès compta amb 13 ciclistes, entre les quals les corredores catalanes amb més
projecció i 8 estrangeres
Les de Torroella de Montgrí es mantenen com l’únic català de la màxima categoria ciclista
femenina i confien en seguir lluitant cos a cos contra els clubs més potents del món

El Massi-Tactic 2022, amb les autoritats, avui a l’Hotel Terraverda – Golf Empordà, de Gualta -Baix Empordà, Girona- (Fotos: Pere Duran/Diputació de Girona)

El Massi-Tactic UCI Women’s Team, de Torroella de Montgrí (Girona), iniciarà la quarta temporada a l’elit
mundial del ciclisme femení de carretera amb un equip de 13 ciclistes que barreja joves corredores de casa
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amb internacionals i amb l’objectiu per aquest 2022 de donar un pas endavant. La vallesana Sara Méndez últim fitxatge de l’equip-, la tarragonina Mireia Benito, l’empordanesa Mireia Trias i l’osonenca Martina
Moreno són quatre de les corredores catalanes amb més projecció i correran al costat de la gaditana i
experimentada Belén López i de vuit ciclistes estrangeres: l’alemanya Corinna Lechner, la polonesa Aurela
Nerlo, la sueca Nathalie Eklund, la portuguesa Sofia Gomes, l’equatoriana Miryam Nuñez, la mexicana
Andrea Ramírez, l’eslovena Spela Kern i l’holandesa Maaike Coljé. L’equip, de categoria professional, segueix
sent l’únic català femení que competeix a l’elit mundial i ha fet set fitxatges i ha renovat sis corredores.

El primer equip femení del Club Ciclista Baix Ter continua dirigit per Manel Gonzalo i Àngel González i iniciarà
la temporada com a equip continental el 6 febrer a València (Volta a la Comunitat Valenciana). Aquesta
setmana està duent a terme la pretemporada a l’Hotel Terraverda – Golf Empordà, de Gualta, escenari avui
també de la presentació del Massi-Tactic 2022 amb la presència de Miquel Noguer (president de la Diputació de
Girona), Anna Caula (Secretària General de l’Esport i de l’Activitat Física de la Generalitat de Catalunya), Jordi
Colomí (alcalde de Torroella de Montgrí), Anna Julià (representant Territorial de l’Esport de la Generalitat a
Girona) i Genís Pigem (regidor d’Esports de Torroella), entre altres.
L’objectiu del club és que el projecte segueixi creixent. La temporada 2022 s’allargarà vuit mesos, fins el
setembre, i competiran en una trentena de curses nacionals i internacionals, algunes de les quals de la UCI
WorldTour, el primer nivell, per Itàlia, Bèlgica, França, Suïssa, la República Txeca, Països Baixos i per tot
l’Estat espanyol. L’Strade Bianche, Tour des Flandes, Itzula, Durango-Durango, Tour de France, La Vuelta a
Madrid i la Vuelta a Burgos són algunes de les proves World Tour on hi participaran, a més de prendre part en
carreres del Calendari UCI Femení, el següent esglaó, i curses internacionals i de la Copa d’Espanya i
la Copa Catalana.
El pressupost del club és de 130.000 €, lluny dels equips World Tour. Sergi Güell, president del CC Baix Ter,
explica que “estem treballant molt dur perquè les corredores es puguin dedicar exclusivament al ciclisme en un
futur, però l’objectiu d’aquest any és fer un altre pas endavant i de creixement aprofitant que tenim un equip
internacional consolidat. Volem disputar, de tu a tu, les curses de màxim nivell i contra les millors corredores del
món. Som el millor equip d’Espanya darrere del Movistar, que té una estructura molt potent, i ens volem refermar
com un dels millors equips europeus que no són de categoria World Tour”. Pel que fa a la presència de quatre
catalanes a l’equip, Güell recalca que “tenim les ciclistes catalanes amb més projecció internacional i estem
treballant molt fort amb el planter, el Catema.cat, perquè a curt i a mitjà termini augmenti el teixit de ciclistes del
país i de nivell UCI al nostre equip”.

