
 
 
Benvolguts Hardbikers, el passat 20 de març, passats pocs dies des de l’entrada en vigència del confinament, us 
enviàvem una newsletter on us comentàvem entre altres temes el nostre interès de seguir endavant amb les 
dates proposades (19,20 i 21 de juny). 
 
Des de llavors, han passat aproximadament 25 dies però la realitat és que els fets ocorreguts durant aquest 
període de temps pressagiaven que la millor opció era anar oblidant-nos d’aquesta data, per responsabilitat. 
 
Durant aquests darrers dies hem estat treballant amb les diverses administracions locals per tal de trobar una 
nova data que fos interessant per a tots, cosa que ens ha portat el seu temps, degut a que els ajuntaments com 
tots sabeu, ara mateix tenen una prioritat molt clara en l’atenció dels seus ciutadans degut al Covid19. Malgrat 
aquest fet, hem de donar-los les gràcies per la seva predisposició en buscar una nova data que fos productiva 
per a tots, i creiem que és de rebut felicitar-los pel seu tracte envers HB 2020. 
 
Dit això, la decisió que hem pres com a organització, sempre avalada pels ajuntaments de Vielha e Mijaran, 
Naut Aran i Bossòst ha estat traslladar la prova als dies 4, 5 i 6 de setembre, un moment en el que esperem que 
la situació estigui normalitzada i ens permeti a tots poder gaudir dels corriols de la Val d’Aran, com estem segurs 
que tots desitgeu. 
 
Sabem que el canvi de dates pot fer que hi hagi qui no pugui assistir-hi, i per a aquests casos, hi haurà diferents 
solucions, no us preocupeu que es tracta de que tots tinguem la nostra pròpia sortida a una situació com 
aquesta, i que puguem en un futur tornar en properes edicions si per desgràcia les dates proposades no us és 
possible. 
 
Dit això, a continuació expliquem les diferents opcions: 
 

1. Tots els inscrits a HARDBIKE 2020, passaran a la data de 4, 5 i 6 de setembre de forma automàtica, sense 
haver de fer cap mena de pas. 

2. Aquells que per qüestions vàries no puguin venir els dies 4, 5 i 6 de setembre, optaran a poder-se 
inscriure directament a HARDBIKE 2021. Només hauran d’enviar un correu electrònic a 
hardbike2020@gmail.com, esmentant que volen guardar l’inscripció per a la III edició. 

3. Si per qüestions econòmiques, malhauradament algun corredor necessita els diners de l’inscripció, des 
de l’organització de HB no posarem cap impediment per fer-li la devolució íntegra de la seva inscripció 
2020. Com en el cas anterior, haurà d’enviar un correu electrònic a hardbike2020@gmail.com des d’on 
se li explicarà com haurà de procedir. 

 
Per a les comunicacions de canvis, us demanem que ens les feu arribar abans del dia 1 de maig, de no fer-ho, 
entendrem que formeu part de l’opció 1, que és venir aquest setembre. 
 
Finalment dir-vos que l’organització està intentant adaptar-se el millor que podem a una nova situació sense 
precedents, i que seguirem treballant per poder tirar endavant aquest projecte en comú que tenim amb 
vosaltres, fent tot el que estigui a les nostres mans per a que HARDBIKE 2020 sigui una realitat.  
 
Us donem les gràcies per la vostra confiança en uns moments tant complexos per a tots i esperem poder-vos 
veure i gaudir del nostre entorn i dels corriols que tenim preparats els dies 4, 5 i 6 de setembre! 
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