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Benvinguts bikers i voluntaris,

La CabrerèsBTT ha ajudat a conèixer el Collsacabra i especial-
ment els pobles que l’han acollit: l’Esquirol, Cantonigròs, Rupit 
i Tavertet. I, crec que ho ha fet de la millor manera possible, 
practicant un esport popular que et permet gaudir del paisatge 
i dels companys d’una manera pausada, al ritme que la natura 
d’aquests indrets imposa. Com ja sabeu, l’interès generat per 
la pedalada ha transcendit amb força fora del seu bressol i 
s’ha convertit, al llarg dels anys, en un mirall per a la gestació 
d’altres pedalades d’arreu del país.

Algunes s’han mantingut, d’altres no han repetit l’experiència. 
Els motius per a la supervivència d’aquests esdeveniments són 
diversos: el suport dels patrocinadors, el suport de les adminis-
tracions, la singularitat del territori o la varietat de les rutes a 
seguir, l’origen i motivacions de l’esdeveniment i un llarg etcète-
ra. Per descomptat, a la CabrerèsBTT en menor o major mesura 
no li ha faltat mai res d’això; sobretot la gran majoria pensen 
que sense aquest paisatge ple de fagedes, cingles, rieres i ca-
mins de cabres, la Cabrerès no seria el que és. Hi estic bastant 
d’acord. 

En qualsevol cas, com a aficionat a la bicicleta de muntanya i 
durant les meves sortides o participacions en marxes similars 
a la Cabrerès, he debatut i m’han consultat en molts indrets 
que com és possible que la pedalada hagi assolit aquest èxit i 
s’hagi mantingut durant tants anys. La resposta és contundent: 
voluntaris, voluntaris, voluntaris! Ens poden copiar les idees, 
podem deixar-los el territori, compartir els patrocinadors, fins i 
tot la pluja ens pot desanimar i deslluir la pedalada, però mai, 
mai, ens podran prendre la vocació, l’entusiasme i l’orgull dels 
centenars de voluntaris de la CabrerèsBTT que han fet possi-
ble que durant aquests 21 anys existeixi una comunió absoluta 
entre tots plegats perquè es pugui organitzar un esdeveniment 
d’aquestes característiques. 

Cadascun dels voluntaris que hi participeu o que heu passat el 
relleu a d’altres, o els més recents, us heu convertit en còmpli-
ces de l’esperit iniciat pels pioners d’aquesta pedalada i així 
heu mantingut el batec permanent d’aquesta festa major de la 
primavera als nostres pobles. De forma individual i col·lectiva, 
l’enigma, el misteri, el secret més ben guardat de la CabrerèsBTT 
sou vosaltres.

Benvinguts a tots els participants, visitants i voluntaris que feu 
possible la CabrerèsBTT.

Bona Cabrerès!

Àlex Montanyà
President Associació Esportiva Cabrerès
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Amigues i amics del ciclisme de muntan-
ya, voldria abans que res saludar a tots 
els participants que fan possible any rera 
any que una prova com la CabrerèsBTT 
hagi esdevingut un esdeveniment esportiu 
de primera magnitud ja no de país i estat 
que també, sinó de ressò internacional.

També voldria destacar la bona feina i 
tasca de l’organització d’una cursa que va néixer fa 21 anys amb 
l’empenta d’un grup de joves de l’Esquirol, volent gaudir d’un parat-
ge meravellós com el de Collsacabra, ningú aleshores podria pensar 
que avui estaríem parlant d’una prova que mou 20.000 persones 
en diferents activitats relacionades amb l’esdeveniment (fira, parti-
cipants, mini-Cabreres, cursa d’orientació, d’altres curses, etc...) tot 
plegat situant-la en la tercera posició d’inscrits de curses de BTT a 
nivell europeu. És a dir tot un èxit!

I tot això no seria possible sense una organització professional i 
un ànim col·laborador voluntari d’un grapat de gent, alhora que la 
inestimable aportació dels patrocinadors que també han vist clar que 
apostar per la CabrerèsBTT, era una bona manera de promoure el 
seu servei o producte. A tots plegats la meva més sincera i franca 
felicitació i enhorabona.

I ja per acomiadar-me desitjar a la CabrerèsBTT llarga vida i emo-
cions en la futura singladura que li queda. 

Que tingueu una bona CabrerèsBTT 2013!

Josep Salom
Diputat delegat d’Esports de la Diputació de Barcelona

Els paratges del Collsacabra es tornen a convertir durant aquest cap de setmana en una de les capitals de l’esport 
català. La CabrerèsBTT n’és novament la culpable i enguany, en la 21a edició, torna amb força per convertir la 
comarca en centre neuràlgic del millor btt internacional. 

Estic convençut que els habitants de la zona, aprofitant l’empenta dels joves que van crear la prova el 1992, 
esperen aquestes jornades per gaudir amb la festa esportiva que suposa la competició i per projectar la capaci-
tat organitzativa i l’hospitalitat de les quals any rere any gaudeixen milers de bikers i acompanyants arribats de 
Catalunya, la resta de l’Estat o de l’estranger. 

Gràcies a l’empenta i la il·lusió de l’Associació Esportiva del Cabrerès, aquest esdeveniment ha anat creixent, s’ha consolidat i, per sobre 
de tot, ha anat evolucionant, adaptant-se a la situació de cada moment, sense perdre mai l’esperit que la va fer néixer i l’ha convertit en una 
cita de referència en la promoció del btt a Catalunya, així com una de les més rellevants d’Europa. 

Felicito aquest treball de l’entitat, perquè esdeveniments com aquest, no competitius,  contribueixen a apropar l’esport a tot tipus de públic, 
conserven les potencialitats esportives de cada territori i ajuden a fomentar la pràctica esportiva, a la vegada que promou el magnífic entorn 
del Collsacabra, una combinació que és, sens dubte, un dels secrets del prestigi que s’ha guanyat durant més de 20 anys.
 
El btt a Catalunya deu molt a aquesta prova, i si el nostre país té grans representants en aquesta especialitat és, en bona part, gràcies a 
l’existència de competicions com aquesta, emblemàtiques, que contribueixen a enganxar els més menuts i permeten guanyar-se un nom a 
pilots més consagrats.
 
Des del Govern, estem orgullosos que Catalunya, malgrat la situació econòmica que ens toca viure actualment, pugui mantenir esdeveni-
ments esportius com la CabrerèsBTT, amb la beneficis que aporta a Sant Maria de Corcó-L’Esquirol, a la comarca i al país, que guanya 
projecció internacional cada vegada que som la seu d’una cita esportiva amb tanta història i renom. 

Aprofito per agrair la col·laboració i implicació de les institucions, entitats i voluntaris que fan possible la celebració a la prova i aporten el 
gra de sorra perquè tot es desenvolupi a la perfecció i l’espectacle del millor btt pugui veure’s un any més per aquest magnífic entorn natural. 

Ivan Tibau 
Secretari general de l’Esport Generalitat de Catalunya

A la comarca d’Osona s’organitzen cada 
any moltes activitats esportives, lúdiques 
i culturals i entre tots hem aconseguit que 
sigui pionera en molts aspectes. La Ca-
brerèsBTT n’és un bon exemple, com ho 
demostra que en els seus 21 anys de vida 
ha esdevingut una de les millors concen-
tracions europees i la cursa de bicicleta 
de muntanya més multitudinària del país.

Osona en general i el Cabrerès en particular gaudeixen d’una oro-
grafia excepcional i la cursa esdevé una oportunitat única per gau-
dir-ne. Els amants de l’esport i els seus acompanyants gaudiran de la 
bellesa d’uns paratges inigualables.

La pràctica de l’esport, a més de beneficiosa per a la salut física i men-
tal de les persones, sovint crea vincles d’amistat i companyonia entre la 
ciutadania de diferents indrets. En aquests darrers anys s’aprecia que 
el ciclisme de muntanya i l’activitat que mou al seu voltant constitueix 
un sector en expansió, de manera que la CabrerèsBTT és un esdeveni-
ment important per promoure l’activitat turística del territori.

Des del Consell Comarcal d’Osona, institució al servei dels ajunta-
ments i de les persones, no podem fer altra cosa que col·laborar, en 
la mesura que ens és possible, per fomentar l’esport i la pràctica de 
les activitats a l’aire lliure. Com a president comarcal vull dir-vos que 
és un honor que a la comarca tinguem iniciatives d’aquest tipus que 
constitueixen oportunitats úniques per  donar a conèixer el territori i 
fer país. Endavant i que la cursa sigui un èxit!

Joan Roca 
President del Consell Comarcal d’Osona
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Fer la presentació de l’activitat munici-
pal amb més ressò i més participació de 
totes les que s’organitzen al municipi de 
l’Esquirol suposa tanta satisfacció com 
responsabilitat, i assumir-la és un plaer. 
Seria molt còmode dir que una activitat 
que arriba a la seva 21a edició no ne-
cessita presentació, que les tradicions 
no es presenten sinó que s’expliquen, 

però cada edició és diferent i mereix la seva. 

Permeteu-me començar parlant de la xifra, el 21. No és una xifra 
qualsevol. Els matemàtics la consideren una xifra triangular. Aquesta 
xifra s’obté sumant nombres naturals (1, 2, 3, 4, 5 i 6) i també del 
producte de dos nombres primers: el 3, nombre de punts de suport 
necessaris per sostenir-se en equilibri i, el 7, xifra màgica entre les 
xifres. Amb aquesta descomposició numèrica, aquesta edició ha de 
tenir garantit l’èxit més que mai.

Aquest any l’Ajuntament deixa de ser-ne el responsable principal. 
Hi participa només com a col·laborador, i la responsabilitat és as-
sumida per  una entitat local, de manera que tornem als orígens de 
la prova. És de justícia agrair a totes les persones que fan possible 
l’esdeveniment,  des dels propietaris que permeten el pas per les se-
ves finques fins a la direcció executiva, passant per tots els voluntaris 
i col·laboradors, el seu esforç i la seva dedicació, i transmetre’ls el 
nostre reconeixement en nom de tot el municipi.

No puc acabar sense adreçar-me als participants i a tots els acom-
panyants. Posem a les vostres mans el millor que tenim: el nostre 
territori i el nostre paisatge. Gaudiu-ne, respecteu-lo i ajudeu-nos a 
difondre’l i a conservar-lo, perquè és el llegat que tenim l’obligació 
de preservar per a les generacions que ens han de succeir.
Benvingudes i benvinguts al Collsacabra.

