
 

CCAALLII  SSEE  AALLIISSTTAA  PPAARRAA  UUNNAA  NNUUEEVVAA  

CCIITTAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
  

SSaannttiiaaggoo  ddee  CCaallii,,  2211  ddee  mmaarrzzoo  ddeell  22001155  

  

CCoonn  eell  aacceelleerraaddoorr  aa  ffoonnddoo  ttrraabbaajjaa  eell  CCoommiittéé  

OOrrggaanniizzaaddoorr  ddeell  OOppeenn  SSuuddaammeerriiccaannoo  ddee  

PPaattiinnaajjee  ddee  ccaarrrreerraass  yy  hhoocckkeeyy  llíínneeaa,,  qquuee  eessttáá  

pprreevviissttoo  ppaarraa  rreeaalliizzaarrssee  eenn  llaa  ccaappiittaall  ddeell  VVaallllee  

ddeell  CCaauuccaa,,  SSaannttiiaaggoo  ddee  CCaallii,,  eevveennttoo  ddee  llaa  

CCoonnffeeddeerraacciióónn  SSuuddaammeerriiccaannaa  ddee  PPaattíínn  CCSSPP  yy  

qquuee  sseerráá  oorrggaanniizzaaddoo  ppoorr  llaa  FFeeddeerraacciióónn  

CCoolloommbbiiaannaa  ddee  PPaattiinnaajjee..  

  

EEll  pprreessiiddeennttee  ddeell  CCoommiittéé  OOrrggaanniizzaaddoorr,,  AAllbbeerrttoo  

HHeerrrreerraa  AAyyaallaa,,  ddeejjóó  vveerr  ddeettaalllleess  ddeell  eeqquuiippoo  ddee  ttrraabbaajjoo  qquuee  ssee  hhaa  ddiissppuueessttoo  ppaarraa  ccuummpplliirr  

ccoonn  eessttee  iimmppoorrttaannttee  cceerrttaammeenn  ddeeppoorrttiivvoo..  ““EEssttaammooss  ttrraabbaajjaannddoo  ddeessddee  hhaaccee  uunn  ppaarr  ddee  

mmeesseess  ccoonn  ccaassii  2255  ppeerrssoonnaass  eenn  ttrreess  ggrraannddeess  eejjeess  bbáássiiccooss,,  ttééccnniiccoo,,  aaddmmiinniissttrraattiivvoo  yy  

ooppeerraattiivvoo,,  ccoonnttaannddoo  aaddeemmááss  ccoonn  llooss  rreessppeeccttiivvooss  ccoooorrddiinnaaddoorreess  ddee  áárreeaass;;  tteenneemmooss  uunn  

ggrruuppoo  ddee  ccoollaabboorraaddoorreess  yy  uunn  mmoonnttaajjee  ccoonn  llaass  mmiissmmaass  ddiissppoossiicciioonneess  ccoonn  qquuee  lloo  hheemmooss  

hheecchhoo  eenn  llooss  ccaammppeeoonnaattooss  ddeell  mmuunnddoo””,,  ddiijjoo  HHeerrrreerraa  AAyyaallaa..  

  

SSoobbrree  llaa  cciiuuddaadd  sseeddee,,  eell  ddiirreeccttiivvoo  ccoonnffiióó  eenn  llaass  ccoommooddiiddaaddeess  qquuee  ooffrreeccee  CCaallii  ppaarraa  

aallbbeerrggaarr  uunn  cceerrttaammeenn  ddee  eessttee  ttiippoo..  ““CCaallii  eess  ssiinnóónniimmoo  ddee  ddeeppoorrttee,,  ddee  oorrggaanniizzaacciióónn,,  ddee  

aalleeggrrííaa,,  ddee  rreessppaallddoo  iinnssttiittuucciioonnaall;;  ppoorr  eessoo  nnoo  dduuddaammooss  eenn  eessccooggeerr  aa  llaa  qquuee  llllaammaammooss  „„llaa  

ssuullttaannaa  ddeell  VVaallllee‟‟  ppaarraa  rreecciibbiirr  eessttee  iimmppoorrttaannttee  eevveennttoo,,  ccoommoo  lloo  hhiizzoo  eenn  eell  aaññoo  22000099,,  

ccuuaannddoo  hhiicciimmooss  eell  OOppeenn  ddee  ccaarrrreerraass  ccoonn  uunn  ééxxiittoo  rroottuunnddoo””,,  aaffiirrmmóó..  

  

EESSCCEENNAARRIIOO  IIDDÓÓNNEEOOSS  
  

EEll  OOppeenn  SSuuddaammeerriiccaannoo  ddee  ppaattiinnaajjee  ddee  llaa  CCSSPP,,  tteennddrráá  ccoommoo  sseeddee  ddooss  eesscceennaarriiooss  ccoonn  

ttooddaass  llaass  ggaarraannttííaass  ppaarraa  eevveennttooss  iinntteerrnnaacciioonnaalleess,,  iiddóónneeooss,,  ccoonnffoorrttaabblleess  yy  ccoonn  llaass  

ggaarraannttííaass  nneecceessaarriiaass  ppaarraa  eell  ééxxiittoo  ddeell  eevveennttoo..  EEll  pprriimmeerroo  ddee  eellllooss  eess  eell  PPaattiinnóóddrroommoo  

MMuunnddiiaalliissttaa  ddee  CCaallii,,  ccoonnssttrruuiiddoo  ppaarraa  eell  CCaammppeeoonnaattoo  MMuunnddiiaall  ddee  ccaarrrreerraass  ddiissppuuttaaddoo  eenn  eell  

aaññoo  22000077,,  yy  qquuee  hhaa  ssiiddoo  aaddeemmááss  sseeddee  ddeell  OOppeenn  SSuuddaammeerriiccaannoo  22000099  yy  llooss  WWoorrlldd  GGaammeess  

22001133..  

