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Participació a la CabrerèsBTT

En Sergio Prados amb la seva handbike, l’Ari amb el seu tàn-
dem, o en Nani Lòpez, transplantat hepàtic, són algunes de les 
persones amb dificultats físiques sobrevingudes que formen part 
dels 3.000 bikers que ens acompanyaran en la 23a edició de 
la CabrerèsBTT. Si, ja només la seva participació compensa tot 
l’esforç per organitzar de nou la CabrerèsBTT. Amb el pas dels 
anys, la prova no competitiva més multitudinària i esperada de la 
primavera s’ha convertit en una prova oberta a la participació de 
tothom i inclusiva en tots els seus aspectes. El repte de superar 
els entrebancs d’un recorregut imprevisible que es dissenya di-
ferent any rera any, la contemplació dels paisatges del Cabrerès 
i l’ambient festiu que es viu durant tot el cap de setmana, atrau 
ciclistes novells, pros, personatges mediàtics que participen anò-
nimament, famílies i clubs bikers d’arreu del país. I, si, també 
atrau a totes aquelles persones que volen arribar un esgraó mes 
amunt en el seu afany per vèncer accidents traumàtics, malalties 
o el pas dels anys i l’edat. Tothom qui vol, sense excepcions, ha 
participat i participa a la CabrerèsBTT.

L’excel·lent acceptació de la prova entre els aficionats a la bicicle-
ta de muntanya és difícil d’explicar. Les enquestes ens diuen que 
un 90% dels ciclistes valoren en “molt bona” la seva experiència 
viscuda a la pedalada. Les estadístiques ens mostren que hi venen 
a córrer participants de totes les edats, majoritàriament, homes 
d’entre 35 i 45 anys, però en destaquen alguns que sobrepas-
sen els 70 anys. Alguns dels participants compleixen més de 15 
edicions participant. Tot i així no acabem d’estar plenament satis-
fets: voldríem una major participació de les noies, voldríem encara 
aglutinar més activitats paral·leles a la festa del cap de setmana, 
voldríem més participants de fora les nostres fronteres, voldríem 
donar cabuda als centenars de peticions de ciclistes que es queden 
sense poder participar a la prova del diumenge, voldríem donar 
sempre les gràcies un per un a tots els més de 150 voluntaris que 
participen desinteressadament a la CabrerèsBTT, voldríem moles-
tar menys a tots els veïns de l’Esquirol, i als veïns del Collsacabra 
que el dia de la marxa ens cedeixen el pas i la seva tranquil·litat, 
per passar per els seus camins, pastures i carrers.

Per nosaltres, per l’Associació Esportiva Cabrerès, entitat orga-
nitzadora de la CabrerèsBTT, l’objectiu no és la quantitat de par-
ticipants sinó aconseguir el màxim de qualitat en la seva partici-
pació, preservar l’entorn i agrair constantment la dedicació del 
voluntariat.

Estem a les portes del 25è aniversari: moment per reflexionar i 
pedalar tranquil·lament durant la 23a CabrerèsBTT...en un en-
torn privilegiat ;-)

Bona CabrerèsBTT 2015!!!

President

23ª CabrerèsBTT
L’Esquirol (Osona)
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Ivan Tibau 
Secretari general de l’Esport
Generalitat de Catalunya

Els paratges del Collsacabra es tornen a convertir durant un cap de 
setmana en el centre neuràlgic del btt català. La CabrerèsBTT n’és no-
vament la culpable i enguany torna amb força en la 23a edició per 
mantenir-se com un referent del millor btt europeu.
 
Estic convençut que els habitants de la zona, aprofitant l’empenta dels 
joves que van crear la prova el 1993, esperen aquestes jornades per 
gaudir amb la festa esportiva que suposa l’esdeveniment i per projec-
tar la capacitat 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 no competitiu 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.

Hem de tenir en compte, a més, que a banda de la vessant estric-
tament esportiva, aquesta prova porta associats un impacte turístic i 
econòmic cabdal per al territori, especialment per a l’Esquirol i els mu-
nicipis veïns, i posa de relleu el fort i progressiu increment del turisme 
esportiu a Catalunya, que entre tots hem d’aprofitar per dinamitzar 
el sector hoteler, comercial i de restauració de les zones d’influència. 
L’esport, doncs, demostra una vegada més el seu paper com a motor 
econòmic del país.

El btt a Catalunya deu molt a aquesta prova, que contribueix a fomen-
tar la pràctica esportiva i a enganxar els més menuts a un esport tan 
saludable com la bicicleta de muntanya, cada vegada amb més aficio-
nats. Des del Govern, estem orgullosos que Catalunya pugui mantenir 
activitats esportives com la CabrerèsBTT, ja que el país guanya projec-
ció 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, en-
titats 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 aquests magnífics paisatges del 
Cabrerès-Collsacabra.

Josep Salom
Diputat delegat d’Esports 
Diputació de Barcelona

Un any més, i ja són 23 edicions, que aviat es diu però que fer-ho té un 
mèrit d’allò més important. Voldria abans que res saludar a l’Organit-
zació i a tots els participants que fan possible any darrera any que una 
prova com la Cabrerès hagi esdevingut un esdeveniment esportiu del 
BTT de primera magnitud, i referent ja no de país i estat que també, 
sinó de ressò internacional.

Això ha estat possible, sens cap mena de dubte, a l’empenta, enorme i 
bona feina d’un grapat de joves pioners de l’Esquirol que fa 23 anys que 
es van proposar el repte d’organitzar la primera edició de la Cabrerès 
BTT, volent gaudir d’un paratge natural, meravellós com el de Collsaca-
bra, doncs part del secret de la participació i molt bona acollida de la cur-
sa i activitats rau en l’entorn tan favorable de camins, rieres, vegetació, 
nuclis municipals atractius, etc...de la zona. Es a dir explotar les poten-
cialitats del territori i la seva implicació com a eines cabdals del projecte. 
Ningú aleshores podia pensar que avui estaríem parlant d’una prova que 
mou a més dels 3000 i escaig corre- dors, un total aproximat de 20.000 
persones en diferents activitats relacionades amb l’esdeveniment (fira, 
participants, mini-Cabrerès, cursa d’orientació, d’altres curses, activitats 
vàries etc...) tot plegat situant-la en les millors posicions d’inscrits de 
curses de BTT a nivell europeu. Tot un èxit !!.

Això repercuteix en un impacte en el territori de gran magnitud, amb 
temes turístics (allotjaments, gastronomia, visites d’entorn, culturals i 
de lleure) que finalment aporten un valor afegit econòmic a la comarca 
més enllà de la pròpia cursa i del coneixement de municipis que han 
acollit la cursa, com el L’Esquirol, Cantonigrò́s, Rupit, Tavertet. 

Enguany, com l’any passat, des d’Esports Diputació aportarem con-
juntament amb ESI (Esport Solidari Internacional) i l’organització de la 
Cabrerès, el tema de la recollida solidària de roba esportiva, perquè en 
puguin fer ús persones d’altres contrades més necessitades, i que no 
poden accedir-hi.

I ja per acomiadar-me desitjar a la CabrerèsBTT llarga vida i emocions 
en la futura singladura que li queda. Que tingueu una bona CabrerèsB-
TT 2015!

Salutacions!!
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Àlex Montanyà Rifà
Alcalde de l’Esquirol

El Cabrerès/Collsacabra, i especialment, el poble de l’Esquirol, vibra 
amb el formigueig de ciclistes i visitants que porta la CabrerèsBTT du-
rant el cap de setmana del mes de maig de cada any.

Els pobles de tot el municipi de L’Esquirol; Cantonigròs, Sant Julià de 
Cabrera i Sant Martí Sescorts, acullen els milers de ciclistes amb el 
neguit que no es perdin per aquests paratges tan entranyables per 
nosaltres i tan laberíntics però per els participants a la pedalada.

Qui mes qui menys, gràcies a la pedalada, ha sentit a parlar del Ca-
brerès, l’Esquirol o el Collsacabra. Estem en un punt de la Catalunya 
Central, ni molt lluny de la costa ni massa a prop dels Pirineus, que 
permet conviure la natura i l’home en un equilibri constant.