Sebastià Riera 
Alcalde de l’Esquirol

Sembla que fos ahir que  vam organitzar la 
primera pedalada al nostre poble. Aquell 
primer any van venir 300 aficionats a la BTT. 
Tots vam estar molt contents per l’èxit acon-
seguit i ens vam animar tant que vam repetir 
l’experiència. Ja han passat 20 anys. Dues 
dècades poden semblar poc o molt depèn 
del  punt de vista que ens ho mirem. De la 
mateixa manera que 3.000 persones poden 

ser un gra de sorra en la immensitat del desert, però tot una multitud pel 
poble de L’Esquirol.

Mai ens haguéssim imaginat la magnitud i la repercussió que aconse-
guiria la CabrerèsBTT. Sovint reflexionem sobre quins han estat els punts 
claus que han ajudat a convertir la Pedalada del Cabrerès i el poble de 
L’Esquirol en una icona de la bicicleta de muntanya.

El primer aspecte que destacaria és la il·lusió, l’esforç i la dedicació d’un 
nombre molt important de voluntaris que, de manera desinteressada, un 
any i un altre hi col·laboren. El paisatge que gaudim ha estat també, 
sens dubte, un altre dels punts claus. La pedalada ha donat l’oportunitat 
de compartir paratges de gran bellesa a milers de persones vingudes de 
diversos llocs. Amb els anys la Cabrerès ha certificat la vigència d’una 
aposta de lleure basada en el binomi esport i natura de manera sosteni-
ble. La pedalada és una de les principals celebracions que es fan al nostre 
poble. Aquest és un esdeveniment  que reporta activitat durant tot l’any.  
Gràcies això, l’Esquirol és conegut en molts llocs de fora de Catalunya.

Com a grup fundador d’aquest esdeveniment ens sentim orgullosos  d’ha-
ver contribuït a la seva organització, al seu creixement i al seu èxit, i 
tenim la convicció que amb el suport de tots els que intervenen ara en 
l’organització -Ajuntament,  grup organitzador, voluntaris,...-  aconsegui-
rem seguir posicionant L’Esquirol en el calendari de les proves de BTT 
amb més prestigi del món.

Martirà Latorre
Impulsor de la CabrerèsBTT

L’any 1987 les primeres bicicletes off-road van començar a rodar per Catalunya. Aleshores encara no s’ano-
menaven mountain bike.  Les poques bicicletes que traçaven camins fora de la carretera portaven la denominació  
All Terrain Bike (ATB). D’aquí en deriva el que coneixem a Catalunya com a Bicicleta Tot Terreny o BTT.

El creixement de la BTT ha sigut espectacular.  Les primeres marxes organitzades i les competicions van començar  
el 1989,  però fins el maig del 1992 no va iniciar-se de veritat l’explosió del BTT a Catalunya amb la Copa del 
Món BTT, a Llinars del Vallès,  que va portar els millors ciclistes mundials de l’especialitat  i, va  marcar un abans 
i un després de la BTT al nostre país.  Dos mesos més tard, un grup de joves de l’Esquirol va organitzar una pe-
dalada popular en BTT pel Collsacabra, que va esdevenir molt ràpidament el punt de trobada de bicicletes tot 

terreny de Catalunya i la prova esportiva de lleure més participativa, la CabrerèsBTT.

En aquests 20 anys la CabrerèsBTT s’ha fet gran, molt gran, ha aconseguit mantenir el segell de pedalada per a tothom, ha augmentat la 
participació de ciclistes de fora de Catalunya, l’assistència d’esportistes de diferents nacionalitats i la incorporació -cada vegada més- de 
dones ciclistes. També ha organitzat altres activitats paral·leles i s’ha convertit en un esdeveniment familiar on els adults pedalen acompan-
yats dels joves ciclistes.  

La Federació Catalana de Ciclisme ha estat des del principi amb la CabrerèsBTT. Un important nombre de ciclistes federats hi participen any 
rere any. Per nosaltres és una gran satisfacció que la CabrerèsBTT formi part del nostre calendari de pedalades i que hagi fidelitzat a molts 
dels nostres federats, que cada temporada esperen el mes de maig per tornar a gaudir  dels camins del Collsacabra. A més a més, la mo-
dalitat de Trial ja fa anys que s’ha integrat com activitat complementària de la Cabrerès BTT i ja és un clàssic com a  competició puntuable 
per a la Copa Catalana  de Trial.

La Federació Catalana dóna suport a l’equip d’organització, desitja l’èxit de participació i agraeix la col·laboració de les entitats que s’aple-
guen per fer  possible aquest esdeveniment ciclista tan important.

Josep Bochaca 
President Federació Catalana de Ciclisme 
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Vint-i-un anys compartint pedals 
Vint-i-un anys després d’aquella experiència, fruit de la inquietud 
juvenil i d’una profunda admiració per la natura, la CabrerèsBTT 
s’ha convertit en la prova de bicicleta tot terreny per antonomàsia 
al nostre país, i és considerada pels coneixedors d’aquest esport 
com una de les tres millors concentracions del continent europeu.

En només una dècada, la plaça nova de l’Esquirol ha vist com 
les ganes de fer poble del Grup d’Amics de la Bicicleta de Mun-
tanya ha convertit el Collsacabra en l’epicentre del ciclisme de 
muntanya.

Una prova genuïna
La CabrerèsBTT és una prova genuïna i indissociable de l’entorn 
que l’envolta, però cal consolidar-la encara més i fer-la exportable 
al calendari de proves més prestigioses de tot el món.

Un punt de trobada pel sector
La CabrerèsBTT ha aconseguit anar més enllà d’ésser simplement 
una prova esportiva i s’ha convertit en un punt de trobada de 
milers d’aficionats, especialistes i professionals del sector, esde-
venint una eina de comunicació molt eficaç per donar a conèixer 
i promocionar qualsevol servei o producte, relacionat o no amb 
l’esport, a les més de 20.000 persones que s’hi congreguen per 
participar a les diferents activitats programades durant el cap de 
setmana. 

Atès l’èxit que ha assolit la cursa, en els darrers anys s’han intro-
duït una colla de mesures orientades a millorar el funcionament 
de la CabrerèsBTT, respectant l’esperit originari del Grup d’Amics 
que durant tants anys han fet possible que aquesta manifestació 
esportiva esdevingués un referent obligat pels amants de la bici-
cleta de muntanya i de reconegut prestigi internacional.

Història de la CabrerèsBTT

La CabrerèsBTT va néixer el mes de juliol de l’any 1992 de la mà d’un grup de joves de l’Esquirol, que van prendre la iniciativa 
d’organitzar una pedalada popular en bicicleta de muntanya, amb l’objectiu de fomentar la pràctica d’aquesta modalitat espor-
tiva i donar a conèixer la singularitat del paisatge del Cabrerès i Collsacabra.
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La marxa CabrerèsBTT és una prova no competitiva en què els 
participants poden escollir fer un recorregut llarg, de 60 qui-
lòmetres aproximadament, o bé un de curt, de 40 quilòmetres 
aproximadament. En ambdós itineraris els ciclistes pedalen per 
nombrosos senders i camins de muntanya en un entorn natural i 
enmig de meravellosos paisatges. Els recorreguts compten amb 
diversos avituallaments on poden digerir productes sòlids i lí-
quids. L’organització prepara cada any un circuit diferent per 
satisfer al participant i així poder gaudir de tot el territori que 
conforma el Cabrerès i el Collsacabra.

La sortida dels 3.000 participants és al Village CabrerèsBTT, 
ubicat a la zona esportiva, al municipi de L’Esquirol. La sortida 
és oberta, de les 7.00 h a les 9.00 h. La CabrerèsBTT compta 
amb l’esforç, la dedicació, i el treball de gairebé 150 volunta-

ris de L’Esquirol i dels pobles veïns que són una de les claus de 
l’èxit d’aquesta trobada considerada com una de les proves no 
competitives en bicicleta de muntanya més importants i multitu-
dinàries del continent europeu.

L’organització ofereix a tots els participants l’exclusiu mallot 
commemoratiu i posa a la seva disposició avituallaments, es-
morzar, aperitiu a l’arribada, bossa amb obsequis, assegu-
rança, assistència mèdica, assistència mecànica, cotxe escom-
bra, servei de neteja de bicicletes, servei de guarda bicicletes 
i, servei de dutxes i massatges.

Les inscripcions estan obertes i es poden fer a través de la pà-
gina web oficial de la CabrerèsBTT www.cabreresbtt.com i als 
establiments col·laboradors oficials.

Una prova referent a Europa
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Voluntaris
Toni Miarons és veí de l’Esquirol i voluntari de la CabrerèsBTT. 
El 1999 va començar a fer de voluntari a la bicicletada amb 
el grup de motos i cotxes d’assistència. “Aleshores treballava 
amb en Pep Rafael que és qui em va animar a participar-hi per-
què els hi faltava gent”, recorda i explica que “vam començar 
essent 3 motoristes i uns 500 bikers. Mentre que, avui som 7 
els voluntaris que anem amb moto i centenars de participants”.

La seva tasca consisteix en dirigir el trànsit que es genera el dia 
de la prova, a primera hora del matí, amb l’arribada dels parti-
cipants. Posteriorment, un cop ha començat la bicicletada “fem 
el recorregut en moto per si hi ha algun participant que necessi-
ta ajuda”, comenta. Miarons valora molt positivament el fet de 
poder col·laborar a la CabrerèsBTT. “M’ho passo molt bé. Tots 
sabem el que hem de fer, som com formigues, ens ajudem uns 
els altres. I és que, hi ha molt bon ambient de treball i harmonia 
entre els companys, i l’entorn és immillorable”, remarca. 

Durant les tretze  edicions que ha col·laborat són moltes les 
anècdotes i experiències que ha viscut, però en destaca una 
que va succeir amb un biker. “Recordo que una vegada al 
punt de sortida un participant ens va dir el nom del porc pel fet 
d’anar amb moto, però unes hores més tard el vam haver de 
socórrer a mig recorregut perquè havia caigut. Aleshores,  va 
adonar-se que fèiem falta i que no estàvem allà per passar l’es-
tona. Va passar d’odiar-nos a adorar-nos”, recorda somrient.

Toni Miarons assegura que en aquests 21 anys la CabrerèsBTT 
ha evolucionat molt positivament. “L’organització ha millorat i 
el nombre de participants és impressionant. I és que, quan els 
veus arribar se’t posa la pell de gallina”, diu. 

