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Compromís i Solidaritat

Els anys passen i la CabrerèsBTT es queda. Aquí, al Cabrerès-Coll-
sacabra, on va néixer i s’ha fet adulta, i no només es manté l’en-
tusiasme i l’interès per preservar-la, sinó que creix any rera any la 
voluntat de millorar-la. Ja perdem de vista la primera edició, i des 
de llavors comptem uns 60.000 mil ciclistes que han experimentat 
l’encant i el patiment de la pedalada. L’expectació entorn aquesta 
gran trobada dels amants anònims a la bicicleta de muntanya es 
fa evident a cada cop de pedal i en cada nova edició.

L’any passat en aquesta mateixa pàgina agraíem sobre manera 
la tasca impagable del voluntariat, fidel i orgullós de col·laborar 
en l’emblemàtica marxa. Enguany, volem dedicar aquest espai al 
compromís envers als camins i paisatges que acullen la pedalada, 
als habitants que viuen al territori i el fan habitable, i a la fauna i la 
flora que tot ho abasten. I també, dedicar-lo a la solidaritat, com-
pany inseparable per a qualsevol repte social, humà o esportiu.

És doncs, i tenint en compte la fragilitat del medi on ens trobem 
i el sobresalt evident que suposa el pas d’una manifestació de 
participants d’aquestes característiques, que des de l’any 2007 es 
va limitar la inscripció a 3.000 ciclistes. Des de llavors mateix, l’or-
ganització va subscriure el Compromís per a la Conservació de la 
Natura al Cabrerès (Collsacabra), i així, la biodiversitat, els camins 
i els habitants del territori passaren al davant de qualsevol rècord 
numèric en participants o cessió de gestió de la pedalada cap a 
algú altre que no fos d’aquí i no coneixes i estimes aquest entorn. 
La transcendència d’aquest compromís ens ha portat avui a im-
pulsar una col·laboració directe amb una altre entitat local, l’Asso-
ciació Paisatges Vius que és qui gestionarà el fons per fer efectiu 
l’esmentat compromís. Compromís que ressalta: el  promoure i 
preservar la sostenibilitat de la biodiversitat, gestionar el bon ús 
i preservar els camins, i escoltar als habitants i donar-los suport.

Amb aquest compromís i la companyonia i solidaritat que gira 
entorn la CabrerèsBTT, confiem doncs,  poder-la mantenir amb 
salut per molts anys.

I sí, es aquesta solidaritat i anonimat dels participants i entitats 
que ens visiten i col·laboren anualment el que fa encara mes es-
timada aquesta pedalada. Doncs, també enguany i per plasmar 
aquesta inquietud permanent de l’organització, l’Associació Es-
portiva Cabrerès ha signat un acord amb la Fundació Bicicletas 
Sin Fronteras, una fundació que recull bicicletes, les arregla i les 
entrega arreu del món. La seva presència ens ajuda a tancar un 
cercle al voltant d’una de les pedalades no competitives amb mes 
prestigi de l’estat.

Molt bona Cabrerès!
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Ivan Tibau 
Secretari general de l’Esport Generalitat de Catalunya

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 en-
guany, en la 22a 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 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 esde-
veniment 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 esdeveniments esportius com la CabrerèsB-
TT, 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 desen-
volupi a la perfecció i l’espectacle del millor btt pugui veure’s un any més per aquest 
magnífic entorn natural.

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

Un any més, i ja són 22 edicions, que aviat es diu però que fer-ho té un mèrit d’allò 
més important. Voldria abans que res saludar a l’Organització 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 22 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 Collsacabra, doncs part del secret de la participació i molt bona 
acollida de la cursa i activitats rau en l’entorn tan favorable de camins, rieres, vegeta-
ció, nuclis municipals atractius, etc...de la zona. Es a dir explotar les potencialitats 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 apor-
ten un valor afegit econòmic a la comarca més enllà de la pròpia cursa i del coneixe-
ment de municipis que han acollit la cursa, com el de Santa Mª de Corcó - L’Esquirol, 
Cantonigrós, Rupit, Tavertet.