Ni massa disbauxa, ni massa pau durant tot l’any, per dir-ho d’algu-
na manera. Potser només, quan s’apropen esdeveniments d’aquesta 
magnitud és realment quan ens posem a valorar l’entorn que ens en-
volta i el perquè de tanta expectació per poder pedalar entre pedres, 
cingles, fang i aigua.

Tots els veïns de l’Esquirol o de Cantonigròs, estem tan acostumats a 
veure el pas de les estacions en aquests paratges tan idíl·lics que mol-
tes vegades no percebem la sensació de benestar al viure-hi.

A tots els visitants i participants, si la CabrerèsBTT no us ho permet du-
rant la vostra estada a l’Esquirol, aprofiteu qualsevol altre dia de l’any 
per passejar i observar tot allò que dalt de la bicicleta us heu pogut 
perdre.

Salutacions

Josep Bochaca
President Federació Catalana de Ciclisme

Torna La CabrerèsBTT i ja van 23 edicions de la pedalada BTT per ex-
cel·lència. La marxa que fidelitza la participació, gent que repeteix i 
fan trobada cada any a L’Esquirol, i el boca – orella que fa que molts 
d’altres hi vagin per primera vegada. I tots els possibles participants 
s’han de decidir molt aviat, ja que el límit d’inscripció de 3.000 ciclistes 
s’assoleix quasi dos mesos abans de la data de la pedalada.

La CabrerèsBTT s’ha fet gran però ha sabut mantenir l’esperit dels pri-
mers anys, encara que hagi augmentat la participació amb ciclistes 
d’arreu de Catalunya i també incorporant participants de diferents na-
cionalitats.

A destacar la incorporació, cada vegada més, de dones ciclistes i també 
la coordinació d’activitats paral·leles estructurades durant tot el cap 
de setmana, amb especial atenció als joves ciclistes amb la Mini Ca-
brerèsBTT que fan que tot plegat sigui un esdeveniment esportiu per 
a tota la família.

La CabrerèsBTT ha aconseguit mantenir el segell de pedalada per a 
tothom, dos recorreguts per triar, un entorn singular, serveis de qua-
litat durant i al final de la marxa, seguretat i senyalització garantits 
per nombrosos voluntaris i un punt que considero molt important per 
defugir l’aire competitiu, l’horari lliure de sortida, cadascú surt quan i 
com vol i al seu ritme.

La Federació Catalana de Ciclisme ha estat des dels seus inicis amb la 
CabrerèsBTT; un important nombre de ciclistes federats participa any 
rere any i per nosaltres és una gran satisfacció que formi part impor-
tant del nostre calendari de pedalades i que hagi fidelitzat a molts dels 
nostres federats, que ja cada temporada esperen el mes de Maig per 
tornar a gaudir dels camins del Collsacabra.

La nostra felicitació a tot l’equip d’organització de l’Associació Esporti-
va Cabrerès i el nostre desig d’una excel·lent jornada de BTT pel terri-
tori del Cabrerès-Collsacabra.
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Vint-i-tres anys compartint pedals 

Vint-i-tres 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 Muntanya 
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 mé́s 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, esdevenint 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 dife-
rents 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 espor-
tiva esdevingués un referent obligat pels amants de la bicicleta 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’orga-
nitzar una pedalada popular en bicicleta de muntanya, amb l’objectiu de fomentar la pràctica d’aquesta modalitat esportiva 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 (aquest any de 
67 km. aprox.), o bé un de curt (37 km. aprox.).

En ambdós itineraris els ciclistes pedalen per nombrosos senders 
i camins demuntanya en un entorn natural i enmig de meravello-
sos paisatges per admirar. Els recorreguts compten amb diversos 
avituallaments sòlids i líquids, i d’un esmorzar a mitja ruta. L’or-
ganització dissenya any rera any un circuit diferent per satisfer al 
participant i aixi poder gaudir de tot el territori que ens envolta.

La sortida dels 3.000 participants és al Village CabrerèsBTT (zona 
esportiva situada al municipi de L’Esquirol) una sortida oberta 
de 7:00h a 9:00h del mati. La CabrerèsBTT compte amb l’esforç 
dedicació, i el treball de gairebé 150 voluntaris dels pobles veïns i 

de L’Esquirol 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 multitudinàries del continent.

L’organització ofereix a tots els participants l’exclusiu mallot 
commemoratiu i posa a la seva disposició avituallaments, esmor-
zar, aperitiu a l’arribada, bossa amb obsequis, assegurança, assis-
tència mèdica, assistència mecànica, cotxe escombra, servei de 
neteja de bicicletes, servei de guarda bicicletes i, servei de dutxes 
i massatges.

Les inscripcions ja es varen esgotar mesos abans de la cita i de 
cara futures edicions es poden fer a través de la pàgina web ofi-
cial de la CabrerèsBTT www.cabreresbtt.com i als establiments 
col·laboradors oficials.

Una mica de CabrerèsBTT
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Voluntaris

Ramon Pesseta
Voluntari CabrerèsBTT

En Ramon “només” fa 23 anys que participa com a voluntari a la Ca-
brerèsBTT,  i com que és dels més veterans, a l’organització ens toca fins 
i tot fer-li l’escrit que esteu llegint: té aquest privilegi i no li negarem... Es 
mereix, com la resta de voluntaris, un tracte molt especial i s’hi cap més 
especial encara ja que com anunciem, és un dels voluntaris amb totes les 
23 edicions viscudes de la pedalada, i sense interrupció.

Si voleu saber coses d’ell i de les mil anècdotes que ha viscut com a vo-
luntari, el podeu trobar, tallant taronges, omplint gots d’aigua...sempre 
al primer avituallament de la CabrerèsBTT.

Sap exactament tot el que un biker pot necessitar després dels primers 
kilòmetres de la marxa; sap exactament i segons el dia que fa, sol o boi-
ra, si pot faltar aigua, taronges o plàtans.

En Ramon es posa a preparar l’avituallament dos dies abans de la cita, i 
després quan acaba de passar l’últim participant mig desorientat i amb 
ganes d’acabar ja, tot hi haver començat just fa 10 km, ell i el grup, 
família i amics...que l’acompanyen són els primers a tenir-ho tot recollit, 
nèt i endreçat.

Aixó si, no passa un any sense una critica, una millora, un “però”... i es 
clar, li fem tot el cas possible perquè tothom li ha d’agrair els seus anys 
d’experiència i dedicació.

Gràcies Ramon, i a tots els que l’acompanyeu al 1er avituallament per 
ser-hi de nou! i gràcies també a tots els voluntaris del 2on, 3er, 4rt avi-
tuallament i als que preparen l’esmorzar per tenir-ho tot sempre apunt!

Mireia Hernández
Voluntaria CabrerèsBTT

Un bon dia, tot just l’any passat, em van proposar col·laborar de ma-
nera voluntària a la CabrerèsBTT. Sense saber ni conèixer aquest esde-
veniment ni lloc, vaig pensar que seria una manera de dedicar un cap 
de setmana a fer alguna cosa diferent i, si era ajudant, encara millor.

He de dir que no sóc usuària de la bicicleta i que tenia un total desco-
neixement de la cursa i d’aquest entorn on es duu a terme. Ara ja puc 
afirmar amb rotunditat que és preciós.

Quan t’expliquen totes les tasques o elements que calen i la feina que 
s’ha de fer, penses que et faltaran hores per abastar-ho tot. Però l’am-
bient que s’hi respira fa que tinguis ganes de col·laborar-hi, d’ajudar, 
d’involucrar-t’hi, de brindar a tots els que vénen allò que està a les 
teves mans. Evidentment amb  esforç i ganes.

Des de divendres que es comença fins diumenge, és un no parar. El 
cap de setmana és intens i esgotador. Totes i cadascuna de les feines 
són importants; atendre als participants, respondre dubtes, preparar 
bosses, repartir dorsals, posar brides, marcar recorreguts… Vols que 
tot estigui en condicions pels que vénen a gaudir, els sentiments hi són 
presents, hi ha il·lusió i companyonia.

Només em queda dir que el que es rep a canvi de tot això no té preu. 
Ni tant sols és senzill d’explicar i menys d’entendre. I quan torno cap a 
casa amb el cotxe, penso que realment ha valgut la pena. Que no ho 
canvio per res.