Toni Miarons
Voluntari

Josep M. Juvanteny també és veí de l’Esquirol i voluntari de 
la CabrerèsBTT des de la primera edició. Recorda que el primer 
any es va responsabilitzar dels equips d’emissors que utilitza-
ven per comunicar-se entre els punts d’accés, controls i avitua-
llaments. Posteriorment, els mòbils van passar a ocupar el lloc 
de les emissores i també en va ser el responsable. Actualment, 
col·labora en un dels avituallaments. Juvanteny assegura que 
“el paisatge i el fet de tenir l’oportunitat de col·laborar en un es-
deveniment com aquest i, poder ajudar a l’organització i a les 
persones que hi participen em van animar a fer-me voluntari”. 

Juvanteny explica que des de la primera edició, l’any 1993, 
i fins avui la CabrerèsBTT “ha evolucionat moltíssim” i assegu-
ra que “el fet de compartir bones experiències i passar-ho bé 
m’empeny a col·laborar-hi any rere any”. 

En el seu cas, una de les experiències que destaca i que asse-
gura que el va impressionar més va ser l’any en què un dels 
participants a la pedalada va haver de ser evacuat amb he-
licòpter per falta d’ambulància. Juvanteny assegura que avui 
això ja no passa “ja que comptem amb un servei d’ambulàn-
cies professional i totalment equipat per si s’ha d’atendre qual-
sevol urgència”.

Josep M. Juvanteny
Voluntari
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Participants
Santos Casado té 66 anys i és veí de Bar-
celona. Ha participat en 3 edicions de la 
CabrerèsBTT i aquesta any serà la quarta. 
Casado explica que “tot i portar tres stents 
coronaris, tenir dues hèrnies discals i arribar 
sempre l’últim, m’entusiasme participar a la 
CabrerèsBTT”.

El barceloní s’entrena durant tot l’any fent uns 
60 quilòmetres setmanals i ho combina re-
corrent la Via de la Plata, la Ruta del Cister, 
els Portals i la població de Collsuspina. “Faig 
40 quilòmetres en 4 o 5 hores. Vaig on faci 
falta, però al meu ritme”, diu.

El què més li agrada de la CabrerèsBTT “és 
la duresa de la prova, l’entorn que és extraor-
dinari, els recorreguts que estan molt ben 
pensats i marcats, l’organització, l’amabilitat 
de tots els voluntaris i, sobretot, la professio-
nalitat i dedicació dels voluntaris del cotxe 
escombra, que tot i la meva lentitud, mai em 
deixen sol”, explica.

Una de les anècdotes que recorda és quan 
va fer la primera CabrerèsBTT, el 2010. 
Aleshores, a Casado li havien posat el pri-
mer stent coronari i havia d’anar molt lent 
per evitar una possible angina de pit. És per 
això que, sempre arribava l’últim als avitua-
llaments i els voluntaris que anaven al cotxe 
escombra el proveïen d’aigua. Però tal com 
explica ell mateix “més que una anècdota, 
és una mostra de la bona harmonia que s’hi 
respira i l’amabilitat dels voluntaris” i afegeix 
que “malgrat tot, aquest any els organitza-
dors em deixen tornar a participa”.

Santos Casado
Participant

 
En Toni Ortiz és veí de 
Terrassa i fa 14 anys que 
participa a la Cabrerès 
BTT. Confessa que aques-
ta és la pedalada que 
més li agrada. “M’agra-
da la CabrerèsBTT per-
què està molt ben organitzada i, a més,  el 
paisatge és fantàstic. Sou uns privilegiats”, 
diu. 

“Per a mi és un repte participar a la Cabrerès
BTT ja que sempre se sol escaure a finals de 
maig i coincideix amb el meu aniversari”, ex-
plica. De fet, aquest any portarà el dorsal 
número 54 en honor el seus 54 anys que ce-
lebrarà el mateix dia de la cursa.  

Una de les anècdotes que recorda “és l’any 
en què ens arribava el fang fins als genolls. 
Va ser molt bèstia. Durant un mes va estar 
plovent al Collsacabra i el dia de la cursa 
va ser inhumà. Mai m’havia trobat en una 
situació similar i mira que n’he fet de curses”, 
recorda. També explica que més d’una vega-
da s’ha enrampat amb el filat de les vaques 
“perquè m’encanta parar-me i tirar fotos , i 
en alguna ocasió he pecat per apropar-me 
massa als animals”.  

Ortiz valora molt positivament el fet que si-
gui una prova no competitiva. “Un cop al 
mes participo en alguna de les curses que 
s’organitzen arreu del territori català, però 
hi vaig per passar un diumenge agradable 
practicant l’esport que més m’agrada i des-
cobrint nous racons. Per tant, s’agraeix que 
la sortida sigui lliure i no haguem d’activar el 
cronòmetre”. 

Toni Ortiz
Participant

José Alconchel té 42 
anys i és veí de Barce-
lona. Des del 1997 que 
participa a la Cabrerès 
BTT. “Sóc fidel a aquesta 
cursa. Aquest any farà 
16 anys que hi participo 
i espero poder continuar-ho fent en els pro-
pers anys”, diu. El que més li agrada de la 
CabrerèsBTT “és el paisatge, el recorregut i 
el fet de ser una prova no competitiva”, co-
menta.  

Alconchel es considera cent per cent urbani-
ta. “He nascut i visc a Barcelona, ciutat on 
hi viu també tota la meva família. M’encanta 
viure a la capital, però m’apassiona poder 
participar a la CabrerèsBTT i practicar la bi-
cicleta de muntanya enmig de la natura”, ex-
plica i comenta que, durant l’any, l’únic espai 
natural que recórrer en bicicleta és el Parc 
Natural de la Serra de Collserola.

La primera vegada que va participar a la  
CabrerèsBTT també va coincidir amb el pri-
mer cop que va veure una vaca, una situa-
ció que Alconchel la recorda com una de les 
anècdotes més divertides de la pedalada. 
“Mai havia vist una vaca en viu i en direc-
te. A la CabrerèsBTT hi vaig poder veure la 
primera. Aquesta cursa per a mi ha signifi-
cant una autèntica immersió a la natura i al 
camp”. Un altre moment anecdòtic que li ve 
a la memòria és un any en què “no em faig 
fixar bé en els cartells i enlloc de fer el reco-
rregut curt vaig acabar fent el llarg, i allò no 
s’acabava mai. Ara quan hi penso em faig 
un fart de riure”.

José Alconchel
Participant
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Programa CabrerèsBTT 

Dissabte, 25 maig de 2013

Village CabrerèsBTT 
Horari: de 12.00 h a 19.00 h 
Lloc: Zona esportiva
n Fira Comercial BTT: Presència de les millors 
 marques del sector
n Outlet&Ocasió CabrerèsBTT
n Exhibicions de Trial
n Circuit lliure BTT per a infants
n TV BTT
n Inflables infantils, globus aerostàtic,…
n Magazine CabrerèsBTT

MiniCabrerèsBTT 
Sortida: 16.00 h
Lloc: Village CabrerèsBTT  
Inscripcions: A partir de les 14.00 h  
Preu:1euro (aportació a l’Associació de Disminuïts 
Físics d’Osona) 
Obsequi: Samarreta MiniCabrerèsBTT i berenar 
Modalitats: De 4 a 7 anys, de 8 a 11 anys i de 12 a 16 anys 
Límit d’inscrits: 500 

21a edició · 2013
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Diumenge, 26 de maig de 2013 

21a CabrerèsBTT
Sortida oberta: De les 7.00 h a les 9.00 h 
Lloc: Village CabrerèsBTT - zona esportiva 
Preu: 29 euros
Preu Federat: 28 euros
Recollida de dorsal: 25 i 26 de maig
Recorregut llarg: 60 km aprox. 
Recorregut curt: 42 km aprox. 
Límit d’inscrits: 3.000

Village CabrerèsBTT
Horari: de 10.00 h a 17.00 h 
Lloc: Zona esportiva
n Fira Comercial BTT: Presència de les millors 
 marques del sector
n Outlet&Ocasió CabrerèsBTT
n Exhibicions de Trial
n Circuit lliure BTT per a infants
n TV BTT
n Inflables infantils, globus aerostàtic,…
n Magazine CabrerèsBTT
n Massatges de recuperació 
n Servei de neteja de BTT gratuït
n Servei guarda bicis gratuït
n Servei de dutxes gratuït
n Servei de bar

6è Concurs de fotografia CabrerèsBTT  
a Instagram 
Horari: 13.00 h Lliurament de premis 
Lloc: Village CabrerèsBTT - zona esportiva 

Copa Catalana de Trial i Kid’s Cup 
Inscripcions: De les 8.30 h a les 9.30 h
Lloc: Village CabrerèsBTT - zona esportiva 
Sortida: 9.00 h 
Lliurament de premis: 13.30 h 
Inscripcions anticipades a: www.trialsport.es

Sorteigs al Village CabrerèsBTT per 
als participants:
4 GPS TwoNav Sportiva + 4 programes Land
2 Ulleres Bollé Draft – Oliver Òptics
1 Hidronetejadora Stihl RE-108 – Vicreu
1 Bicicleta Ghost – SE 1200
3 Packs producte Alpcross
1 Ullera Oakley Radar Path – Òptica Torrents
1 Ullera Oakley Half Jacket – Òptica Torrents
5 Tapacolls exclusius CabrerèsBTT&SportHG
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Inscripcions. Establiments oficials
Internet:
www.cabreresbtt.com 
Obertes fins el 20 de maig

Barcelona
BICISPORT
www.bicisport.es
C/ Piferrer, 107
T. 93 340 44 80

PROBIKE
www.probike.es
C/ Viladomat, 310
T. 93 419 78 89

TOMÀS DOMINGO
www.tomasdomingo.com
C/ Sepúlveda, 109
T. 93 452 16 16
T. 93 417 47 87

Blanes
FREEBIKE
www.freebikeblanes.es
C/ del Bosc, 4-6 (rotonda dels Focs) 
T. 972 35 10 67

Girona
MOTOS TRAFACH
www.motostrafach.com
C/ de Salt, 25
T. 972 40 60 67 

Manlleu
STARBIKE
www.starbike.es
Av. Roma, 101
T. 93 850 72 11 

Sabadell
ESCAPA
www.biciescapa.com
Ctra. de Barcelona, 81
T. 93 745 10 74

Vic
CICLES VILA ORS
www.vilaors.com
Rambla del passeig,14
T. 93 886 36 58 
T. 93 885 05 97

FANATIK
www.fanatik.cat
Costa d’en Paratge,16
T. 93 886 47 25

RCB
rcbicis@gmail.com
Eix Onze de Setembre, 31
T. 93 889 33 41

XBIKES
www.xbikes.cat
Av.Països Catalans, 27
T. 93 885 64 88

CICLES02
www.cicles.net
Eix Onze de Setembre, 48
T. 93 886 30 49

Centelles
BICIEQUIP
biciequip@gmail.com
C. de Centelles, 26
T. 93 881 29 55
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AVITUALLAMENT

Km. 13

ESMORZAR

Km. 24

AVITUALLAMENT

Km. 55

AVITUALLAMENT

Km. 37

AVITUALLAMENT

Km. 34

Recorregut 2013

Avituallament / servei tècnicLlegenda

      Carreteres

      Població

      Ruta Llarga

      Ruta Curta

      Esmorzar

      Avituallament

      Servei tècnic  

      Sortida - Arribada

Ruta Llarga 62 km
Ascenció acumulada  1.700 m

Ruta Curta 40 km
Ascenció acumulada 900 m

04 81 21 62 02 42 83 23 64 04 44 85 2 56   60 Km.
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Serveis per als participants

  Servei tècnic
Com a novetat tots els avituallaments 
de la CabrerèsBTT disposen d’un servei 
d’assistència mecànica per a cobrir les 
incidències de la bicicleta de muntanya  
dels participants.

