La Roca del Vallès, Maig 2.022

Comunicat La Roca en Bike
Desprès de 21 edicions i mes de 29.000 participats tenim que dir adéu a la Prehistòrica,
han sigut uns anys que els hem gaudit com organitzadors, i estem convençuts que ho
han gaudit els participants i els col·laboradors, al menys aquesta era la nostre intenció,
cal dir que per el nombre de participants i nivell d’organització la Prehistòrica ha assolit
el repte de ser una de les pedalades populars de BTT mes importants del nostre
territori i no cal oblidar, organitzada per una associació.
En el moment de dir adéu ens en volem en recordar i agrair a tots aquells que ens han
recolzat durant aquets anys, als propietaris dels terrenys, a les persones i entitats que
ens han ajudat com a col·laboradors, als mitjans de comunicació, als proveïdors, a les
institucions i un agraïment mol especial als espònsors i als milers de participants, sense
tots ells mai hauríem aconseguit el lo que hem aconseguit. Permeteu-nos no donar cap
nom ja que segur ens quedaria algú oblidat i de cap manera ho voldríem fer, tothom
ha sigut molt important per nosaltres.
Des de el primer moment quan ens varem plantejar el organitzar una pedalada popular
ens varem marcar un camí i un llistó molt alt que desprès de 21 edicions creiem que
hem assolit abastament.
Quant teníem que començar a preparar la 22ª edició va arribar el Covid que ens va
impedir organitzar la edició del 2.020 i també la del 2.021.
En el moment d’organitzar la edició del 2.022 ens vàrem fer el replantejament de
continuar o fer una pas enrere. Edició darrera edició hem tingut mes problemes per
part de les institucions per poder organitzar una pedalada popular amb les
característiques que ens havíem marcar des de el primer dia i això realment cansa i
desmoralitza. La Roca en Bike som un grup d’amics que una de les aficions principals es
la bicicleta de muntanya i a hores lliures les dedicàvem a la organització de la
Prehistòrica, creiem que amb les condicions actuals no podríem assolir les nostres
expectatives per lo que entenem que lo millor es deixar-ho aquí.
Moltes gràcies a tots i fins sempre!!
Nosaltres continuem amb el vici de la bici i qui sap...
Salut i pedals
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