Gràcies als que un bon dia em vau donar aquesta oportunitat. Gràcies 
a tots els que feu que sigui molt més que un esdeveniment.

Orgullosa i agraïda de poder col·laborar tant a la Cabrerès com a la 
Marató.
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Probikeras

Que dificil es abrirse paso en un mundillo que 
se ha estado considerando masculino hasta 
no hace mucho tiempo. El ciclismo, un mundo 
maravilloso en el que  la mujer pisa cada dia 
más fuerte. Gracias a eventos creados espe-
cialmente para nosotras, pudimos conocernos 
algunas de las integrantes del grupo que, tras 
salir en varias ocasiones juntas, se nos ocurrió  
la idea de equiparnos como grupo femenino 
y animar a salir en bici a las chicas. Asi nació 
ProBikeras. El proximo mes de junio celebra-
mos nuestro tercer aniversario.

Es un grupo muy numeroso y variado que sigue 
creciendo dia a dia. Tambien tenemos chicas 
runneras e incluso otras participan en duatlho-
nes y  triatlhones. Podeis encontrarnos en:
https://m.facebook.com/probikeras, y pone-
ros en contacto en probikeras@gmail.com

Nuestras chicas más fuertes acuden a pruebas 
como Bilbao Extem, Garraf Extrem, Rioja Bike 
Race o la mismisima Andalucia Bike Race. Las 
de niveles medio, medio-bajo y las de nivel 
inicial tambien acuden a eventos varios, siem-
pre adaptados a su nivel. Así pues, habrá que 
ir pensando en montar evento para acudir la 
próxima edición de la CabrerèsBTT!!!. Hay 
que ir a las cursas, que nos vean!!

Nosotras solemos hacer, una vez al mes una 
salida de nivel inicial para animar a todas esas 
chicas que van solas o no salen por que no 
tienen con quien, a que salgan. Es una for-
ma sencilla de conocer a más mujeres de tu 
nivel y tu zona y poder salir mucho más. Si 
os animais, cada fin de semana hacemos sa-
lidas en BTT y carretera, variando los niveles 
o haciendo varias salidas de distinto nivel. En 
definitiva, lo que tenemos es compañerismo, 
disfrutando siempre de la bici y pasándolo 
muy bien, porque reir, nos reimos!

Desde ProBikeras, animamos a las chicas a que 
salgan en bici y acudan a cursas, que disfruten 
de este mundo tan bonito como es el ciclismo.

Sergio Prados Ruiz

Desde niño he sido un apasionado del deporte 
y la montaña. Con 15 años tuve un accidente 
de tráfico que me produjo una lesión medular, 
la cual hizo que me tuviera que desplazar en 
silla de ruedas. Han sido muchos los deportes 
adaptados que he probado, siendo el Balon-
cesto el que más ha marcado mi trayectoria 
deportiva.

Tras una grave lesión y unas cuantas recaídas, 
me vi obligado a dejar el deporte, que tan-
to me había enseñado… Echaba de menos la 
libertad que me ofrecía, el sentirme bien, la 
adrenalina que descargaba… mi cuerpo y mi 
mente me pedían que hiciera algo. En aquel 
momento, muchas de mis amistades salían 
con su Mountain Bike y empecé a pensar que 
yo también podría disfrutar de la montaña y 
de la bici. Ya había probado antes las Hand-
bike,  pero sólo por asfalto o pistas. Cuando 
comenté que quería iniciarme en el mundo de 
la MTB, muchos de mis compañeros no me 
apoyaron: “una Handbike no puede ir por 

montaña, máximo vías verdes” decían. Fue 
entonces cuando me decidí, y pasé a ser un 
biker más en el mundo de la MTB.

Tras unas cuantas cursas, me hablaron de la 
CabrerèsBTT. Me la enfocaron como una de 
las más bonitas y duras antes de saltar a las 
cursas por etapas, como no, yo me animé des-
de el primer segundo. Para mí la cursa marcó 
un antes y un después. Me di cuenta que me 
faltaba mucho por entrenar, aún así, conseguí 
acabarla. Disfruté de sus trialeras, de sus fuer-
tes subidas, y sus magnificas vistas.

En alguna ocasión se me hizo difícil superar 
algunos obstáculos: alguna subida con arena 
suelta  y algún paso algo estrecho, pero siem-
pre había alguien que se prestaba a darme el 
empujón que hacía que volviera a coger el rit-
mo. No puedo olvidar nombrar a esos grandes 
bikers  y amigos que me acompañaron duran-
te todo el trayecto.

Sólo me queda recomendar a todo aquel que 
esté  en una situación similar a la mía, que 
se anime a probarla. Es dura, pero si quieres, 
puedes. Con un buen entrenamiento… subi-
rás lento, llanearas a buen ritmo, bajarás como 
las balas y disfrutarás de un entorno mágico. 
Y cómo no,  no puedo olvidar el agradecer a la 
organización la oportunidad de formar parte 
de CabrerèsBTT.

Participants
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Programa CabrerèsBTT 

DISSABTE 30 MAIG

Village CabrerèsBTT
Horari: de 12:00 h. a 19:00 h.
Lloc: Zona esportiva

Fira Comercial BTT: Presencia de les millors marques del sector /
Outlet&Ocasió CabrerèsBTT / Magazine CabrerèsBTT / Circuit de Ponis / 
Tirolina gegant / Inflables infantil

Forum CabrerèsBTT - Xerrades tècniques multisectorials
Lloc: Village CabreresBTT
Horari: 17:00 h. – 19:00 h.

Crono CabrerèsBTT (Cursa BTT competitiva)
Lloc: Village CabreresBTT
Horari sortida: 19:00 h.
Inscripcions: www.cabreresbtt.com
Preu: 18 €
Distància: 10 km
Desnivell: 300 m +
Límit d’inscrits: 100
Premi: 300 € guanyador/ra
Obsequi: Mallot commemoratiu

MiniCabrerèsBTT (Marxa infantil BTT no competitiva)
Sortida: 12:00 h.
Lloc: Village CabrerèsBTT 
Inscripcions: a partir de les 14:00 h. 
Preu: 2 €  (aportació a l’ADFO – Associació de Disminuïts Físics d’Osona)
Obsequi: samarreta MiniCabrerèsBTT i berenar
Modalitats: · de 4 a 7 anys (Circuit circular 500 m.)
  · de 8 a 11 anys (Ruta 7 km. aprox.)
  · de 12 a 16 anys (Ruta 11 km. aprox.)
Límit d’inscrits: 500

23a edició · 2015
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DIUMENGE 31 MAIG

23a CabrerèsBTT (Marxa BTT no competitiva)
Sortida oberta: de les 7:00 h. a les 9:00 h.
Lloc: Village CabrerèsBTT (zona esportiva)
Preu: 32 €
Preu FEDERAT: 30 €
Recollida de DORSAL: 30 / 31 de maig
Recorregut llarg: 67 km. / 1.850 m. d+
Recorregut curt: 37 km. / 850 m. d+
Límit d’inscrits: 3.000

Village CabrerèsBTT
Horari: de 10:00 h. a 17:00 h.
Lloc: Zona esportiva

Fira Comercial BTT: Presencia de les millors marques del sector / 
Outlet&Ocasió CabrerèsBTT / Circuit de Ponis / Tirolina gegant / 
Inflables infantils / Magazine CabrerèsBTT / Sorteig de productes 
esportius / Massatges de recuperació / Servei de neteja de BTT 
gratuït (Stihl) / Servei guarda bicis gratuït / Servei de dutxes  
gratuït pels participants ( Pavelló municipal) / Servei de bar

8è Concurs de fotografia Instagram #cabreresbtt
Entrega de premis: 5 de juny
Recepció de fotografies: veure bases del concurs a
http://www.cabreresbtt.com/concurs.php
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Recorregut 2014

Ruta Llarga
67 Km
Desnivell acumulat:1.850 m

Ruta Curta
37 Km
Desnivell acumulat: 850 m

........................................................

