DOSSIER DEL PARTICIPANT

Introducció
La Purito Andorra és una marxa cicloturista no competitiva però de gran duresa i
espectacular recorregut, dissenyada íntegrament per Joaquim Purito Rodríguez per
realitzar la que va ser l'Etapa Reina de la Volta a Espanya 2015. Aquest any per seguretat
s'ha fet un canvi en el recorregut més llarg, passant de 145km i 5,2 metres de D+ a 115
km i 4,8 metres de D+, però mantenint els mateixos ports. La Purito Andorra manté tres
nivells d'exigència (4.8 – 3.5 i 1.7) i cada participant s'ha inscrit al recorregut que sap que
podrà assumir i aconseguir el trofeu Finisher en aquesta sisena edició de la Purito
Andorra.
L’Eco-Responsabilitat
És molt important no deixar escombraries a la natura i utilitzar els contenidors que
trobareu a cada punt d'avituallament, així respectarem l'entorn la flora i la fauna que
Andorra ens ofereix. La solidaritat, el respecte dels corredors, dels voluntaris, dels
patrocinadors i del públic són elements primordials de La Purito Andorra. Cada embolcall
o envàs que llencem a terra, algú l’ha de recollir, si no prenem consciència en aquest
aspecte, un dia no tindrem la implicació del voluntari. En el moment de llençar alguna
cosa a terra, pensem en el voluntari que ho recollirà.

Programa 6 d’agost

Centre Cultural i de Congressos Lauredià
Plaça de la Germandat, 4-5-6
• 10:00 a 20:00h Recollida de dorsals i
guarda-roba
• 10:00 a 20:00h Fira de la Bicicleta
• 18:00h Briefing

Entrega de dorsals
El lliurament de dorsals es farà el dissabte 6 d'agost en horari de 10h a 20h
A l'exterior del Centre Cultural l'organització disposarà de diversos voluntaris, que donaran suport als
participants per resoldre els possibles dubtes com número de dorsal, taula assignada, etc., és molt
important que se segueixin sempre les indicacions d'aquestes persones per al bon funcionament de la
retirada dels dorsals.
Per retirar el dorsal propi o el d'altre participant s'haurà d'aportar la documentació següent:
• Si s’ha contractat l'assegurança de l'organització, caldrà aportar el DNI o NIE (és vàlid presentar el
document original, aportar una fotografia al mòbil o bé en fotocòpia)
L'assegurança de dia dona cobertura mèdica a les lesions físiques patides pel participants, no estant
coberts els danys materials de la bicicleta ni complements així com els danys causats a tercers.
•

Si no s’ha contractat l'assegurança de l'organització, caldrà aportar DNI o NIE i la LLICÈNCIA
ORIGINAL de la UCI, Federació Española de Ciclismo o Federació Andorrana de Ciclisme. (és vàlid
presentar el document original, aportar una fotografia al mòbil o bé en fotocòpia)

•

Els pares que tenen menors d'edat inscrits al recorregut 1.7 han d'emplenar i signar l'autorització
paterna, quan retirin el dorsal.

Programa 7 d’agost
Centre Cultural i de Congressos Lauredià
Plaça de la Germandat, 4-5-6
• 06:45h a 08:00h Servei de guarda-roba
Horaris de sortida Sant Julià de Lòria
• 08:00h Sortida recorreguts 4.8 i 3.5
• 08:20h Sortida recorregut 1.7
Horaris d’arribada a Els Cortals d’Encamp
• 18:00h Tancament de La Purito Andorra
Observacions:
Per ubicar-se a la sortida és molt important seguir les indicacions dels
voluntaris en tot moment per mantenir l'ordre i el bon funcionament de
la sortida. Si el diumenge es necessita deixar la bossa al guarda-roba,
s'haurà de portar a sobre fins arribar a la Plaça de la Germandat i deixarla al Centre Cultural i de Congressos Lauredià abans d'entrar al calaix de
sortida.

Horari sortida dorsals
• En el dorsal està assignada l'hora de sortida, pel bé de tots és molt important respectar
l'horari assignat i entrar al calaix de la distància que correspongui.

Mallot oficial de
La Purito Andorra
MALLOT OBLIGATORI

A la zona de sortida s'establirà un filtre on no podran accedir els
participants que no portin posat el mallot oficial de La Purito 2022.
Tot participant que no porti posat el mallot oficial de La Purito
2022, no podrà accedir al calaix de sortida i si arriba a la línia
d'arribada sense el mallot oficial de La Purito 2022, no rebrà el
trofeu finisher i no tindrà accés a l'avituallament final .