La temporada passada, com a equip de categoria UCI Continental, van participar en proves de la màxima
divisió, World Tour, on va donar la cara contra els millors equips del món, van sumar podis en curses
internacionals per Europa i es van proclamar campiones per equips i en individuals de la Copa d’Espanya i
de la Copa Catalana. Àngel González, el team manager, subratlla que “som un equip rejovenit, però la majoria
dels fitxatges tenen experiència en l’escamot de curses a Europa i han vingut per destacar. Som un equip petit,
però volem seguir creixent i crec que podem guanyar alguna cursa UCI 1.2 i 1.1 i revalidar la Copa d’Espanya”.
González també destaca que tot i tenir un equip molt internacional “seguim promocionant les ciclistes catalanes;
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la Mireia Benito, la Mireia Trias, la Martina Moreno i la Sara Méndez tenen molt potencial i crec que poden
aspirar a estar més amunt de la classificació”.
La ciclista Martina Moreno, en nom de la plantilla, ha agraït la tasca de l’staff tècnic i del club i ha explicat que
“tenim un equip molt potent i lluitador, amb corredores amb experiència que segur que aportaran molt i d’altres
més joves però amb molta força i ganes de treballar dur”. La vigatana subratlla que “aquests anys ens hem anat
fent lloc a l’escamot internacional; ara ens toca seguir creixent com equip i segur que els resultats arribaran”.
Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona, ha felicitat l’equip pels èxits de la temporada anterior i ha
assenyalat que és un orgull que les comarques gironines comptin amb «el millor equip ciclista català i que posa
en valor l’esforç, la superació i fomenta l’esport femení. El Massi-Tactic porta el nom de Girona arreu d’Europa;
un paradís ciclista com el nostre ha de comptar també amb un equip que competeixi al màxim nivell
internacional”.
La Secretària General de l’Esport i de l’Activitat Física de la Generalitat de Catalunya, Anna Caula,
considera que "no és fàcil mantenir-se a la màxima categoria del ciclisme en ruta a nivell mundial. La bona feina
del CC Baix Ter amb el planter ha fet que hagin sorgit figures que ara donen molta guerra al primer equip i que
són exemple per les més petites. L’aposta del Govern per fer que aquesta sigui la legislatura de l’esport femení
es tradueix en apostes com aquesta; sou un club que porta el ciclisme a dins, s’ho creu i té un ferm compromís
en la promoció de l’esport femení”.
Jordi Colomí, alcalde de Torroella de Montgrí, considera que pel municipi “és important passejar el nom de
Torroella i l’Estartit en proves internacionals. El club és un exemple per les futures ciclistes per promocionar
aquest esport. Estem molt orgullosos del CC Baix Ter, ja que demostra que, fent les coses bé, els somnis de
competir a l’alt nivell es fan realitat amb un plantejament molt seriós, curós i econòmicament sostenible”.

El Massi-Tactic 2022 s’ha presentat a l’Hotel Terraverda – Golf Empordà, de Gualta -Baix Empordà, Girona- (Fotos: Pere Duran/Diputació de Girona)
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Campiones del seu país, escaladores i enfocades en les contrarellotges
Les noies del Massi-Tactic, d’entre 18 i 37 anys, compten amb participacions en Campionats del Món, títols i
podis en Campionats i Copes d’Espanya i internacionals, i presències amb la selecció del seu país. L’últim
fitxatge, arribada aquest gener, ha estat el de la vallesana de 18 anys Sara Méndez (Sant Pere de Vilamajor,
28/3/2003), que després de destacar estatalment en categoria júnior en el món de la BTT ara vol fer el salt al
ciclisme de carretera en el seu primer any de sub-23. Entre la resta de nouvingudes destaca l’alemanya Corinna
Lechner (10/8/1994), que l’any passat es va proclamar sotscampiona en relleus per equips mixtes del
Campionat d’Europa i va ser tercera del Krasna Lipa Tour. És potent en les contrarellotges i en les carreres
semimuntanyoses i anys enrere va obtenir el bronze en l’Europeu sub-23 en contrarellotge.

La polonesa Aurela Nerlo (11/2/1998) es va iniciar en el ciclisme de muntanya fa vuit anys però poc després es
va enfocar en el de carretera. Destaca pel seu potencial físic i per les contrarellotges, ha estat campiona de
Polònia sub-23 i, el 2019, va obtenir dos triomfs en el Tour Femenin. La sueca Nathalie Eklund (28/5/1991) és
una ciclista escaladora amb bons resultats en contrarellotges que els dos últims anys s’ha proclamat campiona
de Suècia en ruta i en contrarellotge. Es va formar en el món del triatló i el 2019 va optar per dedicar-se
exclusivament al ciclisme.