Llegenda

  Ruta Llarga

  Rura Curta

  Esmorzar

  Avituallament

  Servei Tècnic

  Sortida/Arribada

Com no podia ser d’una altra manera, una de les botigues 
referents del món de la BTT del nostre país, també dispo-
sa d’un dels serveis tècnics més reconeguts. Estaran a la 
sortida per fer la darrera posada a punt abans d’iniciar la 
CabrerèsBTT com puguin ser els desajustaments propis del 
desplaçament o qualsevol imprevist de última hora.

Botiga situada a Tona on compta amb un servei d’assistèn-
cia i mecànic de gran reputació a la zona. Estaran al km. 
9 per solucionar les primeres incidències que hagin pogut 
sorgir de falta d’adaptació al terreny o les particularitats de 
la jornada. No dubtis de visitar-los si creus que la teva BTT 
necessita un ajustament per tal que feu el tàndem perfecte.

Situats al km. 18, aquesta botiga de Manlleu que disposa 
d’un taller amb una gran experiència en la reparació de tot 
tipus de bicicletes, suspensions, rodes, etc. oferirà els seus 
serveis per tal que no hi hagi cap impediment que faci que 
no puguis gaudir de la teva jornada d’esport. No t’oblidis 
de passar-t’hi mentre tu també et repares en l’avitualla-
ment d’entrepà amb botifarra.

Una de les cadenes de botigues més coneguda del nostre 
país amb 5 establiments, no podia faltar a un dels esdeve-
niments més importants del món de les dues rodes. Que 
qualsevol incidència mecànica no us faci dubtar per l’opció 
curta ja que us els trobareu al km. 34 de la ruta llarga, ja 
ben entrada la intersecció.

A meitat de trajecte de la variant llarga, aquesta botiga 
de Vic que disposa de taller mecànic, us oferirà els seus 
coneixements i experiència. Concretament estaran ubicats 
al km. 45 i us podran resoldre possibles incidències mecàni-
ques per tal que podeu completar el trajecte i tenir la millor 
experiència possible del recorregut.

Com a novetat aquesta edició, comptem amb la botiga re-
ferent de La Selva per tal que tingueu el darrer servei tècnic 
disponible per aquells més atrevits que facin la ruta llarga. 
Al km. 57 de la ruta llarga o al 27 de la curta, i quan el 
desgast físic i mecànic sigui evident, aquest avituallament i 
servei tècnic es pot convertir en un glop d’aire fresc que us 
ajudi a afrontar els últims paisatges i corriols amb garanties.
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Village CabrerèsBTT
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Serveis per als participants

 Servei tècnic

Com a novetat, tots els avituallaments de la Cabrerès BTT dispo-
sen d’un servei d’assistència mecànica per a cobrir les incidèn-
cies de la bicicleta de muntanya dels participants.
.................................................................................................

 Servei d’assistència mèdica

Al llarg del recorregut, la CabrerèsBTT compta amb un desple-
gament d’ambulàncies i personal d’assistència mèdica i sanitària 
per a tots els participants. Al Village CabrerèsBTT hi ha un dis-
positiu permanent de metges i infermers a disposició 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 muntanya 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 hidronetejadores i 2 bufadors Stihl - Vicreu perquè pu-
guin tornar a casa amb la seva bicicleta de muntanya neta, sen-
se pols ni fang.

 Servei de dutxes

El pavelló municipal de L’Esquirol ofereix els vestuaris als parti-
cipants de la CabrerèsBTT perquè puguin dutxar-se i canviar-se 
després de la prova.
.................................................................................................

 Caldo, bossa starter, avituallaments,
 esmorzar i aperitiu

A la sortida, l’organització lliurarà a tots els participants una tas-
sa de caldo Aneto i la bossa starter amb dos gels energètics GU i 
fruita deshidratada Born. Durant el recorregut hi haurà avitualla-
ments amb aliments sòlids i líquids, i un esmorzar amb pa amb 
botifarra. A l’arribada, l’organització rebrà els participants amb 
un aperitiu.
.................................................................................................

 Servei de massatges

Un cop finalitzada la marxa, al Village CabrerèsBTT, l’organitza-
ció amb la col·laboració del Col·legi de Fisioterapeutes de Cata-
lunya i Powerade oferiran 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 recorregut, l’organització 
desplega un dispositiu motoritzat i humà per facilitar l’aparca-
ment, 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 participants que hagin d’abando-
nar la cursa se’ls traslladarà al Village CabrerèsBTT.
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Inscripcions. Establiments oficials

BICISPORT
C. Piferrer, 107. Barcelona
Tel. 93 340 44 80

PROBIKE
C. Viladomat, 310. Barcelona
Tel. 93 419 78 89

TOMAS DOMINGO
C. Roger de Llúria, 115. Barcelona
Tels. 93 452 16 16 / 93 417 47 87

MOTOS TRAFACH

FREE BIKE
C. del Bosc, 4-6. Blanes
Tel. 972 35 10 67

BICI EQUIP
C. de Centelles, 26. Centelles
Tel. 93 881 29 55

MOTOS TRAFACH
C. de Salt, 25. Girona
Tel. 972 40 60 67

STARBIKE
Av. Roma, 101. Manlleu
Tel. 93 850 22 11

ONVELÓ CYCLING
C. de la Teixidora, 7. Mataró
Tels. 93 757 02 57 / 669 87 06 19

ESCAPA
Crta. de Barcelona, 81. Sabadell
Tel. 93 745 10 74

BIKING POINT
C. Gasòmetre, 20. Tarragona
Tel. 977 23 04 55

VILA ORS
Rbla. del Passeig, 14. Vic
Tels. 93 886 36 58 / 93 885 05 97

FANATIK
Costa d’en Paratge, 16. Vic
Tel. 93 886 47 25
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1r. CONCURS TEASER
Video promocional
CabrerèsBTT 2015
L’organització vol que sigui el mateix participant qui expliqui què significa 
per ell/a la CabrerèsBTT i és per aixó que des de l’Associació Esportiva 
Cabrerès s’ha iniciat el Concurs Teaser CabrerèsBTT, és a dir, un vídeo 
de curta durada on mostri aspectes de la pedalada i fet per persones que 
d’una manera o altra, han viscut des de dins aquesta cita esportiva de les 
dues rodes. 

Els participants al concurs podran compartir moments i situacions que cre-
guin que han de quedar immortalitzades per la història de la CabrerèsBTT.

No t’oblidis d’agafar la teva càmera i gravar la pedalada per dins... Més 
informació de les bases a http://www.cabreresbtt.com/concurs.php

PREMIS

1r Premi 
· UNA CÀMERA GOPRÓ·Model Hero3+
· El treball guanyador serà l’utilitzat com  
a Teaser oficial de la Presentaciò Oficial  
de la CabrerèsBTT 2016 amb menció especial 
al seu autor. 

·  4 inscripcions per a la CabrerèsBTT 2016. 
·  1 maillot oficial a escollir d’edicions anteriors. 
·  1 lot de productes alimentaris del Collsacabra.

2n Premi 
· 2 inscripcions per a la CabrerèsBTT 2016.
· 1 lot de productes alimentaris del Collsacabra. 

3r Premi 
· 1 lot de productes alimentaris del Collsacabra. 

8è CONCURS INSTAGRAM 
#cabreresbtt2015
L’organització vol que tothom sigui partícip de la 23ª CabrerèsBTT que se ce-
lebra durant el cap de setmana del 30 i 31 de maig del 2015, amb l’objectiu 
comú de compartir els seus moments i les seves anècdotes en l’emblemàtica 
prova. És per això que l’Associació Esportiva Cabrerès promou una nova edi-
ció del Concurs Instagram #cabreresbtt2015.

Els participants al concurs podran compartir moments i situacions que cre-
guin que han de quedar immortalitzades per la història de la CabrerèsBTT. 
Només hauran de fer una foto amb el seu smartphone i publicar-la a Insta-
gram amb el hashtag #cabreresbtt2015.1er Premi

2on Premi

3er Premi
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Crono CabrerèsBTT 

En aquesta 23a. edició presentem una novetat que de ben segur 
serà de l’interés d’aquells participants on, la competència i la 
competició, és una de les seves fonts de motivació principals. Es 
tracta de la Ia. Crono CabrerèsBTT.