És un exemple clar de la transversalitat del fenomen esportiu, que d’una pionera cursa 
de BTT en un municipi d’un cens de 2200 i escaig habitants, amb una colla d’amics 
enamorats de l’esport de la BTT, i dotant-se de la necessària organització i voluntaris, 
voluntaris, voluntaris(recepta capdal de l’èxit de la C-BTT, com diu el President de 
l’Associació Esportiva Cabrerès) es pot arribar a un impacte participatiu que mou més 
enllà dels 20.000. fet que provoca un impacte molt rellevant a tots els nivells, i esdevé 
referent d’aquesta modalitat esportiva arreu. I tot això no seria possible sense una 
organització professional i un ànim col·laborador voluntari extraordinari, alhora que la 
inestimable aportació dels patrocinadors i col·laboradors que també han vist clar que 
apostar per la Cabrerès-BTT, era una bona manera de promoure el seu servei o produc-
te. A tots plegats la meva més sincera i franca felicitació i enhorabona.

Enguany des d’Esports Diputació aportarem conjuntament 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 Cabrerès-BTT llarga vida i emocions en la futura 
singladura que li queda. Que tingueu una bona Cabrerès-BTT 2014! 

Salutacions!!

Mila Martínez Adán
Consellera delegada de Promoció econòmica
i turisme
Consell Comarcal d’Osona

Arriba la 22ª edició de la Cabrerès BTT, des del 1992 l’any de les olimpíades on un grup 
de voluntaris van decidir fer una pedalada popular, fins l’any 2014 l’any on l’Esquirol 
va recuperar el seu nom, han hagut moltíssimes edicions i moltíssimes persones que 
han pedalat els camins i el magnífic territori del Cabrerès, el Collsacabra i part de les 
Guilleries.

Com a veïna de la Vall de Sau i representant del Consell Comarcal d’Osona i Osona 
Turisme, em sento orgullosa de que esdeveniments com aquest hagin sabut adaptar-se 
als canvis profunds de la nostra societat peró també hagin tingut cura de la preservació 
del nostre paisatge i de les nostres terres. Osona és diversa i en la seva diversitat està la 
seva fortalesa, per aixó un dels seus potencials és l’entorn natural i màgic del Cabrarès 
i el seu turisme actiu.

L’esport és salut, l’esport es vida, per aixó poder participar en una de les curses no 
competitives i tradicionals més importants de Catalunya i Espanya amb reconeixement 
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internacional que ens aporta tants visitants i competidors és un luxe, un dinamitzador 
del territori econòmicament i socialment i un reclam pels visitants i aventurers. Gaudir 
d’aquest esclat de natura i aquests paratges a través de l’esport és un dels reclams més 
importants pels participants i per les seves famílies,  ja que la cursa ha sabut combinar 
activitats paral·leles per petits i grans, amb un esdeveniment importantíssim.

Tota aquesta feina ben feta no hauria estat possible sense la iniciativa emprenedora els 
voluntaris i de la iniciativa privada i de l’acompanyament de les institucions públiques, 
tant com dels participants que any rere any agenden aquest esdeveniment com una 
cita a obligada a la que no poden faltar.

Per aixó us animo a que amb aquest esperit emprenedor i entusiasta continueu orga-
nitzant aquesta cursa,  ja que moltes vegades el que més costa dels esdeveniments es 
consolidar-los i mantenir-los vius, agraïr a totes les persones implicades la seva parti-
cipació i esperar que una vegada més que La Cabrerès BTT sigui tot un èxit! Moltes 
gràcies.

Àlex Montanyà
Alcalde de l’Esquirol - Santa Maria de Corcó

El nostre estimat poble de L’Esquirol celebrar de nou una de les concentracions mes 
emblemàtiques de bicicletes de muntanya de tot el país. Es un plaer per mi com a alcal-
de del municipi obrir-ne les portes de bat a bat a tots els visitants i participants perquè 
en gaudiu dels seus paratges i sobretot de l’hospitalitat dels seus veïns.