  
Servei d’assistència 

 mèdica
Al llarg del recorregut, la CabrerèsBTT 
compta amb un desplegament d’am-
bulàncies i personal d’assistència mèdica 
i sanitària per a tots els participants. Al 
Village CabrerèsBTT hi ha un dispositiu 
permanent de metges i infermers a dispo-
sició de tots els assistents i participants.

 
Servei de custòdia de la  

 bicicleta de muntanya
El Village CabrerèsBTT disposa d’un servei 
gratuït de custòdia de la bicicleta de mun-
tanya del participant totalment vigilat. Així 
doncs, un cop acabada la CabrerèsBTT,  els 
participants poden deixar la bicicleta als 
boxes habilitats per tal de poder visitar 
els expositors i recollir el mallot exclusiu 
amb tranquil·litat.

 
Servei de neteja 

 de bicicleta de muntanya
L’organització posa a l’abast de tots els 
participants un espai amb 10 hidronete-
jadores Stihl - Vicreu perquè puguin tor-
nar a casa amb la seva bicicleta de mun-
tanya neta, sense pols ni fang.

 Servei de dutxes
El pavelló municipal de L’Esquirol ofereix 
els vestuaris als participants de la Ca-
brerèsBTT perquè puguin dutxar-se i can-
viar-se després de la prova. 

 Caldo, bossa starter, 
 avituallaments,
 esmorzar i aperitiu
A la sortida, l’organització lliurarà a tots 
els participants una tassa de caldo Aneto 
i la bossa starter amb dos gels energètics 
High5 i fruita deshidratada Born. Durant 
el recorregut hi haurà avituallaments amb 
aliments sòlids i líquids, i un esmorzar 
amb pa amb botifarra. A l’arribada, l’or-
ganització rebrà els participants amb un 
aperitiu.

 Servei de massatges
Un cop finalitzada la marxa, al Village 
CabrerèsBTT, l’equip professional de Zo-
nadeportistas.com i Powerade oferirà als 
participants un massatge perquè puguin 
recuperar la musculatura de tot el cos.

 Protecció civil, 
 assistència motoritzada 
 i cotxe escombra
A l’arribada i també al llarg de tot el reco-
rregut, l’organització desplega un dispo-
sitiu motoritzat i humà per facilitar l’apar-
cament, per controlar els encreuaments de 
les carreteres locals i per fer el seguiment 
d’aprop de tots els participants. Vehicles 
tot terreny tancaran la marxa i els parti-
cipants que hagin d’abandonar la cursa 
se’ls traslladarà al Village CabrerèsBTT. 
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1. GHOST - STARBIKE
2. PROBIKE
3. WD-40
4. NORTHWAVE
5. ALPCROSS

6. BORN
7. BIKING POINT
8. QUER - KROSS
9. DEPORVILLAGE
10. HIGH5

11. CAMPMAJÓ
12. SPORTHG
13. VICREU - STIHL
14. ÒPTICA TORRENTS - OAKLEY
15. TRIALSPORT

16. POWERADE
17. MERCATALÀ
18. MAXIM SPORT NUTRITION
19. TACTIC-SPORT
20. BPRO

Village CabrerèsBTT

SORTIDA

COPA 
CATALANA 
DE TRIAL

OUTLET&OCASIÓ
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6è Concurs de fotografia a Instagram

L’organització vol que tothom sigui partícip de la CabrerèsBTT i pugui compartir 
moments i anècdotes. Per això promou una nova edició del concurs de fotografia, 
que enguany es fa a través de l’aplicació Instagram.

Els participants poden compartir moments i situacions que creguin que han  
de quedar immortalitzades per la història de la CabrerèsBTT. Només han de  
tirar una foto amb el seu smartphone i publicar-la a Instagram amb el hashtag  
#CabreresBTT2013.
 
Un jurat, format per cinc persones relacionades amb el món de la fotografia i per 
membres de l’organització de la CabrerèsBTT, premiarà les fotografies més origi-
nals. Els premiats es donaran a conèixer el mateix dia de la prova esportiva, a les 
13.00 h al Village CabrerèsBTT - zona esportiva.

Nota: La participació en aquest concurs suposa la total acceptació de les seves 
bases; qualsevol cas imprevist serà resolt a criteri de l’organització.

1r Premi  
 1 dia d’aventura al Cabrerès-Collsacabra per a 6 persones,   
 amb els guies d’Anigami.  
 4 inscripcions gratuïtes per a participar a la propera edició   
 de la CabrerèsBTT  
   
2n Premi  
 4 inscripcions gratuïtes per a participar a la propera edició   
 de la CabrerèsBTT  
   
3r Premi  
 2 inscripcions gratuïtes per a participar a la propera edició   
 de la CabrerèsBTT
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MiniCabrerèsBTT 

La MiniCabrerèsBTT s’ha convertit al llarg dels anys en la marxa infantil popular en bici-
cleta de muntanya més multitudinària del nostre país de la mateixa manera que ha passat 
amb el seu germà gran, la CabrerèsBTT. Per a l’infant, la marxa suposa enfrontar-se als 
petits reptes que el recorregut disposa i poder emmirallar-se amb els seus pares o germans 
més grans que participen l’endemà a la mítica CabrerèsBTT. És per això que, l’organitza-
ció prepara i disposa la MiniCabrerès com si de la mateixa CabrerèsBTT es tractés.

Enguany, la MiniCabrerèsBTT tornarà a reunir a mig miler d’infants que participaran a la 
prova no competitiva en les modalitats de 4 a 7 anys, de 8 a 11 anys i de 12 a 16 anys. La 
prova, que tindrà lloc el dissabte 25 de maig, iniciarà a les 16.00 h al Village CabrerèsBTT. 
Les inscripcions es faran el mateix dia de la cursa, a les 14.00 h. L’organització lliurarà una 
samarreta de la MiniCabrerèsBTT i berenar a tots els participants.

Inscripció limitada: 500 participants

3 curses
Entre 3-7 anys: Circuit tancat de 200 m (4-5 voltes)
Entre 8-11 anys: Recorregut circular 7 km
Entre 12-16 anys: Recorregut circular 11 km

Característiques MiniCabrerèsBTT 
Inscripcions i recollida de dorsal a la carpa de l’organització al Village CabrerèsBTT a 
partir de les 12.00 h del dissabte, 25 de maig. Preu inscripció: 1 euro, que serà destinat 
a l’Associació de Disminuïts Físics d’Osona (ADFO). És indispensable per a la inscripció a 
la MiniCabrerèsBTT l’autorització escrita i signada pels pares o tutors. Sortida programa-
da cada 5 minuts des de l’arc de sortida del Village CabrerèsBTT a partir de les 16.00 h
Suport: Ambulància, protecció civil, cotxe escombra, fotografia, vídeo, assitència moto-
ritzada, speaker. Senyalització de la ruta amb fletxes direccionals. Finalització al Village 
CabrerèsBTT. Allà es donarà berenar a tots els participants i es farà el lliurament de la 
samarreta commemorativa MiniCabrerèsBTT 2013 i obsequis dels col.laboradors. També 
es farà un sorteig de productes. Els pares i/o familiars poden acompanyar els participants 
durant tot el recorregut.

Bona MiniCabrerèsBTT!

Marxa infantil popular en bicicleta de muntanya
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Com cada any, l’emblemàtica prova ci-
clista CabrerèsBTT fluirà pels paratges 
excepcionals de la subcomarca del Ca-
brerès i reunirà prop de 3.000 amants 
de la bicicleta de muntanya que, més 
enllà de la competició, es concentren 
per gaudir de l’entorn natural que con-
formen el Collsacabra, les Guilleries i 
La Garrotxa.

Una activitat esportiva d’aquesta magnitud només està a l’abast 
d’aquelles iniciatives que compten amb la tenacitat i la implica-
ció d’un gran nombre de persones treballant pel mateix objectiu 
i que, com el mutualisme, beuen de les fonts del cooperativisme 
per aportar beneficis a la persona i al conjunt del grup.

Així impulsar activitats esportives com la CabrerèsBTT, que des-
taca per la competitivitat sana i per la seva harmonia amb l’en-
torn, és una bona manera de potenciar el dinamisme econòmic 
de la comarca, de gaudir de la natura amb el màxim respecte 
i de fomentar l’exercici saludable, valors fonamentals que hem 
de transmetre a les noves generacions perquè tinguin continuïtat.

Sens dubte, tant pel seu esperit com per la bona predisposició 
dels seus promotors, iniciatives com aquesta ens motiven i il·lu-
sionen, i entre tots hem de posar el nostre granet de sorra per 
assegurar la seva continuïtat. És per això que, Mussap patro-
cina una nova edició de la CabrerèsBTT i, estem convençuts, 
que tornarà ser un èxit tant per l’organització com per la par-
ticipació.

Ramon Verdaguer
Director d’Organització, Qualitat i Control intern de Mussap

Des de fa 21 anys cada mes de maig 
hi ha un gran enrenou a l’Esquirol i a 
tot el Cabrerès. Uns, els més petits, l’es-
peren amb ganes; altres, la gent més 
gran, ja tremola. I és que, els milers 
de bicicletes i ciclistes que envaeixen 
la comarca canvien completament la 
vida del poble durant un cap de set-
mana. 

L’esdeveniment, però, paga la pena. La CabrerèsBTT ha acon-
seguit durant aquests anys no només convertir-se en la pedala-
da més popular i amb més participants que mai s’havia cele-
brat a nivell europeu, sinó també ha posicionat el Collsacabra i 
els seus pobles en l’epicentre del ciclisme de muntanya. 

