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La pirena

Què és la Pirena?

Són  15  dies  de  convivència  a  la  neu  en  què  les 
persones i els gossos uneixen els seus esforços per 
travessar d'Oest a  Est la serra més important del 
sud d'Europa, els Pirineus,  passant per paratges de 
gran bellesa d'Aragó, de Catalunya, d'Andorra i de 
França. Un repte que sempre manté la filosofia del 
respecte per la naturalesa, l'amor pels animals i la 
promoció dels Pirineus.

PIRENA 2009-Gran Premi Affinity Advance és  una 
de  les  proves  més  importants  del  mushing  del 
calendari europeu.

L`equip de veterinària

Els  gossos  són  els  grans  protagonistes  del  Gran 
Premi Affinity Advance. Per això, PIRENA compta 
amb  un  gran  equip  de  veterinaris  format  per  4 
professionals amb una llarga experiència en grans 
travesses de múixing, i 8 estudiants procedents de 
les facultats de veterinària de les Universitats de 
Barcelona  i  Saragossa  que  ha  treballant  en  la 
identificació, seguiment, control i cura de tots els 
animals  que participen  a  la  carrera  en  totes  les 
etapes

Instantània de l'inici de la Pirena 2008

Pirena 2009

Torna als Pirineus la gran travessa de trineus amb 
gossos.  L'edició  2009  de  Pirena,  Gran  Premi 
Affinity  Advance,  arriba  amb  molt  bones 
expectatives: la neu caiguda durant la tardor ens 
convida a il·lusionar-nos amb la que pot ser una de 
les  edicions  més  espectaculars  de  les  que  s'han 
celebrat  fins  a  avui. Ja  hi  ha calendari  i 
participants per a la gran cita del mushing (trineus 
amb gossos). 

Pirena  2009  es  va  iniciar  el  17  de  gener  a 
Saragossa, amb la presentació pública dels equips i 
l'habitual control veterinari dels gairebé 300 gossos 
participants,  i  finalitzarà  a  La  Molina  el  dissabte 
31. El recorregut d'aquest any travessa els escenaris 
naturals més bonics del Pirineu aragonès, francès, 
andorrà i català. En total, 16 dies de competició i 
de convivència amb la natura. Com ja és habitual, 
se  celebrarà  una  etapa  nocturna  als  voltants  de 
Beret. 

La Pirena es pot realizar tant amb neu com en sorra 
tal i com queda reflectit podem a la fotografia de 
la presentació de la Pirena 2009 a la platja de la 
Nova Icària de Barcelona.

Presentació Pirena 2009

Patrocinador de la pirena

Tots els gossos de Pirena estaran alimentats amb 
l'aliment  estrella  d'Affinity  Petcare: Advance. En 
total  es  consumiran  4.500  kilos  d'aquest  aliment 
d'alta  gamma. Aquesta  firma  és  la gran 
patrocinadora de la Pirena 2009.

http://www.pirena.com/cat/noticies/detail_news.php?item=112