  



 

CCuueennttaa  ccoonn  uunnaa  ppiissttaa  ppeerraallttaaddaa  ddee  220000  mmeettrrooss  ppoorr  66mmttss  ddee  aanncchhoo  ddee  úúllttiimmaa  ggeenneerraacciióónn,,  

ccoonn  cceerrrraammiieennttoo  eenn  ppoolliiccaarrbboonnaattoo,,  cciirrccuuiittoo  ddee  rruuttaa  ddee  440000  mmeettrrooss  ppoorr  99  mmttss  ddee  aanncchhoo  eenn  

aassffaallttoo  ffiinnoo,,  iilluummiinnaacciióónn  aarrttiiffiicciiaall  ppaarraa  llaa  pprrooggrraammaacciióónn  nnooccttuurrnnaa,,  ggrraaddeerrííaa  ccuubbiieerrttaa  yy  66000000  

bbuuttaaccaass  ppaarraa  eessppeeccttaaddoorreess,,  zzoonnaa  ddee  pprreennssaa,,  ccaabbiinnaass  ddee  ttrraannssmmiissiióónn  ddee  rraaddiioo  yy  TTVV,,  

ccaaffeetteerrííaa,,  bbaatteerrííaass  ssaanniittaarriiaass  yy  zzoonnaass  ddee  ttiieennddaass..  

  

AAssíí  mmiissmmoo,,  ssee  ccuueennttaa  ccoonn  eell  CCoolliisseeoo  MMuunnddiiaalliissttaa  ddee  hhoocckkeeyy  llíínneeaa,,  iinnaauugguurraaddoo  ppaarraa  llooss  

WWoorrlldd  GGaammeess  CCaallii  22001133,,  ccuubbiieerrttoo,,  ccoonn  ccaanncchhaa  3300xx6600mmttss  ccoonn  ppiissoo  ddee  ssppoorrtt  ccoouurrtt,,  

ccaappaacciiddaadd  ppaarraa  33000000  eessppeeccttaaddoorreess  ccoonn  ssiilllleetteerrííaa  pplláássttiiccaa  ppaarraa  ccoommooddiiddaadd  ddee  llooss  

aaffiicciioonnaaddooss,,  ccaammeerriinnooss,,  zzoonnaa  ddee  ccoommiiddaass,,  bbaatteerrííaass  ddee  bbaaññooss,,  ddooss  „„bbeenncchhss‟‟,,  áárreeaa  ddee  

jjuuzzggaammiieennttoo,,  ssiittiioo  ddee  pprreennssaa  yy  aammpplliiaass  rraammppaass  ddee  aacccceessoo..  

  

SSeeggúúnn  JJoosséé  AAcceevveeddoo,,  PPrreessiiddeennttee  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  SSuurraammeerriiccaannaa  ddee  CCaarrrreerraass  ddee  llaa  CCSSPP,,  yy  

DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  ddeell  OOppeenn,,  llaass  ccoonnddiicciioonneess  eessttáánn  ddaaddaass  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  uunn  ggrraann  eevveennttoo..  

““EEssttaammooss  ttrraabbaajjaannddoo  mmuuyy  bbiieenn,,  hhaacciieennddoo  hhiinnccaappiiéé  eenn  llooss  aassppeeccttooss  ttééccnniiccooss  yy  llooggííssttiiccooss  

ppaarraa  qquuee  llaa  ppaarrttee  ddeeppoorrttiivvaa  mmaarrcchhee  bbiieenn,,  ppeerroo  ssiinn  ddeejjaarr  ddee  llaaddoo  eell  tteemmaa  llooggííssttiiccoo,,  

hhootteelleerroo  yy  ddee  ttrraannssppoorrttee,,  ppaarraa  ggaarraannttiizzaarr  llaa  ttrraannqquuiilliiddaadd  ddee  ttooddooss  llooss  ppaarrttiicciippaanntteess;;  eell  

pprreessiiddeennttee  ddee  llaa  CCSSPP,,  MMooaaccyyrr  JJúúnniioorr,,  nnooss  hhaa  ppeeddiiddoo  tteenneerr  ttooddoo  aa  llaa  aallttuurraa  ddee  llooss  mmeejjoorreess  

eevveennttooss  ddeell  mmuunnddoo  yy  eenn  eessoo  eessttaammooss  eennccaammiinnaaddooss””,,  ddiijjoo..  

  

EEll  pprróóxxiimmoo  1111  ddee  aabbrriill,,  aall  sseennoo  ddee  llaa  AAssaammbblleeaa  OOrrddiinnaarriiaa  ddee  llaa  CCSSPP,,  ssee  ccoonnoocceerráánn  llaass  

ccoonnddiicciioonneess  rreeggllaammeennttaarriiaass  qquuee  rreeggiirráánn  eell  OOppeenn,,  eeddaaddeess  ppeerrmmiittiiddaass  yy  ddeemmááss  íítteemmss  qquuee  

ssee  tteennddrráánn  eenn  ccuueennttaa  ppaarraa  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn,,  llaa  ccuuaall,,  ddeessddee  yyaa,,  ssee  pprreessaaggiiaa  mmuuyy  nnuuttrriiddaa  

nnoo  ssóólloo  ppoorr  llooss  rreepprreesseennttaattiivvooss  ssuurraammeerriiccaannooss,,  ssiinnoo,,  ppoorr  iinntteeggrraanntteess  ddee  oottrraass  llaattiittuuddeess  ddeell  

ccoonnttiinneennttee  yy  eell  mmuunnddoo..  

  

  






