
Termotur amb la “Titan Desert 2009”

Aquesta prova que es va iniciar el proppassat dia 
27 d’abril és, per sobre de tot, la carrera de la su-
peració personal, del repte individual. És una car-
rera, una competició. Però, sobretot i per a la ma-
joria, un repte, el repte d’aconseguir el que pocs 
han aconseguit en el món. Enfrontar-se al desert, 
a la calor, a la distància, en les pitjors condicions 
imaginables.
 
En aquesta edició que ha finalitzat els participants 
s’han enfrontat a un recorregut més exigent. La 
gran majoria de participants han tornat a casa 
amb la sensació d’haver fet quelcom gran, quel-
com que recordaran la resta de les seves vides. 
La duresa del recorregut, dels seus quilòmetres, 
s’han vist incrementades per les altes temperatu-
res a les quals es van enfrontar els corredors.

L’equip del CMR-Evolution, un equip 
de colossos  

Però la Titan Desert -com senyala l’organització- 
no és per a extraterrestres. És per a aquells atle-
tes disposats a realitzar un sacrifici i cercar una 
recompensa. És per als amants de la bicicleta en 
bon estat de forma que cerquen un repte que els 
permet posar a prova llur preparació i entrenament 
físic i, el que també és molt important, la seva for-

ça mental. Perquè quan ja no queden més forces, 
quan un creu que ha arribat al seu límit, en aquest 
moment és quan li cal anar més enllà.

La Titan Desert és una cursa per a valents, per a 
gent disposada a conèixer les seves limitacions i 
enfrontar-se a elles. És una cursa per a qualsevol 
amant de la pràctica de l’esport i, com diuen els 
organitzadors, no importa l’edat ni la bicicleta, so-
lament importa estar preparat per enfrontar-se a 
la carrera.

Aquest és l’esperit dels equips de CMR-Evolution 
que, amb el suport de l’empresa TERMOTUR, han  
participat a la prova havent assolit una bona clas-
sificació a la general. Concretament els llocs 3r i 4t 
foren respectivament per als esportistes Melcior 
Mauri i Abraham Olano, mentres que va guanyar la 
prova l’esportista i reconegut “biker” Israel Núñez. 
També destacar que per equips va resultar guan-
yador l’equip de CMR-Evolution.

Amb Calella, destinació turística 
esportiva al cor
 
Els equips de CMR-Evolution foren presentats als 
mitjans de comunicació i a la població de Calella 
el passat dia 12 d’abril en el transcurs d’un acte 

celebrat a l’Hotel TOP AMAIKA, que fou presidit 
per l’alcalde de la ciutat Sr. Josep M. Juhé al que 
acompanyava el director general de TERMOTUR, 
Sr. Miquel Tur. Aquesta presentació esportiva ve a 
coincidir amb la vocació de Calella per tal de ser 
una destinació turística esportiva i en aquest sen-
tit el municipi és a punt de celebrar la seva primera 
“Challenge”, important prova de triatló que tindrà 
lloc el proper dia 24 de maig.

Tornant als dos equips de CMR-Evolution, aquests 
van quedar integrats pels esportistes següents: 
Melcior Mauri, Abraham Olano, Francesc Xavier 
Carnicer, Jordi Arteman, Joan Carles Castellà i 
Lluís Calçapeu. 

L’alcalde de Calella Sr. Josep M. Juhé i el director general de Termotur Sr. Miquel Tur amb tot l’equip de CMR-
Evolution el dia de la seva presentació.

Melcior Mauri es va imposar en el sector final de 
l’etapa marató. 
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TERMOTUR ha patrocinat els equips del CMR-Evolution
El proppassat dia 1 de maig va finalitzar la quarta edició de la Titan Desert 2009 una carrera de grans característiques oberta 
a tot tipus d’amants de la bicicleta, l’esport i el sacrifici, que han recorregut en cinc dies a través del Marroc un total de 467 
quilòmetres, entre l’Atles i el desert del Sàhara en bici de muntanya.

L’equip del CMR-Evolution en el moment de la sortida 
d’una etapa.