La prova consisteix en una crono individual en un circuit circu-
lar amb sortida i arribada al Village CabrerèsBTT i que transco-
rre pel perímetre de la població de l’Esquirol. Té una distància 
de 10 Km i un desnivell positiu acomulat de 215 m. Es tracta 
d’un circuit molt exigent i que posarà a prova als participants 
ja que hi ha trams de dificultat tècnica i física que, sumat al fet 
d’estar lluitant contra el cronòmetre, farà que siguin uns mi-
nuts d’una explosió cardíaca i muscular i on els sentits hauran 
d’estar a flor de pell.

La sortida serà, doncs, a títol individual i cada 30 segons un 
participant emprendrà el seu repte personal. Ell i la seva bicicleta 
hauran d’afrontar el recorregut amb el menor temps possible. I 
és que aquell participant que sigui capaç de fer-ho, s’emportarà 
un premi en metàl·lic de 300€!

Tots els participants, a més de gaudir d’una jornada esportiva 
on el repte personal és l’autèntic protagonista, podrà competir 
amb 100 participants més, de manera que també serà una 
manera de posar-se a prova i comparar el seu nivell amb altres 
bikers, alguns d’ells, de gran nivell, una vegada hagi sortit la 
llista de temps.

Igualment, amb la inscripció, es gaudiran dels serveis que una 
prova d’aquest nivell es mereix: circuit marcat amb assistència 
de l’organització, avituallament a l’arribada amb refrigeri i boti-
farra, servei mèdic per possibles incidències i assegurança, servei 
de fisioteràpia a l’arribada.. i un Mallot exclusiu commemoratiu 
de la prova, amb la garantia de TACTIC.
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El passat dimecres 08 d’abril varem realit-
zar la Presentació Oficial de la CabrerèsBTT 
2015. Per primer cop, aquesta es va realit-
zar fora de la comarca d’Osona i és que la 
ocasió s’ho mereixia: gràcies a la col·labo-
ració d’un dels nostres patrocinadors varem 
poder realitzar-la en un emplaçament amb 
un encant especial, concretament a l’Anti-
ga Fàbrica Estrella DAMM.

Amb la premsa convocada i la presència 
de cases patrocinadores i col·laboradores, 
també vàrem voler compartir l’esdeveni-
ment amb alguns participants i és per això 
que, fent una crida a través de les xarxes 
socials i enviant un comunicat digital, 100 
persones varen ser les afortunades de po-
der assistir, omplint l’aforament previst en 
pocs dies i confirmant d’aquesta manera 
l’interés en la prova.

La Sala de Bàscules que hi ha a la 2a plan-
ta de l’edifici va acollir els parlaments del Di-
rector del Consell Català de l’Esport, Gerard 
Figueras; el vicepresident de la Federació 
Catalana de Ciclisme i Delegat de Barcelo-
na, Joaquim Vilaplana; el president de l’As-
sociació Esportiva Cabrerès, Àlex Montanyà; 

dari fixa de proves no competitives de la 
Federació.

Va tancar l’acte Gerard Figueras destacant, 
entre altres coses, la importància de la 
pràctica de l’esport i els hàbits de vida salu-
dables per la salut de les persones, fent re-
ferència als resultats de  l’Enquesta de Sa-
lut de Catalunya, que va presentar fa ben 
poques setmanes el conseller Boi Ruiz, vin-
culant la pràctica de l’esport amb l’incre-
ment de l’esperança de vida dels catalans.

Un cop finalitzats els parlaments, els més 
de centenars d’assistents varen poder 
gaudir a la terrassa de l’edifici d’un petit 
refrigeri mentre comentaven aspectes de 
la CabrerèsBTT i marxaven amb un parell 
d’obsequis: un tapa-colls exclusiu de la pro-
va i una cervesa conmemorativa DAMM. 
Es va donar el cas que dos dies després ja 
s’esgotaven les 3.000 inscripcions, confir-
mant-se com una de les proves no compe-
titiva més esperada del nostre país.

Presentació Oficial CabrerèsBTT 2015
el responsable de màrqueting de Mussap 
Assegurances, un dels patrocinadors de la 
CaberèsBTT, Marc Carrasco; i Maria Lázaro, 
representant de Nani López de Sagredo, 
esportista que va patir un trasplantament 
hepàtic i promotor del “Proyecto Nani Tras-
plante y Deporte”, i que participarà a la Ca-
brerèsBTT d’enguany.

L’acte també va servir perquè n’Àlex Mon-
tanyà presentés l’extens programa d’acti-
vitats previst per el cap de setmana, cada 
vegada més participatiu i amb la novetat 
enguany de la Crono CabrerèBTT; i per 
desgrenar els detalls del recorregut i el per-
fil de la prova, que en aquesta edició es pre-
veu mes exigent i tornarà  a tenir 2 variants: 
la ruta curta, de 37km i +850m de desnivell 
i la ruta llarga, de 67km i +1.850m de des-
nivell.

Un dels moments emotius de l’acte va ser 
la presentació del  “Proyecto Nani Trasplan-
te y Deporte”, un projecte que té com a 
objectiu divulgar l’esport i l’esperit de su-
peració com a eina per millorar l’autocon-
fiança i la motivació, i donar suport a totes 
les  persones que es troben davant d’una 
situació de trasplantament i les que lluiten 
contra el càncer. Es podrà saber més del 
projecte durant la xerrada que tindrà lloc 
dissabte 30 a la tarda en el transcurs del 
Fòrum CabrerèsBTT.

El vicepresident de la Federació Catala-
na de Ciclisme i Delegat de Barcelona, Joa-
quim Vilaplana va destacar la importància 
que té la CabrerèsBTT pel ciclisme i per 
l’esport català, i ha expressat la voluntat 
que la prova passi a formar part del calen-
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MiniCabrerèsBTT 
Marxa infantil popular en bicicleta de muntanya

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

Enguany, la MiniCabrerèsBTT tornarà a re-
unir 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 
30 de maig, s’iniciarà a partir de les 16:00 
h al Village CabrerèsBTT. Les inscripcions es 
faran el mateix dia de la cursa, a partir de 
les 12:00h a la carpa específica de l’Orga-
nització. L’organització lliurarà una sama-
rreta 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, 30 
de maig.

Preu inscripció: 2 euros, que serà desti-
nat íntegrament a l’Associació de Dismi-
nuïts Físics d’Osona (ADFO).

És indispensable per a la inscripció a la 
MiniCabrerèsBTT l’autorització escrita i 
signada pels pares o tutors.

Sortida programada cada 5 minuts per 
grups d’edat des de l’arc de sortida del Vi-
llage CabrerèsBTT a partir de les 16.00 h

Suport: Ambulància, protecció civil, co-
txe escombra, fotografia, vídeo, assitència 
motoritzada, speaker. Senyalització de la 
ruta amb fletxes direccionals. Finalització 
al Village CabrerèsBTT.

Allà es donarà berenar a tots els partici-
pants i es farà el lliurament de la samarre-
ta commemorativa MiniCabrerèsBTT 2015 
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!
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Fòrum CabrerèsBTT

Dissabte 30 de maig a la tarda tenim una sèrie de xe-
rrades preparades per a vosaltres. Són d’accès lliure i es 
realitzaran a la carpa Fòrum situada al Village CabrerèsBTT.

El programa és el següent:

17:00 - 17:20 h.
Estrès metabòlic en l’esport i fotodepilació làser
A càrrec de: Josep Xavier Pérez (Medicina complementària 
i preventiva. Naturòpata) i Mª Mercè Creus (Esteticista. Na-
turòpata).

17:25 - 17:45 h.
La biomecànica del ciclisme per evitar lesions i millo-
rar el rendimient. L’estudi biomecànic
A càrrec de Guillem Canadell (Fisioterapeuta. Màster en es-
port d’alt rendiment i readaptació a l’activitat física -UAB- 
Postgrau en tècniques de reeducació de la postura -EU-
SES-UDG-)

17:50 - 18:10 h.
Projecte Nani López de Sagredo: transplantament i 
esport
A càrrec de Nani López de Sagredo (esportista transplantat 
hepàtic)

18:15 - 18:35 h.
Pep Sànchez: xerrada motivacional
A càrrec de Pep Sánchez (ultra-esportista)

18:40 - 19:00 h.
Briefing CabrerèsBTT
A càrrec d’Àlex Montanyà (President de l’AEC i Director de 
Cursa de la CabrerèsBTT) i Anna Grífols (Dietista-Nutricio-
nista)

Guillem Canadell

Nani López

Pep Sánchez
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II Cabrerès Mountain Marathon by SPORT
Novembre 2015  |  www.cabreresmm.com

Si la primera edició de la CMM et va sor-
prendre…voldràs tornar-hi!