Qui no s’ha trobat mai fora de la comarca alguna persona que 
ha fet referència a la Cabrerès per parlar de molts dels indrets 
del Collsacabra? Uns pobles que entenen que la natura i els 
seus paratges són un patrimoni més de tots els seus habitants i 
un valor afegit que s’ha de mantenir i conservar. Un compromís 
que ve de lluny i que s’ha mostrat de diferents formes, ja sigui 
amb festivals com el ‘Visca la Terra’ del 1979, la més recent 
lluita antifracking o els més de 20 anys que ja té la Cabrerès 
BTT. Aquesta darrera ha permès que, ja sigui amb els amics o 
amb la família, els milers de ciclistes que hi participen, molts 
del quals ja han repetit més d’una vegada, puguin gaudir de 
paratges tan bonics i espectaculars com el Salt de Sallent, el Pla 
d’Aiats, la Foradada o els cingles de Tavertet. 

Gaudiu de la cursa, passeu un bon cap de setmana i, sobre-
tot, no malmeteu la natura. Només així hi podrà haver la Ca-
brerèsBTT 2014.
 

Joaquim Maria Bertran
Redactor diari Sport 
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Amb aquesta edició són ja 6 anys d’impli-
cació amb aquest projecte esportiu, que 
actualment arriba a la seva 21a edició. 
La nostra més enhorabona a tota l’orga-
nització per aquest gran èxit!
 
Pocs esdeveniments esportius poden pre-
sumir de ser tan longeus i de tenir tan bona 
salut com la CabrerèsBTT i, potser és per-

què ha sabut alinear a la perfecció a aficionats de la bicicleta de mun-
tanya -de nivell nacional i internacional-, empreses patrocinadores i 
col·laboradores, i a tot el municipi de l’Esquirol-Santa Maria de Corcó 
que realitza una tasca fantàstica donant suport logístic i ajudant en tot 
el que l’organització necessiti, amb els objectius de l’esdeveniment. 
I, si a l’excel·lent organització li sumem l’impressionant en-
torn natural, format pels diferents municipis que formen el Ca-
brerès-Collsacabra, llavors l’èxit és normal que estigui assegurat. 
Tot això en conjunt ens motiva i empeny a seguir col·laborant, any 
rere any, amb la CabrerèsBTT.
 
A MRC International Training estem especialitzats, des de fa 25 anys, 
en el desenvolupament de les persones i dels equips de treball de tot 
tipus d’empreses i organitzacions. Tres són els pilars sobre els quals 
se sustenta la nostra activitat: l’entrenament de directius, d’equips co-
mercials i d’equips d’alt rendiment, línies d’actuació sobre les quals 
es deriven la resta d’entrenaments que desenvolupem. I en tots ells 
sempre remarquem el nostre convenciment que és aquest: “El que 
deixa de millorar, deixa de ser bo”.
 
Estem convençuts que aquesta premissa es dóna tant entre esportis-
tes, d’elit o aficionats, com entre professionals de tots els nivells en les 
empreses. I d’aquesta idea en sorgeix el nostre gran compromís amb 
la CabrerèsBTT. És per això que, ens sentim identificats amb aquest 
esdeveniment esportiu i amb els seus valors: compromís, esforç, tena-
citat, senzillesa, implicació, sacrifici, afany de superació, treball en 
equip, orientació a l’èxit i, per descomptat, a les persones.
 
A MRC International Training ens sentim molt orgullosos d’aportar el 
nostre granet de sorra per fer més gran aquest esdeveniment i, és per 
això que us animem a participar i a gaudir de la CabrerèsBTT.

 
Rufino Pozuelo

Soci Director de MRC International Training

Quan la Cabrerès va començar, als inicis 
dels anys 90, des de la revista Bike vam 
recolzar la iniciativa del grup d’entusias-
tes que, sense saber-ho, gràcies a la seva 
involucració i un entorn excepcional crea-
rien una de les marxes de referència a ni-
vell nacional i internacional. Uns anys més 
tard, els camins d’aquest petit grup d’afi-
cionats de l’Esquirol i de la revista Bike se 

separarien per començar la col·laboració amb una altra revista, que 
duraria uns anys i durant els quals sempre vam seguir observant i 
gaudint del creixement d’aquesta marxa única, fins a convertir-se en 
líder indiscutible del panorama de la bicicleta de muntanya.

Amb el temps, la revista Bike i l’organització de la CabrerèsBTT hem 
tornat a unir sinergies que s’han mantingut i que esperem que con-
tinuïn durant molts anys. He tingut la sort de poder gaudir del re-
corregut que ressegueix la preciosa serralada que envolta el poble 
de l’Esquirol, així com els pobles de Rupit o Tavertet, que ben aviat 
espero visitar, però aquesta vegada en bicicleta.

L’èxit de la Cabrerès és una barreja de constància –ja són 20 les 
edicions celebrades- amb il·lusió i voluntat per fer les coses ben fetes, 
prioritzant per sobre de tot els participants, que són els protagonistes 
de totes les proves que es porten a terme al llarg dels dos dies. El cap 
de setmana del 25 i 26 de maig, la 21a edició tornarà a ser de nou 
una festa que comptarà amb la presència de milers de bikers que 
descobriran o repetiran l’experiència de viure la màgia del Cabrerès.

Julio Vicioso
Director de la revista Bike i amant de la Cabrerès
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Com i quan vas començar anar en bi-
cicleta? 
Des de ben petit que faig esport. Vaig co-
mençar fent atlestisme. Els anys 90 van 
aparèixer les primeres bicicletes de muntan-
ya. Va ser aleshores quan m’hi vaig començar 
a aficionar fent sortides amb els meus amics. 
El 1993 vaig participar a la CabrerèsBTT. En-
cara guardo la samarreta! I, el 2000, vaig 
començar a competir. 

Defineix-te com a corredor...
M’agrada fer de tot. Amb això vull dir que 
entreno tant en bicicleta de muntanya com de 
carretera,… I també corro a peu. Sóc pluri-
esportista. A més, durant l’any faig competi-
cions molt variades. Faig des de cross a peu 
fins a ciclocross, btt, duatlons de muntanya o 
d’alta muntanya.

Què significa per tu ser el campió del 
món de duatló?
Tenir més reconeixement. És un tipus de com-
petició que durant l’any no se’n fan masses. 
Són proves molt dures. Va estar bé aquesta 
prova perquè vaig aconseguir tenir un reco-

neixement oficial i internacional que fins ara 
no havia tingut.

Quins consells li donaries a un jove 
que vol iniciar-se a la bicicleta de 
muntanya?  
Que gaudeixi de la bicicleta descobrint ca-
mins, que no es preocupi de la duresa dels 
entrenaments i que primer conegui les seves 
capacitats. De mica en mica, aconseguirà el 
seu objectiu. El que té de bo la muntanya 
és que et permet gaudir de la natura i del 
paisatge, i no obsessionar-te tant amb els en-
trenaments.

Com és un dia d’entrenament per a 
tu?  
No sóc gaire metòdic ni ordenat. No tinc una 
rutina gaire ben feta. Com que faig moltes 
coses, vaig variant la bicicleta de muntanya 
amb la de carretera. Sí que hi ha dies que 
faig algun entrenament específic com per 
exemple fer sèries d’exercicis, però normal-
ment faig quilòmetres per gaudir de la bici-
cleta. El meu entrenador sóc jo i els entrena-
ments me’ls adapto segons la feina que em 
dedico professionalment i el meu dia a dia. 

Algun ritual abans d’una competició?
No en tinc cap de concret. El que sí que faig 
quan surto al matí és esmorzar El següent pas 
és concentrar-me amb la prova i, sobretot, 
quan estic corrent penso amb l’arribada. I és 
que, a part d’estar fort s’ha de saber córrer i 

és una cosa que només l’adquireixes a mesu-
ra que vas fent curses. Per molt que estiguis 
fort has de tenir tècniques i tàctiques, sinó 
no guanyes. Cada prova és una superació 
individual. 

Quin tipus de pneumàtic prefereixes 
de 26”, 27,5” o 29”?
L’any passat tenia dues bicicletes, una amb 
els pneumàtics de 26” i l’altra amb els de 29” 
la qual cosa em va permetre poder valorar 
els avantatges i inconvenients. Però aquest 
any corro amb una bicicleta Torpado que té 
els pneumàtics de 27,5”. Amb els pneumà-
tics de 29” notava menys els obstacles, però 
amb els de 27,5” la bicicleta pesa menys, és 
més lleuguera, i això compensa.

Quin és el teu referent en el món de 
la BTT?
En José Antonio Hermida. Per a mi és un crac 
de la BTT. És l’únic corredor internacional 
realment bo que hem tingut al nostre país. Ell 
ha estat sempre a davant de tot.  

Quin consells donaries als partici-
pants de la CabrerèsBTT?
Que cuidin la mecànica de la bicicleta així 
com la tècnica, i que el més important no és 
arribar el primer sinó parar-se, gaudir de 
l’experiència i dels meravellosos paisatges 
del Cabrerès i Collsacabra.

Francesc Freixer
Francesc Freixer és biker i duatleta. Va néixer a Folgueroles el 1978. Quan tenia 14 
anys va començar a aficionar-se a la bicicleta de muntanya. La CabrerèsBTT va ser la 
primera marxa on va participar, el 1993, i a partir del 2000 va començar a competir en 
aquesta modalitat. El 2012 es va proclamar campió del món de duatló d’alta muntanya 
i aquest any ha esdevingut campió de duatló de muntanya de Catalunya. També ha estat 
campió de Catalunya i subcampió de la Copa Catalana en BTT. 
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José Antonio Hermida

Quan vas començar a anar en bicicle-
ta de muntanya?
Vaig començar-hi anar el 1992 i per casuali-
tat. Un amic meu tenia una MTB. En aquella 
època la MTB estava de moda a Espanya. 
Vaig demanar als meus pares que me’n com-
pressin una i així ho van fer, però a canvi 
d’una promesa que era aprovar l’EGB.

Defineix-te com a corredor…
Crec que, com ja s’ha pogut veure, sóc un 
fenomen! Hahaha… És broma! No crec que 
sigui superdotat, però sí que tinc la virtut de 
reconèixer quan m’equivoco i llavors tinc 
l’oportunitat de millorar. La veritat és que com 
que m’agraden els circuits tècnics, podríem 
dir que sóc tècnic. 

Quin és el teu secret?
No crec que hi hagi un secret únic, però sí que 
el fet de divertir-me molt amb el que faig, ser la 
meva afició i alhora la meva professió, m’ha 
facilitat molt poder assolir els reptes que em 
plantejo any rere any.

