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Feníe Energía patrocina de nou La Volta a Catalunya per segon any 
consecutiu 

  
 

•  Feníe Energía patrocina el mallot dels Esprints Especials.  
• Continua amb l’aposta pel ciclisme com a esport alineat amb els 

seus objectius com a companyia.   
• La companyia reafirma el seu compromís amb una zona clau com és 

Catalunya.  
 
 
 
 
Madrid, 31 de gener de 2019. Feníe Energía torna a ser patrocinador del mallot dels 
Esprints Especials a La Volta ciclista a Catalunya. Es tracta d’un acord de col·laboració 
amb l’A.S.O. per patrocinar-lo per dos anys. La Volta és una de les proves més longeves 
del panorama ciclista internacional i se celebrarà aquest any del 25 al 31 de març durant 
7 etapes amb la tradicional arrencada a Calella i la fi a Barcelona. 
 
Feníe Energía, amb aquest patrocini, reafirma la seva aposta per una de les zones clau 
per a la companyia, Catalunya, i pel ciclisme, després de patrocinar per dos anys el premi 
a la Combativitat de La Vuelta. La veritat és que aquest esport comparteix els valors de la 
companyia pel que fa al treball en equip i al respecte pel medi ambient, i permet a Feníe 
Energía arribar a les cases, en aquest cas, dels clients i dels agents de Catalunya. 
 
Feníe Energía és una comercialitzadora d'electricitat, gas i serveis d’estalvi energètic que 
vol que els seus clients estalviïn mitjançant l'eficiència que aconsegueixen gràcies a 
l’assessorament personalitzat. Aquest patrocini és una manera de fer-se a conèixer a 
Catalunya amb la competició més longeva després del Tour de França i el Giro d’Itàlia, la 
qual aquest any fa la seva edició número 99.  
 
En aquesta competició, Feníe Energía patrocina el mallot dels Esprints Especials que 
guanya el corredor que passi més ràpid pels dos punts marcats a la competició, situats al 
llarg de cada cursa. És una classificació diària amb la qual s’imposa al guanyador de cada 
etapa el mallot que vestirà a l’etapa següent com a guanyador dels Esprints Especials i 
que porta el logotip de Feníe Energía. 
 
La col·lecció de peces de roba inclourà un mallot de líder, un per al Rei de la Muntanya, el 
mallot dels Esprints Especials, el del millor jove i el mallot del millor català.  
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Contactes Premsa 

Andrea Sanz Pozo 

COMUNICACIÓ 
 

Carrer Jacinto Benavente, 2-B, Planta Baixa. 28232. Las Rozas de Madrid  
Tel.: 91 626 39 12/ 627257423 

 

Correu electrònic: andrea.sanz@fenieenergia.es 
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