Avituallaments
L’0rganització ha previst els avituallaments distribuïts en els següents punts:
Recorregut 4.8:
Km. 40,0
Km. 60,0
Km. 67,0
Km. 93,0
Km. 115,0

- Coll de la Gallina
- Alt de la Comella
- Encamp
- Ordino
- Arribada

- Sòlid/Líquid
- Líquid
- Sòlid/Líquid
- Sòlid/Líquid
- Sòlid/Líquid

Recorregut 3.5:
Km. 40,0
Km. 60,0
Km. 67,0
Km. 80,0

- Coll de la Gallina
- Alt de la Comella
- Encamp
- Meta

- Sòlid/Líquid
- Líquid
- Sòlid/Líquid
- Sòlid/Líquid

Recorregut 1.7:
Km. 10,0
Km. 17,0
Km. 30,0

- Alt de la Comella
- Encamp
- Meta

- Líquid
- Sòlid/Líquid
- Sòlid/Líquid

Producte en els avituallaments sòlid/líquid: Aigua, isotònic, refresc de cola, fruita, fruits
secs, brioixeria, llaminadures, barretes, i gels.
Producte en els avituallaments líquids: Aigua, isotònic i refresc de cola.

Producte 226ERS
en els avituallaments
Al recollir el dorsal l’organització entregarà a cada participant el següent
producte 226ERS:
Recorregut 4.8

Recorregut 3.5

Recorregut 1.7

2 Barretes energètiques

1 Barreta energètica

1 Barreta energètica

1 Gel

1 Gel

És MOLT IMPORTANT, que al prendre la barreta o gel, es guardi l'embolcall al
mallot, en primer lloc per responsabilitat, però a més a cada avituallament, els
participants que s'acostin a la carpa amb l'embolcall del producte consumit,
se'l canviarà aquest embolcall per més producte 226ERS.

Fonts
Per la data de celebració de La Purito i per estar ubicats en ple Pirineu, els canvis de temperatura
poden ser molt sobtats, és per això que per garantir la màxima seguretat en quant a hidratació,
relacionem a continuació els quilòmetres de la marxa on hi ha fonts. No totes les fonts són d'aigua
tractada, però servirà en molts casos per refrescar-se.

Senyalització en cada font:
Km. de la marxa on hi ha font:
Recorregut 4.8 i 3.5 Km:
1,0 - 5,7 - 6,7 - 14,6 - 20,2 - 26,5
44,0 - 44,2 – 48,5 – 52,3 - 61,2

Talls horaris
L´organització ha disposat dos talls horaris que es compliran obligatòriament per part de tots els
participants. No respectar aquests talls serà motiu d'exclusió de la marxa amb la corresponent
retirada de dorsal i la no possibilitat de participació a l'edició 2023:

• Rotonda sortida avituallament d’Encamp
direcció Beixalís pel recorregut 4.8

- Tancament 14:00 hores

• Avituallament d’Encamp

- Tancament 15:00 hores

• Rotonda Funicamp inici ascens a Els Cortals d’Encamp

- Tancament 17:00 hores

El participant del recorregut 4.8 que arribi més tard de les 14:00h serà dirigit pel recorregut 3.5 a
l'arribada dels Cortals d'Encamp.
El participant que arribi més tard de les 17:00h ha la rotonda del Funicamp ja no podrà accedir a
l'arribada dels Cortals d'Encamp i no serà finisher d'aquesta edició 2022.
El participant que arribi als Cortals d’Encamp més tard de les 18:00 hores, no rebrà el trofeu
finisher.

Talls horaris

Guarda-roba
El dissabte i diumenge es podran deixar dues bosses al guarda-roba situat al Centre Cultural i de
Congressos Lauredià - Plaça de la Germandat, 4-5-6 – Sant Julià de Lòria.
Juntament amb el dorsal, l'organització facilitarà dos distintius per als dos guarda-robes i cada
participant haurà de decidir quina bossa vol recollir a Els Cortals d'Encamp i quina bossa vol recollir a
Sant Julià de Lòria, per això haurà de posar a cada bossa el distintiu corresponent.

