Competició, aprenentatge i diversió, al Trofeu Borrufa 2019
La 27a edició de la cèlebre competició internacional, que tindrà lloc a Ordino Arcalís del 28 al
31 de gener del 2019, renova el compromís d’unir competició, aprenentatge i diversió per
aconseguir una experiència esportiva i personal positiva dels joves que hi participen.
Enguany prendran part de la competició 36 equips de 27 països i unes 270 persones, entre
esquiadors i altres membres de l’organització

Andorra la Vella, 23 de gener del 2019.- Amb l’arribada del 2019 torna una edició més del
Trofeu Borrufa, una competició internacional d’esquí juvenil que té lloc cada any la darrera
setmana de gener a l’estació d’Ordino Arcalís. L’aposta ferma dels organitzadors, patrocinadors
i col·laboradors fa que el Borrufa s’hagi consolidat com una cita ineludible del sector. Les curses
del Trofeu Borrufa es disputen en dies diferents, des del 28 fins al 31 de gener, segons les
categories (U14 i U16) i les modalitats (Supergegant -SG-, Gegant Slalom -GS-, Eslàlom -SL- i
Alpina Combinada -AC-), a les pistes de Les Canals i la Portella del Mig. Cal remarcar que la
competició forma part del circuit FIS.
El director de Comunicació Corporativa, Màrqueting i Transformació Digital Clients de Crèdit
Andorrà, Joan Ramon Mas, ha mostrat la satisfacció de poder continuar donant suport a aquest
esdeveniment. ‘El fet que tingui una projecció internacional i que posi en relleu els valors
d’esforç i superació’, són motius clau per a l’entitat financera, principal patrocinador del Trofeu
Borrufa.
El conseller de Turisme,Esports i Dinamització del Comú d’Ordino, Jordi Serracanta, ha recordat
que ‘es tracta d’un trofeu que s’ha posicionat dins el calendari internacional’, i no ha volgut
deixar d’agrair el suport privat, ‘imprescindible en un esdeveniment com aquest, que fa
posicionar-nos a nivell mundial’.
De la seva banda, Josep Pintat, president de la Federació Andorrana d’Esquí, FAE, s’ha mostrat
molt content amb la nova edició Borrufa, i ha destacat el fet que ‘ens permet valorar el nivell
dels nostres esquiadors en referència a altres països’. Pintat ha explicat que l’objectiu és igualar
o millorar els resultats de l’any anterior.

Finalment, Josep Maria Font ha donat els detalls més tècnics. En total hi ha 27 països inscrits i
36 equips participants. En xifres globals, suposa la participació de 206 atletes inscrits i 92
entrenadors, que sumant altres membres, com familiars, aplegaran un total aproximat de 270
persones.
El Trofeu Borrufa 2019 tornarà a ser una excel·lent ocasió perquè els esquiadors més joves
visquin en primera persona tot allò que implica formar part d'un esdeveniment esportiu,
mentre es diverteixen amb els seus amics d'equip, viatgen amb els seus països i fins i tot són
acompanyats per les seves famílies. Tot això, en un entorn natural d'alta muntanya.
Enguany prendran part de la competició 36 equips de 27 països i unes 270 persones, entre
esquiadors i altres membres de l’organització.
Seguiment en directe dels resultats i descàrrega d’imatges
L’epicentre de les comunicacions seran els mitjans en línia, amb tota la informació per al
seguiment de les curses. També s’actualitzaran els resultats i les notes de premsa diàriament a
través de les xarxes socials i de la web www.borrufa.com.
Concretament, hi haurà un espai dedicat als resultats de les curses a través d’un cronòmetre
que retransmetrà en directe les posicions de cada corredor un cop superada la barrera
d’arribada.
A més, els usuaris tindran accés a la descàrrega de les imatges oficials dels corredors, tant a les
curses com als podis, i dels esdeveniments socials. Una gran oportunitat i un magnífic record
que els joves podran guardar compartint moments amb els seus companys.
Entreteniment en un entorn únic
El dia d’arribada se celebra una trobada i una festa de benvinguda per als esquiadors, preludi
dels 4 dies de competició. Aquestes jornades clouen amb l’entrega de premis per països, el
darrer dia. És el moment de deixar de costat la competició, compartir amb els amics i familiars
moments inoblidables i premiar l’esforç, el talent i l'esportivitat. Durant aquests dies també té
lloc un sopar amb tots els membres de l’organització, un dels millors moments d’oci per a tots
els participants.

Ordino Arcalís, la FAE i el Comú d’Ordino: la base de l’organització
L’estació, juntament amb la Federació Andorrana d’Esquí i el Comú d’Ordino són els
responsables de l’organització, el desenvolupament i l'execució de les diferents proves i tot el
que té a veure amb l’apartat tècnic.

L’aposta de Crèdit Andorrà pel Trofeu Borrufa
Crèdit Andorrà, com a principal patrocinador, fa possible que se celebri un any més aquesta
reconeguda competició. La implicació del principal patrocinador és molt valuosa, ja que
demostra la confiança en l'esport nacional i en els joves esportistes, així com en l’estació. Crèdit
Andorrà sempre ha estat vinculat als valors d’esforç, superació, triomf i salut.
El Comú d’Ordino fa possible el Trofeu Borrufa des del primer dia
El suport institucional és cabdal quan es tracta d’un esdeveniment d’aquest caire. I és que, sens
dubte, el Trofeu Borrufa no només serveix per fer promoció de la parròquia i de l’estació, sinó
que, a més, situa Ordino en el mapa de les competicions internacionals com una destinació
preparada i amb capacitat. El comú, des del primer dia, ara ja fa 27 anys, ha estat al peu del
canó i ha estat l’artífex d’aquesta gran fita.
Govern d’Andorra, valors compartits
El Govern d’Andorra és un altre dels pilars que fan possible la celebració d’aquest trofeu. I és
que, indiscutiblement, la història del turisme del país va lligada a l’esport i a la neu. Aquesta
unió es veu refermada pels valors que comparteix la institució: progrés, qualitat i una imatge de
prosperitat, apostant pels més joves.

