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Els esportistes d'elit de l'Alt Urgell cerquen
nous suports
El nou centre A l'Aire Lliure recolza, entre d'altres, al piragüista Jordi Cadena i
al fondista Sadurní Betriu. L'empresa ofereix assessorament en activitat
esportiva i nutrició
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El nou centre A l'Aire Lliure, de la Seu d'Urgell, s'ha implicat en el suport a
esportistes locals d'elit. L'empresa urgellenca patrocina, entre d'altres, el jove
piragüista Jordi Cadena mitjançant l'assessorament nutricional, i també col·labora
amb el fondista Sadurní Betriu, vigent campió de la Copa Catalana d'esquí de fons.
Segons ha explicat Jordi Cadena, el Fit Club A l'Aire Lliure ofereix, com el seu nom
indica, activitats d'esport i oci outdoor. a més a més de coaching esportiu i
nutricional, tant per a esportistes de competició com per a aficionats. El centre està
ubicat als afores de la Seu. En el cas del palista urgellenc, rep consells i material
relacionat amb la nutrició, mitjançant la col·laboració amb la multinacional Herbalife.
Els esportistes urgellencs que prenen part en competicions internacionals busquen,
amb acords com aquest, comptar amb l'ajut de patrocinadors locals per poder-hi
seguir participant, atesa la reducció del suport institucional que han sofert aquests
darrers anys.
Aquest assessorament forma part ara mateix de la preparació de Cadena per a la
segona part de la temporada, amb l'objectiu d'arribar en les millors condicions al
Campionat del Món U23 d'eslàlom, que es disputarà del 26 al 30 d'agost a Cracòvia
(Polònia).

La prova decisiva de la Copa Pirineus, a Pau
Cadena també està participant a la Copa Pirineus, en la qual aquest cap de
setmana passat va guanyar la primera competició, en categoria K1 masculí, en fer el
mateix temps final que l'alemany Fabian Schweikert. Aquesta primera part de la
Copa Pirineus es va celebrar al Parc del Segre i els resultats finals es decidiran
precisament aquest cap de setmana vinent, a l'Stade d'Eaux Vives de Pau. Molts
dels palistes que hi prendran part ja són a la ciutat occitana per preparar la cita. A
banda de Jordi Cadena, també tenen opcions de guanyar Annebel Van der Knijff
(C1 femení) i Lluís Parés (C1 masculí), entre d'altres representants del Cadí CK que
hi seran presents.
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