El novembre tindrà lloc la II Cabrerès Moun-
tain Marathon by SPORT, una prova que 
constarà de dues curses: una mitja marató 
i una marató. Sens dubte, trail running en 
majúscules.

El Cabrerès - Collsacabra és un massís de 
relleu tubular pertanyent a la Serra Transver-
sal de Catalunya que enllaça el Prepirineu 
oriental amb el Prelitoral mediterrani. És una 
terra formada per roca calcària, on l’erosió 
ha creat un paisatge singular, amb impres-
sionants precipicis que contrasten amb les 
verdes valls. El paisatge canviant i les dife-
rents perspectives de l’horitzó que s’acon-
segueixen durant la CabrerèsMM fan que 
sigui una prova molt atractiva que permet 
al runner descobrir racons únics del territori.

La Cabrerès Mountain Marathon by SPORT transita per camins 
que uneixen petits nuclis de població (Rupit, Tavertet, l’Esquirol 
i Cantonigròs) o masies aïllades, racons on no molts anys enrere 
els vilatans vivien de forma autosuficient. Un traçat que farà les 
delícies dels runners, especialment dels més aventurers, que gau-
deixen corrent per la muntanya.

L’ Associació Esportiva Cabrerès, coorganitzadora de la prova 
juntament amb Diari SPORT, coneix pam a pam les característi-

ques de l’entorn i la seva dilatada experiència en l’organització 
de la mítica marxa CabrerèsBTT garanteixen l’espectacularitat 
del recorregut i la immillorable gestió de la mateixa.

La marató (42.470m i 1.800m de desnivell positiu), i la mitja ma-
rató (21.300m i desnivell positiu de 800m) són les dues modali-
tats programades per a aquesta nova edició de la Cabrerès MM.

Si no et vols perdre aquesta nova aventura hauràs de preparar-te 
de valent. Els participants previstos sortiran des del Village Ca-
brerès Mountain Marathon que estarà ubicat a L’Esquirol (Barce-
lona). Trobareu tota la informació necessària a través del nostre 
web (www.cabreresmm.com), i a través de les nostres xarxes so-
cials (Facebook i Twitter).

Us esperem a tots amb les bambes posades i les emocions a flor 
de pell!

Éric Moya, guanyador de la categoria Marató de la 1ª Edició de la
Cabrerès Mountain Marathon by SPORT.
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Patrocinadors

GU

Aquest any es compleix la 23ª edició de la CabrerèsBTT. Per GU 
Energy, és un plaer repetir l’experiència per tercer any consecu-
tiu de ser un dels patrocinadors d’aquesta cursa tant emblemà-
tica del nostre país, del qual el seu recorregut passa per una de 
les zones més boniques del territori català, el Collsacabra.

Amb l’esperit de promocionar l’activitat física i al mateix temps 
poder gaudir de la natura, GU Energy col·labora en aquesta pro-
va esportiva amb l’aportació de gels energètics.

GU Energy, és una marca americana de nutrició esportiva la 
qual va crear per primera vegada l´any 1991 els gels energètics, 
i aposta per estar present en les principals proves de resistència 

més representatives del nostre país. Els seus gels són d’una gran 
eficiència i alta qualitat.

Aporten la suficient energia als esportistes en tots aquells es-
ports o activitats de resistència. Són fàcils de prendre i la seva 
composició nutricional de carbohidrats, aminoàcids, antioxi-
dants, electròlits, regulador estomacal i cafeïna (en alguns dels 
seus sabors), fan que GU Energy Gel siguin de fàcil digestió tan 
abans, durant com després de l’exercici.

GU Energy disposa d’una extensa varietat de sabors, en total 13, 
podent trobar des dels sabors més frescos i afruitats, fins arribar 
als sabors més dolços o fins i tot un punt salats.

Des de GU Energy, esperem un any més amb molta il·lusió i de 
bon grat que els nostres gels energètics us facin un bon ser-
vei i us ajudin a realitzar aquesta prova esportiva amb garanties 
d’èxit. Us desitgem molta sort a tots.

WD-40

Un año más, WD-40 Company multinacional líder en la fabri-
cación y comercialización de aceites multiusos, demuestra que 
sigue apostando fuerte por el mundo del ciclismo, confirmando 
su presencia en la CabrerèsBTT 2015. La prueba ciclista se ha 
convertido en un punto de encuentro de miles de aficionados, 
especialistas y profesionales del sector, que buscan disfrutar de 
la bicicleta de montaña, lo que hace que WD-40 no se quiera 
perder esta cita.

Gracias a este acuerdo todos los bikers encontrarán una mues-
tra gratuita de WD-40® Producto Multi-Uso en su “bolsa del 
corredor”, además de un pequeño manual de uso con instruc-
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ciones sobre cómo utilizar el producto, para que conozcan todas 
las ventajas y beneficios de aplicar WD-40® en la bicicleta.

Hay que destacar que los puntos de avituallamiento a lo largo 
de la prueba contarán con botes de WD-40® para poder realizar 
tareas de mantenimiento en las bicicletas, pudiendo solucionar 
así las pequeñas incidencias técnicas que puedan surgir a lo lar-
go de la carrera.

WD-40® Producto Multi-Uso es un producto indispensable para 
el mantenimiento de las bicicletas. Su fórmula secreta y su alta 
versatilidad hacen de WD-40® la herramienta perfecta, contan-
do con 5 funciones esenciales:

· WD-40® lubrica partes móviles sometidas a la fricción como 
platos, piñones, cadena, cables, engranajes, pedales, tornillería 
general y candados.

· WD-40® protege plásticos, gomas, retenes, rodamientos y 
piezas metálicas o cromadas, previniendo su deterioro y prote-
giéndolas de la humedad evitando así su oxidación.

· WD-40® afloja y facilita el manipulado de la tornillería general, 
partes móviles oxidadas y materiales dañados o bloqueados por 
el polvo, barro o salitre.

· WD-40® elimina la suciedad y abrillanta todo tipo de super-
ficies metálicas, así como plásticos y cromados sin dañarlos. Es 
un excelente limpiador para la cadena, platos y piñones. Ade-
más de ser perfecto para eliminar la suciedad y realizar el man-
tenimiento de horquillas y retenes.

WD-40® es un potente desplazador de la humedad, por lo 
que se recomienda aplicar WD-40 en la bicicleta y en especial 
en la cadena, una vez lavada la bici, para asegurarse que no 
queda humedad en el interior de la cadena y evitar así su dete-
rioro. Es importante aplicar WD-40® antes y después de utilizar 
la bicicleta alargando su vida útil y asegurando su perfecto fun-
cionamiento.

En palabras de Miguel González, Consumer Brand Manager de 
WD-40 Company: “Para nosotros es un auténtico placer seguir 
apostando por la CabrerèsBTT, no sólo por el trato recibido, 
sino también porque es un claro punto de encuentro de ciclis-
tas y una de la carreras más importantes de todo el calendario 
nacional”.
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La Cabrerès Associació de Comerciants
i la CabrerèsBTT

Cabrerès Associació de Comer
ci

an
ts

Des del 20 de maig fins el 31 de maig visiteu els establiments del 
Collsacabra associats a la Cabrerès Associació de Comerciants 
(CAC) i participeu a la:

4ª Llumineta CabrerèsBTT!