Com és la vida d’un esportista del teu 
nivell?
És una vida fàcil ja que em dedico el que 
més m’agrada i, a més, és la meva afició. És 
evident que hi ha dies que haig d’entrenar 
i no en tinc ganes, sobretot, quan plou, fa 
fred o neva. Cada dia em llevo entre les set i 
dos quarts de vuit del matí. Esmorzo amb la 

família i a les deu ja estic a sobre la bicicle-
ta. A l’estiu m’hi poso abans. L’entrenament 
me l’organitzo segons el dia i seguint tam-
bé les directrius del meu entrenador, en Kim 
Forteza. A la tarda, si no tinc doble sessió, 
normalment descanso i intento estar amb els 
meus fills i la meva dona. Val a dir que entre 
carreres i promocions per a patrocinadors el 
meu dia a dia varia molt.

Quines experiències i satisfaccions 
t’ha proporcionat practicar aquest 
esport? 
Potser semblarà un tòpic, però us puc as-
segurar que és la veritat. Per a mi és la mi-
llor escola de la vida, sobretot, a nivell de 
valors: esforç, treball en equip, superació, 
afrontar moments esportius i extra esportius 
difícils,... I, com no pot ser d’una altra ma-
nera, conèixer gent diferent, idiomes, via-
tjar,… Tot això fa que els que ens podem 
dedicar a la MTB de manera professional 
siguem uns afortunats.

Quina és la victòria que més t’ha 
emocionat?
El campionat del món en la categoria elit 
2010. Va ser genial. Va ser el que em va fer 
plorar més d’alegria i d’emoció. La primera 
victòria de la Copa del Món, el 2001, també 
va ser un gran moment. 

L’esport de bicicleta de muntanya és 
internacional, però consideres que 
està ben valorat i té la repercussió 
mediàtica que es mereix? 
Crec que està molt ben valorat. Només cal 
veure tota la gent que utilitza i gaudeix de la 
seva MTB. A nivell mediàtic, és evident que 
encara li falta molt, però una cosa no treu 
l’altra. 

Com veus el futur de la bicicleta de 
muntanya al nostre país? 
Té un futur molt gran, tot i que el present tam-
bé és molt bo. A nivell de competició, ara 
mateix hi ha molts canvis, bicicletes, rodes, 
disciplines,… I això demostra que el MTB 
evoluciona i innova. 

Què aconsellaries als participants de 
la CabrerèsBTT?       
Que gaudeixin molt d’una de les clàssiques 
nacionals amb més historia, ja sigui pels cir-
cuits com per les edicions, participants i vo-
luntaris que la fan possible.

José Antonio Hermida va néixer a Puigcerdà el 1978. Recorda la seva infància fent 
esport, però fins els 14 anys no va començar a aficionar-se a la bicicleta de muntanya. 
Des d’aleshores i fins avui, ha recorregut milers de quilòmetres arreu del món conver-
tint-se en el corredor de BTT més internacional del nostre país i un referent per a molts 
bikers. Hermida ha estat quatre vegades campió del món en BTT individual, l’últim cop 
va ser el 2010, i en BTT per relleus. El 2000 va aconseguir el quart lloc als Jocs Olímpics 
de Sydney i el 2004 als Jocs Olímpics d’Atenes. El 2008 va quedar desè a les Olimpía-
des de Pequín. 
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Outlet&Ocasió

La zona esportiva de L’Esquirol acollirà el Village CabrerèsBTT amb desenes d’expositors que mostraran les darreres novetats del 
sector. Al pavelló municipal s’hi habilitarà el primer Outlet&Ocasió CabrerèsBTT on els amants del ciclisme hi podran trobar tot 
tipus de bicicletes de muntanya. Tots els particulars que ho desitgin poden portar bicicletes a l’Outlet&Ocasió el dissabte al matí 
de 9.00 h a 12.00 h.

També hi haurà un espai d’inflables per a infants i un globus aerostàtic que permetrà als visitants gaudir de les millors vistes del 
Village CabrerèsBTT. Sortejos, vídeos MTB, promocions i tests de bicicletes complementaran el programa de la CabrerèsBTT 2013.
L’Outlet&Ocasió estarà obert el dissabte, 25 de maig, de les 12.00 h a les 20.00 h i  el diumenge, 26 de maig, de les 9.00 h a 
16.00 h.
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Mallots CabrerèsBTT

2004 2005 2006

2007 2008 2009

2010 2011 2012 2013

Preu especial de 25 euros els dies 25 i 26 de maig al Village CabrerèsBTT.
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Copa Catalana Trial ’13 X-UP Energy
 

A la CabrerèsBTT es posaran en joc els primers punts per a la disputa de la Copa Cata-
lana Trial ’13 X-UP Energy. La cita reunirà esportistes d’alt nivell d’aquesta especialitat 
vinguts d’arreu de Catalunya, Andorra i Aragó, com és el cas del vallesenc Rafa Tibau 
(9è en el ràn- quing UCI i guanyador de la Copa de TRial 2012), l’osonenc Eloi Paré (2n 
class. Europeu i 3r class. Mundial 2012 en categoria júnior) i del vallesenc Joan Torres 
(3r class. Camp. Espanya cadet 2012). No hem d’oblidar-nos tampoc del guanyador de 
la prova de l’edició passada, el local Gerard Aguilar. 

La prova inaugural és una de les més complertes del circuit català. Combina una àmplia 
varietat de zones naturals amb grans blocs de roca i zones artificial al bell mig del Village 
CabrerèsBTT. A més, la prova del Collsacabra és de fàcil seguiment pels espectadors ja 
que totes les zones s’ubiquen a un radi de 800 metres, aproximadament. Els participants 
es trobaran en un recorregut de cinc zones on hauran de fer dues passades.

Després de la prova a Santa Maria de Corcó-L’Esquirol (Osona), la Copa Catalana es des-
plaçarà fins les instal·lacions de Trial Evolution a Sant Antoni de Vilamajor (categoria UCI 
C1), el dia 7 de juliol. L’estació d’esquí i muntanya de Vallter2000, a Setcases (Ripollès), 
acollirà la tercera prova, serà el dia 21 de juliol. Després de l’estiu es traslladarà fins al 
circuit de l’Escola de Trial d’Òrriu (Maresme), el dia 6 d’octubre. Finalment, les instal·la-
cions de l’ATHC a Terrassa (Vallès Occidental) posaran punt i final al certamen català, el 
dia 17 de novembre.

Però la cita catalana no descuida la base, per això  també comptarà amb les competi-
cions de Kid’s Cup i d’Open Cup, mantenint així la filosofia dels seus inicis, la promoció 
per sobre de tot. Així doncs totes les categories hi seran representades i els nivells seran 
assequibles per a tothom. Es disputaran les categories de prebenjamins (5 i 6 anys), ben-
jamins (7 i 8 anys), principiants (9 i 10 anys), alevins (11 i 12 anys), infantils (13 i 14 
anys) i cadets (15 i 16 anys), així com també les de l’Open Cup on el participants escullen 
el nivell que millor s’adapta a ells sense limitació d’edat i amb els nivells blanc, blau i 
verd. Aquest any com a novetat s’incorpora el nivell taronja.

Un any més X-UP Energy i KRONOS Sport watches són els principals patrocinadors del 
certamen català. La Copa Catalana Trial forma part del circuit català de proves de Trial 
de la Federació Catalana de Ciclisme. Les inscripcions es poden formalitzar anticipada-
ment a la web www.trialsport.es.
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Des del 10 de maig fins el 26 de maig visiteu els establiments 
del Collsacabra associats a la Cabrerès Associació de Comer-
ciants (CAC) i participeu a la:

1a Llumineta CabrerèsBTT!
El sorteig se celebrarà el 27 de maig. El guanyador/a de la 
Llumineta CabrerèsBTT es donarà a conèixer a través del Face-
book i de la web de la CabrerèsBTT. 

El premi és un espectacular lot de productes per gentilesa de la 
CabrerèsBTT i la CAC que inclou:
 

Informa’t als establiments de la CAC!

Aconsegueix el tapacolls termoregulador CabrerèsBTT&SportHG 
d’alta qualitat als establiments de la CAC i al Village CabrerèsBTT. 
(Preu 8 euros)

Cabrerès Associació de Comerciants CAC
Can Llemosí (C. Major, 57)
Snack – Bar Rovi (C. Sant Bartomeu, 6)
Set de 7 (C. Major, 59)
La Cooperativa (C. Major, 81)
Forn de Pa Soler (C. Major, 89)
Cada Dia (C. Major, 97)
Can Careda (C. Major, 107)
Muntsa (C. Sant Bartomeu, 2)
Embotits del Collsacabra (C. Major, 78, www.ecollsacabra.com)
La Pastisseria (Pg. Les Gorgues, 15)
La Peixateria (C. de la Placeta, 4)
RC Regal (C. Major, 97)
Centre d’Estètica Anna Torrent ( C. Sant Bartomeu, 4)
Embotits del Collsacabra (Camí Reial, 7- Cantonigròs - www.
ecollsacabra.com)
13 Taules (Ctra. Vic a Olot, km 15.75)
El Local de Teràpies (C. Major, 106)

La Cabrerès Associació de Comerciants
i la CabrerèsBTT

n Una col·lecció de tres tapacolls 
 CabrerèsBTT&SportHG d’alta qualitat
n Dos mallots commemoratius de la 21a 
 edició CabrerèsBTT
n Dues tovalloles absorbents Tuva CabrerèsBTT
n Dues samarretes  MiniCabrerèsBTT
n Dos polos CabrerèsBTT
n Dues cintes absorbents pel cap CabrerèsBTT
n Dos bidons d’aigua Ghost
n Quatre WD4 desengrassants
n I fins a deu productes més dels establiments 
 de la CAC

Cabrerès Associació de Comer
ci

an
ts
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CASA DE COLÒNIES
Crta. de Tavertet, Km. 4 - Tel 93 886 83 06 

Santa Maria de Corcó - L’Esquirol 
www.ruralarmentera.com

Allotjaments al Collsacabra
  RESTAURANTS I BARS

L’Esquirol
Restaurant l’Esquirol
C. Major, 83 / Tel. 938 568 438
Can Llemosí
C. Major, 57 / Tel. 938 568 925
Restaurant El Cabrerès
Ctra. Vic a Olot, km. 15,75 / Tel. 938 568 871
Bar J&M
C. Rosals, 2 / Tel. 938 568 780
Bar Rovi
C. Sant Bartomeu, 6 / Tel. 938 568 509
Hostal Collsacabra
Pg. Les Gorgues, 8 / Tel. 938 568 033

