
Tot a punt per a l’inici del 22è Trofeu Borrufa.
El comitè organitzador del Trofeu Borrufa va presentar, en les instal·lacions de la seu central de Credit Andorrà, 
la 22ª edició del seu trofeu, una competició en la qual tenen la possibilitat de participar esquiadors de les cate-
gories U14 (13/14 anys) i U16 (15/16 anys). L’organització segueix ferma en el seu objectiu en incentivar la 
importància de col·laborar en la formació esportiva d’aquests joves esportistes que durant quatre jornades 
competiran en el Sector Vallnord Arcalís.

L’acte va estar presidit per l’Honorable Consul d’Ordino, Sr. Bonaventura Espot, el Sr. Roger Pié representant 
a Andorra Turisme, i la Sra. Silvia Cunill de Credit Andorrà. En els seus respectius parlaments no van dubtar 
a recolzar amb fermesa un trofeu en el qual han participat esportistes que després han destacat en el món 
professional d’aquest esport i van desitjar sort als organitzadors perquè el Trofeu Borrufa segueixi sent un punt 
de referència entre les competicions internacionals de joves esquiadors.

A continuació, Carmela Fernandez, en representació del comitè organitzador del Trofeu Borrufa, va presen-
tar els detalls de la prova. A destacar, en aquesta edició 2014 del Borrufa, que el nombre de països segueix 
creixent, seran 28 les nacionalitats representades, algunes per partida doble, i es va fer especial èmfasi en la 
tornada de la selecció de Croàcia absent en les últimes edicions. Cal esmentar que la selecció d’Eslovàquia 
encara està pendent de confirmació però hi han possibilitats de que arribi a Andorra el cap de setmana vinent.
Es van presentar també aspectes econòmics del Trofeu, el pressupost se segueix ajustant respecte a altres 
edicions. També es va fer un exprés agraïment als voluntaris que col·laboren de manera desinteressada  
perquè les carreres es desenvolupin de manera impecable. Aquest agraïment es va fer extensiu als professi-
onals que treballen sobre el terreny,  a les estacions d’esquí, a la Federació Andorra d’Esquí i als clubs d’An-
dorra que cedeixen al seu personal per fer possible l’esdeveniment.

En referència als voluntaris, El Sr. Jaume Rifà, president de l’esmentat comitè, ens va comentar: Segueixen 
faltant voluntaris que col·laborin durant els dies de competició, volem que les delegacions s’envagin 
d ‘Andorra contents al final de les quatre jornades de curses i per aquesta raó el nombre de persones 
controlant el bon desenvolupament de les proves mai és suficient.

Durant el cap de setmana arribaran les diferents delegacions, algunes ja estan entrenant en la pistes de Vall-
nord. El dilluns a partir de les 10h00 serà el moment de la veritat per als esportistes.

Servei de premsa.

Mes informació a: http://www.borrufa.ad
   http://www.facebook.com/trofeu.borrufa
   http://www.twitter.com/BORRUFA1 