El sorteig se celebrarà el 05 de juny. El guanyador/a de la Llumi-
neta CabrerèsBTT es donarà a conèixer a través del Facebook 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:

· Una col·lecció de tres tapacolls 

 CabrerèsBTT&SportHG d’alta qualitat

· Dos mallots commemoratius de la 22a 

 edició CabrerèsBTT

· Dues tovalloles absorbents Tuva CabrerèsBTT

· Dues samarretes  MiniCabrerèsBTT

· Dos polos CabrerèsBTT

· Dues cintes absorbents pel cap CabrerèsBTT

· Dos bidons d’aigua Ghost

· Quatre WD4 desengrassants

· I fins a deu productes més dels establiments 
 de la CAC

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).

Guanyador de l’edició 2014, en Josep Traserra  
veí de L’Esquirol, que va signar la llumineta  

al Supermercat La Cooperativa, a la foto recollint 
el premi al celler-estanc “7 de set” amb el  

President de l’Associació Esportiva Cabrerès (Alex 
Montanyà) i el tresorer de la Cabrerès Associació 

de Comerciants (Quico).
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Un esdeveniment sostenible

La CabrerèsBTT és un esdeveniment esportiu de primera mag-
nitud que transcorre pels indrets més espectaculars i fantàstics 
del Collsacabra, un espai natural privilegiat des del punt de vista 
paisatgístic i de biodiversitat.

Després de més de dues dècades d’existència la cursa ja ha esde-
vingut un clàssic, no només en els cercles esportius sinó també 
per la gent del Collsacabra, ja que els beneficis socioeconòmics 
pel territori són molt destacables i la població local valora molt 
positivament la seva celebració a nivell de promoció turística.

No obstant, com qualsevol activitat col·lectiva que es realitza 
en el medi natural, la cursa també provoca certs impactes so-
bre l’entorn i certes molèsties a propietaris i pagesos: erosió en 
certs punts de l’itinerari, deixalles que no es recullen, dispersió 
del bestiar, molèsties a la fauna salvatge, increment de pas de 
ciclistes arrel de la cursa, etc.

Actuació de l’any 2014 amb la creació d’un Hotel per insectes ja instal·lat al 
Collsacabra

Per reduir o compensar aquests efectes negatius, hi ha subscrit 
El Document de Compromís per a la Conservació de la Natura 

al Cabrerès (Collsacabra) que inclou l’aplicació de nombroses 
mesures de sostenibilitat, entre les quals destaca destinar un 
percentatge de l’import de cada inscripció a un fons per la rea-
lització d’actuacions sobre el terreny.

Des de l’any 2014 l’entitat organitzadora, l’Associació Esportiva 
Cabrerès estableix una col·laboració amb l’Associació Paisatges 
Vius (www.paisatgesvius.org), una entitat local que té com a 
objectius fer compatible la conservació activa dels valors natu-
rals del Collsacabra amb les activitats socioeconòmiques dels 
seus habitants.

Amb aquesta col·laboració s’estableix doncs que Paisatges Vius 
gestioni el fons que s’inverteix en fer efectiu el Document de 
Compromís per a la Conservació de la Natura al Cabrerès (Coll-
sacabra) i amb actuacions per a la promoció de la biodiversitat 
i la restauració d’hàbitats amenaçats del Collsacabra, però que 
alhora també tinguin acceptació i utilitat pels propietaris i page-
sos de les finques on es realitzen: la restauració d’una font o una 
bassa, l’ambientalització d’un abeurador pel bestiar, l’allibera-
ment d’espècies emblemàtiques ja desaparegudes com el cranc 
de riu, la col·locació de refugis per promoure la fauna beneficio-
sa pels conreus com insectes pol·linitzadors, ocells insectívors o 
rapinyaires depredadors de talps i talpons, entre d’altres.

Per tal de garantir les inversions realitzades per la CabrerèsBTT 
a llarg termini, Paisatges Vius signa acords amb els propietaris i 
pagesos de les finques on es fan les actuacions segons els quals 
aquests assumeixen la responsabilitat de mantenir- les i l’entitat 
el compromís de fer- ne un seguiment.
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Projecte solidari

Des de l’AEC volem que la CabrerèsBTT esdevingui molt més 
que una jornada d’esport, natura, companyonia... I és per això 
que volem que també sigui un esdeveniment solidari.

En aquesta 23a. edició de la CabrerèsBTT i seguint l’èxit de l’edi-
ció anterior, hem continuat la col·laboració amb Bicicletes sense 
Fronteres, una entitat sense ànim de lucre fundada l’abril de 
2012 amb seu a Masarac (Girona), centrada en millorar la qua-
litat de vida de les persones més desfavorides a través de les 
bicicletes.

En Romà Boulè és l’ideòleg del projecte i fundador; emprenedor 
de mena, de molt jove va fundar una empresa d’èxit des del 
garatge de casa. El 2010 va decidir vendre el seu negoci, deixar 
de banda els interessos comercials i posar en marxa aquest pro- 
jecte transformador, centrat en la col·laboració i la implicació 
humana.

Bicicletes sense Fronteres i els seus col·laboradors dediquen, 
doncs, tots els esforços a millorar la qualitat de vida de les per-
sones més desfavorides, a través d’accions diverses centrades en 
les bicicletes. L’iniciativa principal consisteix en recollir, reparar 
i pintar de groc bicicletes en desús i distribuir-les als col·lectius 
més necessitats.

Tanmateix, Bicicletes sense Fronteres diversifica les seves ac-
cions, perseguint sempre quatre grans objectius:

1) Dotar de bicicletes persones d’arreu del món, perquè puguin 
anar a l’escola i/o a treballar i millorar les seves expectatives

2) Crear llocs de treball per als col·lectius en risc d’exclusió social 
que s’encarreguen de posar a punt les bicicletes recollides

3) Afavorir el medi ambient amb el reciclatge de bicicletes en 
desús

4) Fomentar la utilització d’un mitjà de transport sostenible, sa- 
ludable i divertit.

A Bicicletes sense Fronteres financien totes les seves accions or-
ganitzant actes solidaris, amb col·laboracions d’empreses i par-
ticulars i amb les aportacions dels socis. També col·laboren en 
altres projectes que creguin en les bicicletes com a eina trans-
formadora i realitzen xerrades per promoure on sigui les seves 
iniciatives i valors.

L’AEC, entitat organitzadora de la CabrerèsBTT, proposa que els 
participants al moment de la inscripció facin una donació vo-
luntària d’1 així com cedirà un espai al Village per tal que tots 
aquells que ho desitjeu, porteu bicicletes velles que seran repa-
rades i entregades en projectes solidaris.

Us animem a que els aneu a visitar i que us expliquin en primera 
persona a on aniran destinades les vostres bicicletes! De ben se-
gur que estareu orgullosos de vosaltres mateixos i admirareu el 
treball de persones anònimes com en Romà i el seu equip, que 
lluiten dia a dia per fer un món millor... i la bicicleta en forma 
part d’ell!
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Allotjaments al Collsacabra
RESTAURANTS I BARS

L’Esquirol
· Restaurant La Cooperativa
  C. Major, 83
· Can Llemosí
  C. Major, 57 / Tel. 938 568 925
· Restaurant Tretze Taules
  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 Laia
  C. Major, 4 / Tel. 938 525 124
· Bar Restaurant El Roc
  Camí Reial, 5
· Can Puntí
  Ctra. Vic a Olot, km. 24 / Tel. 938 525 069

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.favescomptades.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.cabrereshostal.com
· Masoveria Les Planes
  Mas Les Planes / Tel. 938 525 006 /
  www.masoveriaplanes.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.hostalestrella.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.hostalcannogue.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-canjordi.blogspot.com
· La Cabanya del Crous - Mas el Crous
  Carretera BV-5207, km. 6,8 / Tel. 629 877 565 /
  www.maselcrous.cat

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. 934 301 606 / www.peretarres.org

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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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 cal-
cària, l’erosió de la qual ha creat un pai-
satge singular, amb precipicis d’impressió 
que contrasten amb unes valls verdíssimes 
on pastura, més que tranquil, el bestiar.  

Malgrat que les terres del Collsacabra s’es-
tenen més enllà de la comarca d’Osona, 
agafant terres de la Garrotxa i la Selva, 
quan parlem d’aquest territori ens cen-
trem més en les terres osonenques forma-
des bàsicament pels municipis de:
 
L’Esquirol és un municipi d’aproximada-
ment 62 quilòmetres quadrats format 
pels nuclis de Cantonigròs, Santa Martí 
Sescorts, l’Esquirol i Sant Julià de Cabre-
ra. Junts constitueixen l’entrada natural al 
Collsacabra des de la banda d’Osona. 