Cantonigròs
Cal Carreter
Ctra. Vic a Olot, 14 / Tel. 938 525 003
Ca l’Ignasi
C. Major, 4 / Tel. 938 525 124 / www.calignasi.com
Ca la Susi
Camí Reial, 5 / Tel. 938 525 055
Can Puntí
Ctra. Vic a Olot, km. 24 / Tel. 938 525 069
El Xampanyet de Cantoni
C. Major, 38 / Tel. 938 525 050

Sant Martí Sescorts
Les Gorgues
Ctra. Vic a Olot, km. 11 / Tel. 938 568 462
La Teuleria
Ctra. Vic a Olot, 10,3 / Tel. 938 569 008

Sant Julià de Cabrera
Santuari de Cabrera
Tel. 938 565 055
Cal Vidrier
Tel. 937 447 011

Rupit i Pruit
El Coll, Mas El Coll
Tel. 938 522 105
Ca L’Estragués
C. De l’Església / Tel. 938 522 006
Can Silet
C. Sant Joan de Fàbregues, 10 / Tel. 938 522 021
L’Hort d’en Roca
Pl. Era Nova / Tel. 938 522 029
Can Sellent
Pl. Major, 3 / Tel. 938 522 014
El Genet
C. Sant Joan de Fàbregues / Tel. 938 522 158

Tavertet
Can Baumes
C. De Baix, 2 / Tel. 938 565 207
Can Miquel
C. De les Fonts, 4 / Tel. 938 565 083
Faves Comptades
C. Serrarols, 3 / Tel. 938 525 030 / www.favescomp-
tades.com

  ALLOTJAMENTS 
(Hotels, hostals i allotjaments rurals)

L’Esquirol
Hostal Collsacabra
Pg. Les Gorgues, 8 / Tel. 938 568 033
La Cavorca
Mas La Cavorca / Tel. 937 447 032

Cantonigròs
Cabrerès Hostal de Muntanya
C. Major, 26 / Tel. 938 565 022 / www.cabreres-
hostal.com
Masoveria Les Planes
Mas Les Planes / Tel. 938 525 006 / www.masove-
riaplanes.com
Ca la Rotllada
Crta. de Vic a Olot, km. 23,6 / Tel. 938 565 024 / 
www.calarotllada.com

Rupit i Pruit
Hostal Estrella
Pl. Bisbe Font, 1/Tel. 938522005/www.hostalestrella.com
El Repòs
C. Barbacana, 1 / Tel. 938 522 100
Fonda Can Marsal
C. Manyà, 3/Tel. 938 522 086/www.fondamarsal.com
La Devesa
Ctra. De Vic a Olot, km.34 / Tel. 938 522 012 / 
www.lleure2000.com
Ca la Quima
Mas El Llorà / Tel. 938 522 012 / www.lleure2000.com
La Serra de Pruit
Mas La Serra / Tel. 938 522 139 / www.maslaserra.com
El Colomer
Mas El Colomer / Tel. 636 480 583
Can Lo
C. Del Fossar, 2 / Tel. 938 522 005 / www.hostales-
trella.com
La Cabanya del Vilar
Tel. 938 522 060 / www.lacabanyadelvilar.com

Tavertet
Hostal Can Nogué
C. Del Mig, 15 / Tel. 938 565 251 / www.hostalcan-
nogue.com
El Jufré
C. Bisbe Galceran Sacosta, 1 / Tel. 938 565 167
El Quintà
C. De Baix, 22 / Tel. 676 821 671 / www.elquinta.com
L’Avenc
L’Avenc de Tavertet / Tel. 938 816 159 / www.avenc.com
Els Cingles
C. Jaume Balmes, 15-17 / Tel. 629 082 099 / 
www.elscingles.com
L’Alzina
C. Jaume Balmes, 28 / Tel. 618 810 727
La Torre de la Vall
Tel. 609 375 259 / www.torredelavall.com
El Retir Can Jordi
Plaça Diputació, 1 / Tel. 938 541 135 / elretir-canjor-
di.blogspot.com

  CASES DE COLÒNIES

L’Esquirol
Cal Masover
Mas La Bertrana / Tel. 938 568 002
El Puig
Mas El Puig / Tel. 938 568 002 / Zona d’acampada
L’Armentera
Aïllat / Tel. 938 862 306 / www.ruralarmentera.com
El Collell
Aïllat / Tel. 938 568 259 / www.coloniescollell.net

Cantonigròs
Santa Maria del Roure
C. Sant Roc, 2-4 / Tel. 938 565 056 /www.peretarres.org

Sant Julià de Cabrera
Santuari de Cabrera
Aïllat / Tel. 938 565 055

Rupit i Pruit
Rectoria de Sant Joan de Fàbregues
Aïllat / Tel. 937 447 295 / www.anigami.cat
La Devesa
Aïllat / Tel. 938 522 084

  CÀMPINGS

Rupit i Pruit
Càmping de Rupit
Ctra. De Vic a Olot, km. 31 / Tel. 938 522 153 / 
www.rupit.com
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Un esdeveniment sostenible

La CabrerèsBTT, un esdeveniment sostenible
La CabrerèsBTT vol anar més enllà de ser un esdeveniment 
lúdic i esportiu per a les persones aficionades a la pràctica 
de la bicicleta de muntanya.  És per això que, pretén ser 
una prova compromesa amb el medi ambient i l’entorn, i 
alhora treballa per conscienciar i sensibilitzar als visitants 
i participants de la importància i el respecte per la natura.

La biodiversitat
La biodiversitat al Cabrerès i del Collsacabra és una font 
de bellesa per a moltes persones que tenen la consciència 
ecològica de promoure’n la sostenibilitat i la preservació. 
El valor essencial de la biodiversitat i el medi ambient rau 
en què és el resultat d’un procés històric natural de gran 
antiguitat. Per aquesta única raó, la diversitat biològica 
d’aquest singular territori té el dret de continuar la seva 
existència. Les persones humanes i la seva cultura han de 
vetllar per a protegir-la i respectar-la. A més, la biodiversitat és garantia de benestar i equilibri en la biosfera. Des de la nostra 
condició humana, la biodiversitat també representa un capital natural. L’ús i el benefici de la biodiversitat ha contribuït de moltes 
maneres al desenvolupament de la cultura humana i representa una font potencial per a fer front a necessitats futures.

Preservem i gestionem el bon ús dels camins
En aquests 21 anys d’història la pedalada ha portat als prop de 50.000 participants a descobrir racons pels municipis del 
Cabrerès i del Collsacabra. Els ciclistes han passat per camins, senders i vies diverses: camí Ral Vic-Olot, camí de Sant Jaume, 
camins ramaders, senders de Gran Recorregut (GR) i Petit Recorregut (PR), camins públics i privats, camins rurals de trànsit veïnal 
a molins, ermites, fonts i rieres,... Tots singulars i de gran valor sociocultural per al territori i el desenvolupament econòmic dels 
habitants d’avui i de temps passats. La fragilitat del medi es fa patent en la seva sobreutilització i en conseqüència l’empobriment 
del paisatge es posa de manifest. L’ús exclusiu dels camins privats el dia de la pedalada està subjecta a la sol·licitud per part 
de l’organització i a la posterior autorització expressa de propietaris. La seva utilització la resta de l’any està restringida a usos 
particulars i privats.

El valor humà i patrimonial
La integritat paisatgística, el valor patrimonial i el valor agrari diferencial del territori han anat de la mà dels habitants del Ca-
brerès i del Collsacabra. Ramaders, pastors, carboners, traginers i els vilatans i les vilatanes dels diferents nuclis urbans i masies 
disseminades han esculpit la història humana d’aquesta regió al llarg dels segles. Qualsevol ús, pràctica o activitat poc equilibra-
da i sostenible afecta i vulnera, en més o menys mesura, el conviure serè entre els habitants i el seu entorn. Cal la cohesió de la 
comunitat local per tal de reduir tensions territorials i ressaltar la seva identitat cultural tan arrelada en aquest espai privilegiat.
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El Collsacabra és un massís de relleu ta-
bular i acinglerat pertanyent a la Serrala-
da Transversal, que enllaça el Prepirineu 
oriental amb la Serralada Prelitoral. És 
una terra formada bàsicament per roca 
calcària, l’erosió de la qual ha creat un 
paisatge singular, amb precipicis d’im-
pressió que contrasten amb unes valls 
verdíssimes on pastura, més que tranquil, 
el bestiar.  

Malgrat que les terres del Collsaca-
bra s’estenen més enllà de la comarca 
d’Osona, agafant terres de la Garrotxa 
i la Selva, quan parlem d’aquest territori 
ens centrem més en les terres osonenques 
formades bàsicament pels municipis de:
 
Santa Maria de Corcó - l’Esquirol 
és un municipi d’aproximadament 62 
quilòmetres quadrats format pels nuclis 
de Cantonigròs, Santa Martí Sescorts, 
l’Esquirol i Sant Julià de Cabrera. Junts 
constitueixen l’entrada natural al Collsa-
cabra des de la banda d’Osona. 

Rupit i Pruit són dos municipis que junts 
sumen uns 48 quilòmetres quadrats apro-
ximadament. La població de Rupit con-
serva tot el seu encant medieval .

Pruit el conformen un conjunt de masies 
disseminades.

Tavertet és un municipi de 32 quilò-
metres quadrats, situat just al cim d’una 

Turisme al Collsacabra 
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cinglera amb unes vistes impressionants 
sobre el pantà de Sau, les Guilleries i el 
Montseny.

Tot el conjunt del Collsacabra conforma 
un paratge natural extraordinàriament 
ben preservat situat a prop de Barce-
lona i de Girona. Per la seva condició 
de massís boscós aïllat de les terres més 
baixes de la Plana de Vic i la Garrotxa, 
el Collsacabra ha conservat, tot i la seva 
proximitat a les grans conurbacions ca-
talanes, tant la seva condició de territori 
agrest com les seves tradicionals carac-
terístiques diferencials. Així mateix l’ac-
ció antròpica que hi ha tingut lloc al llarg 
dels segles, l’ha convertit en un paisatge 
natural humanitzat de gran interès.

Nombrosos són els atractius de la zona 
entre els quals destaquem:

La serra de Cabrera i Aiats, figura 
rectilínia que tot sovint identifica les terres 
del Collsacabra. Aquesta serra és una 
frontera natural entre Osona i la Garro-
txa i una gran atalaia des d’on contem-
plar aquestes comarques. 