La portuguesa Sofia Gomes (12/8/2003) és, amb 18 anys, la corredora més jove del Massi-Tactic. Debutarà a la
categoria UCI després d’agafar rodatge en europeus i mundials en ruta, a més de ser segona de la Volta a
Portugal. L’equatoriana Miryam Nuñez (10/8/1994) és la vigent campiona del seu país i ara farà el salt al
ciclisme europeu. Recentment, la ciclista escaladora també ha aixecat el títol de la Volta a Colòmbia, Volta a
Guatemala i ha estat medallista en els jocs Sudamericans i Panamericanans, entre altres. La mexicana Andrea
Ramírez (25/9/1999) també és una de les apostes de futur del Massi-Tactic i els dos últims anys ha estat
campiona de Mèxic en contrarellotge, a més de ser la cinquena més jove en finalitzar la Vuelta Burgos (i 31a
absoluta). L’any passat va pujar fins el número 3 del rànquing mundial sub-23.

Continuen una temporada més Belén López i Mireia Benito, al club des dels seus inicis, el 2019; dos apostes
de futur com Mireia Trias i Martina Moreno, i les experimentades Spela Kern i Maaike Coljé.
Quart any de vida dins d’un club fundat el 1990
El Massi-Tactic UCI Women’s Team és el primer equip femení del Club Ciclista Baix Ter, de Torroella de Montgrí
(Girona). Aquesta serà la seva quarta temporada a l’elit del ciclisme femení de carretera. El CC Baix Ter es va
fundar el 1990 i va crear el seu primer equip femení ara fa 10 anys per donar projecció a tres noies de l’entitat
que deixaven l’etapa de formació. Aquesta iniciativa va tenir molt bona acollida i fa tres temporades comptaven
amb 23 ciclistes catalanes, balears i aragoneses. Tot i la creació de l’equip UCI, al 2019, el club empordanès ha
continuat apostant pel creixement del planter i segueix disposant d’un segon equip amateur (Catema.cat) que
participa en proves territorials. L’aposta del primer equip pel planter és constant. El Massi-Tactic ha comptat, en
els tres anys de vida, amb diverses ciclistes procedents del Catema.cat. Actualment, hi ha consolidades Mireia
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Benito i Martina Moreno. A més, Marina Isan, Ariadna Trias i Patri Ortega també van competir al Massi-Tactic i
Mireia Trias, fitxada l’any passat, s’havia format al planter del Catema.cat.
FITXA TÈCNICA
Equip: Massi-Tactic UCI Women’s Team
Club: Club Ciclista Baix Ter
Seu: Torroella de Montgrí (Baix Empordà, Girona)
Temporades: 4 (el CC Baix Ter, 32)
President: Sergi Güell
Cos tècnic: Manel Gonzalo (director esportiu), Àngel González (team manager), Juan Sánchez, Ivan Álvarez i Xavier Palacios
(mecànics) i Javier Solá i Marc Vilanova (preparadors físics).
Fitxatges: Sara Méndez, Corinna Lechner, Aurela Nerlo, Nathalie Eklund, Sofia Gomes, Miryam Nuñez i Andrea Ramírez.
Renovacions: Spela Kern, Maaike Coljé, Mireia Benito, Mireia Trias, Martina Moreno i Belén López.
Baixes: Vita Heine, Emma Grant, Olivia Baril, Agua Marina Espinola, Marta Sánchez i Patri Ortega.
Ciclista

Edat

Lloc

Temporades

Procedència

Belén López

37

Rota (Cadis)

4a

Massi-Tactic

Mireia Benito

25

Llorenç del Penedès (Tarragona)

4a

Massi-Tactic

Mireia Trias

21

Mont-ras (Girona)

3a

Massi-Tactic

Martina Moreno

20

Vic (Barcelona)

3a

Massi-Tactic

Spela Kern

31

Eslovènia

2a

Massi-Tactic

Maaike Coljé

24

Holanda

2a

Massi-Tactic

Sara Méndez

18

Sant Pere de Vilamajor (BCN)

1a

Primaflor-Mondraker-Rotor

Corinna Lechner

27

Alemanya

1a

BTC City Ljubljana

Aurela Nerlo

23

Polònia

1a

CCC - Liv

Nathalie Eklund

30

Suècia

1a

GT Krush Tunap

Sofia Gomes

18

Portugal

1a

-

Miryam Nuñez

27

Equador

1a

Swapit Agolico

Andrea Ramírez

22

Mèxic

1a

Monex Women's Pro Cycling

Més informació

Web: www.massitacticwomen.cat
Facebook: facebook.com/massitactic
Twitter: @massitactic
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Instagram: @massitactic
Contactes de premsa
Lluís Ribera
lluis@comunica.cat
679 767 400
Carme Coll
carme@comunica.cat
616 490 616
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