Rupit i Pruit, sens cap mena de dubte, són 
l’atractiu principal de la zona del Collsaca-
bra, sobretot arran de la combinació del 
seu patrimoni arquitectònic amb la majes-
tuositat del seu paisatge. Així és recoma-
nable donar una volta pel nucli de Rupit, 
però alhora fer alguna de les petites cami-
nades i visitar el Salt de Sallent, l’església 
romànica de Sant Joan de Fàbregues o el 
petit nucli de Pruit.

Tavertet és un nucli construït al voltant de 
l’església romànica de Sant Cristòfol i si-
tuat al damunt d’una cinglera, des d’on 
es despengen nombrosos salts d’aigua  en 
direcció als pantans de Susqueda i Sau (La 

Turisme al Collsacabra 

cua de cavall, Tirabous, Molí Bernat,...) i 
on es poden trobar nombrosos vestigis 
del passat, com balmes habitades, cases 
de pagès centenàries, ermites romàni-
ques (Sant Corneli, St. Bartomeu Sesgor-
gues,...).

Tot el conjunt del Collsacabra conforma 
un paratge natural extraordinàriament 
ben preservat situat a prop de Barcelona 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 catalanes, tant la seva 
condició de territori agrest com les seves 
tradicionals característiques diferencials. 
Així mateix l’acció antròpica que hi ha 
tingut lloc al llarg dels segles, l’ha conver-
tit en un paisatge natural humanitzat de 
gran interès.

Nombrosos són els atractius de la zona en-
tre els quals destaquem:

La serra de Cabrera i Aiats, figura rectilí-
nia que tot sovint identifica les terres del 
Collsacabra. Aquesta serra és una fronte-
ra natural entre Osona i la Garrotxa i una 
gran atalaia des d’on contemplar aquestes 
comarques. 

La riera de la Gorga neix a sota el pla 
d’Aiats passant per l’Esquirol i  desembo-
cant al pantà de Sau, a l’alçada de Sant 
Pere de Casserres. Nombrosos salts d’ai-
gua (La Foradada, el Tornall,...) i engor-
jats impressionants fan d’aquesta riera un 
atractiu que val la pena visitar.

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 ho-
mologat 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 al-
guns 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
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Esdeveniments esportius

Marxa Cicloturista Terra de Remences
10 de maig de 2015
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’entu-
siastes de la bicicleta-.

El contacte amb d’altres marxes molt més multitudinàries va fer pen-
sar 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 fa- moses les comarques de la Garrotxa, Ripollès i Osona.

Més de quinze anys després, aquesta marxa compta amb la satisfacció 
dels 3.000 ciclistes que hi participen, any rere any, i amb les millors 
crítiques del sector gràcies a la seva bona i exemplar organització.

Volta a la Cerdanya Ultrafons SportHG (VCUF)
6-14 de juny de 2015 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.

Andorra Ultra Trail Vallnord
25-28 de juny de 2015
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 natu-
ral comunal valls del Comapedrosa i el de la vall de Sorteny, passareu 
per la vall del Madriu, declarada patrimoni mundial de la Unesco, aca-
riciareu 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.

Marruecos On Bike
9-16 Noviembre 2015.
www.ciclosvalbuena.com/es/Eventos/117/MARRUECOS_ON_
BIKE_2015/
 
Llega la quinta edición de esta consolidada carrera por etapas por 
tierras africanas. 395 quilómetros aproximados en cinco etapas, atra-
vesando montañas del Atlas, el desierto y las dunas de Merzouga, con 
sus dunas y oasis. Una fascinante experiencia que coronará diariamen-
te al líder provisional de la carrera con un turbante.

La competición tendrá clasificación general masculina y femenina, 
premiando a los tres primeros de la general en cada categoría. Cada 
día, el ganador masculino y femenino recibirán el trofeo correspon-
diente. Se establece además una clasificación general  por equipos 
(Comandos), constituidos por tres ciclistas.
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Y todo ello con las comodidades de unos alojamientos de lujo, en ho-
teles de 4/5 estrellas, facilitando la recuperación de los participantes 
día tras día, servicio de mecánica incluido, y permitiendo a los acom-
pañantes disfrutar en común de esta aventura.
 
Vive tu reto personal en la próxima MARRUECOS ON BIKE 2015

ll Cabrerès Mountain Marathon by SPORT
Novembre 2015
www.cabreresmm.com

Si la primera edició de la CMM et va sorprendre…voldràs tornar-hi! 
El novembre tindrà lloc la II Cabrerès Mountain Marathon by 
SPORT, una prova que constarà de dues curses: una mitja marató i 
una marató. Sens dubte, trail running en majúscules.

El Cabrerès - Collsacabra és un massís de relleu tubular pertanyent 
a la Serra Transversal de Catalunya que enllaça el Prepirineu orien-
tal amb el Prelitoral mediterrani. És una terra formada per roca cal-
cària, on l’erosió ha creat un paisatge singular, amb impressionants 
precipicis que contrasten amb les verdes valls. El paisatge canviant 
i les diferents perspectives de l’horitzó que s’aconsegueixen durant 
la CabrerèsMM fan que sigui una prova molt atractiva que permet al 
runner descobrir racons únics del territori.

La Cabrerès Mountain Marathon by SPORT transita per camins que 
uneixen petits nuclis de població (Rupit, Tavertet, l’Esquirol i Canto-

nigròs) o masies aïllades, racons on no molts anys enrere els vilatans 
vivien de forma autosuficient. Un traçat que farà les delícies dels run-
ners, especialment dels més aventurers, que gaudeixen corrent per la 
muntanya.

L’ Associació Esportiva Cabrerès, coorganitzadora de la prova junta-
ment amb Diari SPORT, coneix pam a pam les característiques de l’en-
torn i la seva dilatada experiència en l’organització de la mítica marxa 
CabrerèsBTT garanteixen l’espectacularitat del recorregut i la immillo-
rable gestió de la mateixa.

La marató (42.470m i 1.800m de desnivell positiu) i la mitja marató , 
(21.300m i desnivell positiu de 800m) són les dues modalitats progra-
mades per a aquesta nova edició de la Cabrerès MM.

Si no et vols perdre aquesta nova aventura hauràs de preparar-te 
de valent. Els participants previstos sortiran des del Village Cabrerès 
Mountain Marathon que estarà ubicat a L’Esquirol (Barcelona). Tro-
bareu tota la informació necessària a través del nostre web (www.
cabreresmm.com), i a través de les nostres xarxes socials (Facebook i 
Twitter).

Us esperem a tots amb les bambes posades i les emocions a flor de 
pell!
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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.

Federacio Catalana de Ciclisme

Associació Esportiva Corcó

Cabrerès Associació de Comerciants

C.E.I.P Escola El Cabrerès

Associació de Veïns de Sant Marti
Sescorts

Associació Paisatges Vius

Associació de Veïns de Cantonigròs

Club Ciclista Bas

Bicicletas Sin Fronteras

Fundació Guifi.net

Protecció Civil de Taradell

C.C.Calma

Associació de Disminuits Fisics d’Osona

Centre Parroquial de Rupit

Associació de Defensa Forestal
Collsacabra

Vic ETB

Col.legi Oficial de Fisioterapeutes
de Catalunya

Diputació de Barcelona

Consell Comarcal d’Osona

Ajuntament de Tavertet

Ajuntament de Rupit-Pruit

Ajuntament de Bas

Ajuntament de Sant Pere de Torelló
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Comiat 

Esperem que hagueu gaudit de l’ex-

periència de la CabrerèsBTT 2015. 

Des de l’organització ja estem tre-

ballant en la 24a edició.

Seguiu-nos durant l’any i us in-

formarem de totes les novetats 

de la CabrerèsBTT:

Ens retrobem
l’any que ve!

www.facebook.com/CabreresBTT

www.twitter.com/CabreresBTT

www.instagram.com/cabreresbtt

Organitza: Produeix: Col·labora:

AJUNTAMENT DE 
L’ESQUIROL