La riera de la Gorga neix a sota el 
pla d’Aiats passant per l’Esquirol i  des-
embocant al pantà de Sau, a l’alçada 
de Sant Pere de Casserres. Nombrosos 
salts d’aigua (La Foradada, el Tornall,...) 
i engorjats impressionants fan d’aquesta 
riera un atractiu que val la pena visitar.
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Tavertet és un nucli construït al voltant 
de l’església romànica de Sant Cristòfol i 
situat al damunt d’una cinglera, des d’on 
es despengen nombrosos salts d’aigua  
en direcció als pantans de Susqueda i 
Sau (La cua de cavall, Tirabous, Molí Ber-
nat,...) i on es poden trobar nombrosos 
vestigis del passat, com balmes habita-
des, cases de pagès centenàries, ermites 
romàniques (Sant Corneli, St. Bartomeu 
Sesgorgues,...).

Rupit i Pruit, sens cap mena de dub-
te, són l’atractiu principal de la zona del 
Collsacabra, sobretot arran de la com-
binació del seu patrimoni arquitectònic 
amb la majestuositat del seu paisatge. 
Així és recomanable donar una volta pel 
nucli de Rupit, però alhora fer alguna de 
les petites caminades i visitar el Salt de 
Sallent, l’església romànica de Sant Joan 
de Fàbregues o el petit nucli de Pruit.

Més informació: 
www.saucollsacabra.cat 
www.lesquirol.cat 
www.rupitpruit.cat
www.tavertet.cat 
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Turisme actiu i de natura a Osona

Osona disposa d’un patrimoni natural ric en contrastos i amb 
paratges d’una gran bellesa, que juntament amb la riquesa dels 
seus històrics edificis, castells i ermites escampats per aquest 
territori d’antiga tradició, fan de la comarca un lloc ideal pels 
amants d’excursions i sortides.

El visitant pot gaudir de l’entorn natural i de la diversitat de 
paisatges tot practicant una gran varietat d’activitats relaciona-
des amb la natura, senderisme, rutes BTT, escalada, pointing, 
tirolina, tir amb arc, karts o rutes en 4x4. Altres activitats que 
complementen tota aquesta oferta són l’hípica, esports nàutics 
(esquí aquàtic, piragüisme, la pesca,…), el golf, vols amb glo-
bus, via ferrada, guiatge, rutes a cavall, circuit d’orientació fix 
i el termalisme. 

Osona representa una opció molt atractiva per als amants 
de les rutes i trobades amb bicicleta de muntanya (BTT). 
La comarca disposa de tres centres de BTT (Centre BTT Plana 
de Vic, Centre BTT Vall de Sau-Collsacabra i Centre de BTT 
Lluçanès) que ofereixen als practicants de BTT la possibilitat de 
desplaçar-se per unes rutes obertes, de lliure accés i completes 
per a la pràctica d’aquest esport, dins un espai reconegut i 
homologat per una mateixa xarxa de centres. Aquests centres 
es troben ubicats en un entorn natural singular i estan articulats 
mitjançant una xarxa de circuits degudament senyalitzats, amb 
diferents nivells de dificultat per tal que tots els nivells puguin 
gaudir-ne i amb un punt d’acollida que ofereix diversos serveis 
als seus usuaris. Els tres centres BTT es torben enllaçats entre si 
per les rutes, el què configura una gran xarxa de rutes. 

Tanmateix, a Osona hi ha una àmplia oferta de senderisme. Deu 
senders de petit recorregut escampats per tota la comarca que 
permeten afegir al plaer de caminar el fet de descobrir indrets 
i monuments de gran bellesa i plens d’història. Aquesta xarxa 
de senders senyalitzats són un mitjà excel·lent per conèixer una 
part del nostre país allunyada de les aglomeracions. També 

alguns senders de gran recorregut passen pel territori com és 
el cas del GR 210 Camí vora Ter, GR 151 Camins del Bisbe i 
Abat Oliba, GR 1, GR 2 o GR 3.

Per a més informació sobre activitats, rutes, allotjaments i infor-
mació general d’Osona, consulteu www.osonaturisme.cat  i la 
nova aplicació per a mòbil: www.holaosona.cat 
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Esdeveniments esportius
Nom: Marxa Cicloturista Terra de Remences
Dia: 12 maig de 2013
Web: www.terraderemences.cat

Per què no a la Vall d’en Bas? Per què no a la Garrotxa? La Terra 
de Remences és una marxa cicloturista que va iniciar-se el 1997 de 
la mà del Club Ciclista Bas -entitat creada l’any 1980 per un grup 
d’entusiastes de la bicicleta-. 

El contacte amb d’altres marxes molt més multitudinàries va fer pensar 
que seria meravellós que, un dia, el Club fos capaç d’organitzar un 
esdeveniment ciclista d’aquestes magnituds. El 10 de maig de 1998 
a Sant Esteve d’en Bas va néixer la primera Marxa Cicloturista Terra 
de Remences. L’itinerari havia de travessar les comarques que més 
típicament es van veure afectades per la revolta Remença i també es 
tractava que els participants poguessin admirar alguns dels atractius 
que han fet famoses les comarques de la Garrotxa, Ripollès i Osona.

Catorze anys després, aquesta marxa compta amb la satisfacció dels 
3.000 ciclistes que hi participen, any rere any, i amb les millors críti-
ques del sector gràcies a la seva bona i exemplar organització. 

Nom: Volta a la Cerdanya Ultrafons (VCUF)
Dies: 7, 8 i 9 de juny de 2013
Web: www.ultrafons.com

La VCUF és una cursa d’ultrafons que segueix senders, camins i pistes 
per la comarca de la Cerdanya entre els 850 i els 2.300 metres d‘al-
titud. La cursa consta de quatre recorreguts de diferents distàncies, 
però que segueixen gairebé el mateix tram.

Nom: Andorra Ultra Trail
Dates: Del 20 al 23 juny de 2013
Web: www.andorraultratrail.com

Us heu imaginat mai poder recórrer tot un país d’una sola vegada? 
Descobriu les muntanyes d’Andorra sota la lluna plena!

Andorra no és solament el paradís del shopping, també és un terreny 
de joc excepcional per als amants de la natura, de la muntanya i del 
trail. Superació i solidaritat són els pilars d’un esdeveniment que, des 
del principi, no s’oblida de la sostenibilitat. Amb l’Andorra Ultra Trail 
Vallnord, el Principat us ofereix la possibilitat d’admirar el país des dels 
seus cims més alts. Recorrereu el Parc natural comunal valls del Co-
mapedrosa i el de la vall de Sorteny, passareu per la vall del Madriu, 
declarada patrimoni mundial de la Unesco, acariciareu els 3.000 m 
d’altitud en un entorn purament mineral. Aquest esdeveniment us farà 
viure la màgia dels cims sota la lluna plena, la bona convivència dels 
avituallaments, l’esperit de superació que anima els corredors, el bon 
humor i l’amistat que neix quan es comparteix l’aventura.
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Nom: 29è Torneig de Bàsquet BBVA 
Dies: 30 i 31 d’agost i l’1 de setembre de 2013
Web: www.basquetsantjulia.org
Inscripcions: 690 039 598 / info@basquetsantjulia.org 

El dies 30 i 31 d’agost i l’1 de setembre Sant Julià de Vilatorta (Osona) 
tornarà a ser el punt de trobada dels amants del bàsquet amb el 29è 
Torneig de Bàsquet BBVA. Es tracta d’un torneig de pretemporada que 
compta amb 200 equips inscrits, 35 pistes repartides en 20 pobla-
cions de la comarca d’Osona. Aquest és considerat el torneig de bàs-
quet més gran d’Europa. Durant els tres dies es disputen 600 partits. 

El Torneig de Bàsquet BBVA compta amb la col.laboració de la Fe-
deració Catalana de Basquetbol, el Col.legi Català d’Àrbitres, l’As-
sociació Catalana d’ Entrenadors de Basquetbol,  i la Fundació del 
Bàsquet Català.

El torneig està obert a tots els equips, masculins i femenins, federats o 
aficionats, sigui quin sigui el seu nivell. El equips es divideixen en 30 
categories, en funció del sexe, edat i nivell esportiu. Tots els equips ju-
guen un mínim de 4 partits i un màxim de 6 partits, amb una durada 
de 4 parts de 7,5 minuts. Els arbitratges i els anotadors són designats 
per la Federació Catalana de Basquetbol.

Partits d’exhibició amb equips ACB, LEB Or, LEB Plata i de la Lliga Uni-
versitària NCAA USA, partits de bàsquet adaptat en cadira de rodes, 
Clínic d’entrenadors i concurs d’esmaixades i triples són algunes de les 
activitats que complementen el programa. 

Nom: 4a Marató Puigsacalm Extrem 
Dia: 20 d’octubre de 2013
Web: www.diedre.cat  
Inscripcions: 686 694 664 

La Vall d’en Bas i el poble de Sant Esteve d’en Bas (Garrotxa)  tor-
naran a ser l’escenari idoni per al desenvolupament de la 4a edició 
de la Marató Puigsacalm Extrem, el pròxim 20 d’octubre. Aquesta és 
una prova reconeguda per la seva duresa i circuits que compta amb 
més de 500 inscrits. 

L’Associació Esportiva Diedre de Vic i el Grup Excursionista Cultural i 
Alpinista de Sant Esteve d’en Bas us conviden a gaudir d’una jornada 
plena de sensacions en un dels indrets més privilegiats de Catalunya 
ja sigui pel majestuós Puigsaclam, pels seus frondosos boscos, pels 
seus penya-segats, per la seva gran varietat d’animals que hi viuen o 
pels seus habitants que es fan seva aquesta terra.

Els dos recorreguts de la 4a edició de la Marató Puigsacalm Extrem, 
amb la sortida i l’arribada a Sant Esteve d’en Bas, transcorren un 
98% pel terme municipal de la Vall d’en Bas i la resta pel terme muni-
cipal de Santa Maria de Corcó-L’ Esquirol. Els participants poden es-
collir fer el recorregut de 42 quilòmetres, amb un desnivell acumulat 
de 6.000 metres i amb un temps màxim per realitzar-lo de 9 hores, 
o bé el recorregut de 25 quilòmetres, amb un desnivell acumulat de 
3.000 metres i un temps màxim de 6 hores.
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Agraïments

A tots els voluntaris, a tots els propietaris per on passa el recorregut i a totes les entitats col·laboradores que fan possible aquesta 
pedalada.
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Comiat 

Esperem que hagueu gaudit de l’experiència de la CabrerèsBTT 2013.
Des de l’organització ja estem treballant en la 22a edició. 
Ens retrobem l’any que ve!