Horari d’entrega de les bosses:
Dissabte 6 de 10h a 20h
Diumenge 7 de 6:45h a 8:00h
Horari de recollida de bosses:
Dutxes. Sant Julià de Lòria de 10:30h a 18:30h
Arribada. Els Cortals d’Encamp de 10h a 18:00h
En cas que un participant no finalitzi la marxa per qualsevol motiu, haurà de posar-se en contacte amb
el telèfon d'emergències per comunicar que no recollirà la borsa i podrà recollir-la el dia 8 d'agost de
10.00 a 12.00 hores al Centre Cultural i de Congressos Lauredià.

Trofeu Finisher
Tot participant que arribi als Cortals d’Encamp després d'haver realitzat el recorregut i porti posat el
mallot oficial de La Purito 2022, rebrà el trofeu FINISHER que acredita haver finalitzat La Purito
Andorra 2022.

En cas d'abandonament de la marxa, el participant ho haurà de comunicar al telèfon d'emergències
imprès al dorsal +376 350 065
El participant que abandoni la marxa no rebrà el trofeu Finisher.
En cas de no poder pujar un port, hi ha la possibilitat de fer la volta i enllaçar amb una altra part del
recorregut.

Servei Mèdic
EL DISPOSITIU MÈDIC DE LA PURITO ANDORRA SERÀ EL SEGÜENT:
• Ambulància a la sortida.
• Ambulància en el Coll de la Gallina.
• Ambulància a Aixovall.
• Ambulància a La Aldosa.
• Ambulància a Ordino
• Un Punt Mèdic Avançat (PMA) a l’arribada a Els Cortals d’Encamp
• 3 motos sanitàries que acompanyaran la marxa per atenció ràpida.

En cas d’accident
És molt important que en cas de trobar un accident d'algun participant se'l pugui ajudar i
la manera de fer-ho és, en primer lloc, assegurar que la situació del participant que ajuda
no pugui generar perill d'un altre accident; a continuació trucar al telèfon d'emergències
sanitàries i fer la valoració que es proposa a continuació:

Valoració sanitària ràpida
-

Localització
Dorsal
Parla o no parla?
Està orientat? (sap que li passa i/o on és?)
Es pot bellugar? (Braços i cames)
Sagna de forma important? On?

Telèfon d’emergències sanitaries

+376 350 065

Servei mecànic
L’organització disposarà del sigüent servei mecànic:
Sortida
•

Una carpa de Servei Manteca Professional Assistance estarà ubicada a la Plaça Lauredia des de les
7:00h fins a la sortida del darrer participant del recorregut 1.7.

•

Un vehicle de Viladomat farà el recorregut 3.5 i 4.8.

•

Un vehicle de Servei Manteca Professional Assistance realitzarà el recorregut 3.5 i 4.8.

•

A l'avituallament de La Gallina s'ubicarà el servei mecànic Bikes Elit.

•

A l'avituallament d'Ordino s'ubicarà el servei mecànic Bikes Elit.

•

A l'avituallament d'Encamp s'ubicarà el servei mecànic Manteca Professional Assistance.

El tipus de servei que oferiran Viladomat, Sports Elit i Servei Manteca Professional Assistance, serà
d'ajuda en avaries bàsiques (punxades, petits ajustaments…).
El recanvi substituït s'haurà d'abonar al mecànic.

Com tornar al finalizar
Un cop finalitzada la marxa, hi ha dues opcions per al participant:
• Utilitzar el Funicamp (gratuït) fins a Encamp i un cop allà, pedalar fins a l'hotel o el seu
vehicle.
• Baixar amb precaució en bicicleta per la mateixa carretera dels Cortals d'Encamp,
tenint en compte que hi haurà participants que estaran realitzant l'ascens d'aquest
darrer port.
Des d’Encamp fins a Sant Julià de Lòria hi ha 13 Km. de descens.

Servei WC químics
en el recorregut
• Sant Julià de Lòria - Plaça de la
Germandat.
• Coll de la Gallina
• Coll de la Comella

• Encamp
• Coll d’Ordino
• Zona d’arribada a Els Cortals d’Encamp

Dutxes
Les dutxes estaran ubicades al Centre
Esportiu Sant Julià, a 50 m de la Plaça de la
Germandat, i el diumenge dia 7 estaran
obertes des de les 10:30 fins les 19:00 h.

Accés acompanyants
fins l’arribada
El Funicamp estarà operatiu per a tot el públic des d'Encamp fins a l'arribada a Els Cortals d'Encamp.
El diumenge 7 d'agost serà gratuït des de les 10h fins les 19h.
En cas d'anar fora d'aquest horari, cal fer el trajecte a peu.
És recomanable no accedir a la carretera dels Cortals d'Encamp en vehicles privats, donat que la
carretera estarà tallada a l'alçada de la zona de barbacoes a 2,3 km de l'arribada.
L'accés a arribada als Cortals d'Encamp estarà tancat al trànsit, només hi tindran accés els vehicles
autoritzats d'Organització i dels residents que viuen a la zona.
El Funicamp es troba a l’avinguda de François Mitterrand, 87 d'Encamp.
Per motius de seguretat, està prohibit l'accés a menors de 3 anys.

Zona d’arribada
Els Cortals d’Encamp

Trànsit obert
La Purito Andorra és una marxa amb TRÀNSIT OBERT i NO ÉS COMPETITIVA, per tant, tot
participant haurà de respectar en tot moment les normes de circulació i sobretot les
indicacions de Policia, Agents de Circulació i personal d'organització, qualsevol infracció
serà denunciada per les Autoritats Andorranes i aquesta serà per compte i càrrec de la
persona denunciada, en cap moment l'organització se'n farà responsable.
La denúncia a un participant suposarà per part de l'organització la retirada de la marxa i la
no acceptació de la inscripció per al proper any del participant sancionat.
Demanem si us plau la màxima precaució durant el transcurs de la marxa, aquesta no és
una marxa cronometrada, dosifiqueu bé l'esforç ja que el més important és acabar i
aconseguir ser Finisher de la marxa més dura d'Europa.

Beneficis
pels participants
ALOJAMIENTO ALBERGUE NATURLAND
Ubicado en Sant Julià de Lòria, muy próximo a la salida de La Purito 2022, concretamente a 8 km, te
puedes alojar en un cómodo albergue ubicado en la crta. de La Rabassa, a 1600 metros de altura, en el
sector de cota 1600 de Naturland. Dispone de parquin gratuito.
Sus habitaciones están todas compuestas con literas de 90 cm de ancho, con taquillas individuales, y incluye
la sabana bajera, la almohada y funda de almohada. Se puede alquilar con suplemento una sábana o manta
o toalla. Los servicios y duchas están situados fuera de las habitaciones, con amplios vestuarios, uno para
mujeres y otro para hombres, donde cómodamente te podrás duchar y cambiar. Cuenta también, con sala
comedor con Tv, una zona de ocio con mesa de ping pong y futbolín, y wifi gratuito en todo el albergue.
Más información y reservas: booking@naturland.ad

ALBERGUE

1 noche

2 noches

Solo alojamiento

18,00€

18,00€

3+ noches
16,00€

Alojamiento y desayuno

22,00€

22,00€

22,00€

Media pension (con desayuno y cena)

32,00€

32,00€

32,00€

ALLOTJAMENT ALBERG NATURLAND
Ubicat a Sant Julià de Lòria, molt proper a la sortida de La Purito 2022, concretament a 8 km, et pots
allotjar en un còmode alberg ubicat a la crta. de la Rabassa, a 1600 metres d’alçada, al sector de cota
1600 de Naturland. Disposa de pàrquing gratuït.
Les habitacions estan totes compostes amb lliteres, tots els llits amb 90 cm d’amplada, amb taquilles
individuals, i inclou una baixera pel matalàs, el coixí i coixinera. Es pot llogar amb suplement un llençol
o manta o tovallola. Els serveis i dutxes estan situats fora de les habitacions, amb amplis vestidors, un
per a dones i un altre per a homes, on còmodament et podràs dutxar i canviar. Compte també, amb sala
menjador amb TV, una zona d’oci amb taula de ping pong i futbolí, i wifi gratuït a tot l’alberg.
Més informació i reserves: booking@naturland.ad

ALBERG
Només allotjament

1 nit

2 nits

3+ nits

18,00€

18,00€

16,00€

Allotjament i esmorzar

22,00€

22,00€

22,00€

Mitja pensió (amb esmorzar i sopar)

32,00€

32,00€

32,00€

TEL: (+376) 741 444

NATURLAND.AD

Agraïments

Agraïments

Moltes gràcies a totes i tots els participants,
desitgem que gaudiu de la sisena edició de La Purito
Andorra.