L’Esquirol es l’accés natural d’entrada al Cabrerès-Collsacabra i es per els 4 nuclis de 
població del municipi: Sant Julià de Cabrera, Sant Martí Sescorts, Cantonigròs i L’Es-
quirol (Santa Maria de Corcó) per on transcorre majoritàriament la pedalada.

Es un orgull per tot el territori poder acollir durant 22 anys i de forma ininterrompuda 
aquesta nostra festa de la primavera entorn l’esport de la bicicleta i es per això que la 
brevetat d’aquestes línies amb la qual es pot presentar un esdeveniment d’aquestes 
dimensions i sensacions queda en res comparat amb les anècdotes i vivències dels 
centenars de ciclistes, que ens han acompanyat durant tants anys i que en definitiva 
son ells els principals ambaixadors no només de l’èxit continuo de la pedalada, sinó 
dels nombrosos adjectius positius entorn els nostres pobles que en donen aixopluc.

L’equip de govern us convida doncs, a participar en el munt d’activitats que es prepa-
ren durant el cap de setmana per a tots els participants a la pedalada i als seus acom-
panyants i que passeu un bona estada a L’Esquirol!

Bona diada a la CabrerèsBTT!

Josep Bochaca
President Federació Catalana de Ciclisme

Un any més, i ja en van 22, a finals de Maig, el punt de trobada dels esportistes amants 
de la BTT és l’Esquirol – Sta. M. de Corcó,  per poder gaudir pedalant pels senders i 
camins del Cabrerès i el Collsacabra.

El Cabrerès BTT, amb els seus dos recorreguts llarg i curt, ofereix possibilitats esportives 
per a tot tipus de ciclista,  proporcionant tots els serveis complementaris  de seguretat 
i assistència que  fan que cada any molts esportistes repeteixin, tot animant a d’altres  
nous per augmentar espectacularment la participació de la prova. Però, a més a més, 
la Cabrerès BTT aplega des de l’any 2011  una de les proves puntuables per a la Copa 
Catalana de TRIAL, reunint els millors especialistes d’aquesta disciplina esportiva fe-
derada.

En aquests anys s’ha demostrat que les zones marcades al territori del Collsacabra  
conformen un circuit tant exigent com d’alt nivell, que a la vegada el fan de fàcil segui-
ment pel nombrós públic que s’aplega a l’entorn del village del Cabrerès BTT.

Per tot plegat, aquest any la Federació Catalana de Ciclisme, ha designat aquesta 
prova com el Campionat de Catalunya de TRIAL, la màxima competició esportiva de la 
disciplina de Trial al nostre país.

Els millors esportistes absoluts, elits masculins i femenins, així com les categories des 
de benjamins a júniors competiran a L’Esquirol – Sta. M. de Corcó per obtenir els ma-
llots i medalles acreditatius com a campions de Catalunya de Trial.

La Federació Catalana de Ciclisme dóna suport a tot l’equip d’organització, desitja 
l’èxit de participació i agraeix la col·laboració dels voluntaris i de les entitats que fan 
possible aquest gran esdeveniment ciclista que és la Cabrerès BTT. 

Joan Lagunas
Un dels impulsors de la Cabrerès BTT

Ja hi tornem a ser, i serà la 22ena Cabrerès BTT, semblava impossible quan un grup 
de “joves”, (ara ja no tant joves), vam dir....i perquè no organitzem una pedalada a 
L’Esquirol??? i...fet i dit en 2 mesos començava la primera edició l’any 1.993; Any 
darrera any es va anar multiplicant la participació fins a limitar-la per evitar problemes 
de massificació i de logística.

Els principals motius de l’èxit com sempre hem esmentat,  crec que son per una banda 
els paratges i l’entorn i l’altre i no menys important la implicació de la gent; un gran 
nombre de voluntaris que desinteressadament, i molts d’ells des de la primera edició 
procuren que els participants estiguin al màxim de ben atesos en tots els àmbits.

Al llarg d’aquests anys hi ha hagut un gran nombre d’anècdotes unes bones i d’altres 
no tant, que han servit per anar millorant en tot el que comporta organitzar un esde-
veniment que per un cap de setmana ens multiplica per 4 la nostra població.

Entre tots: Organitzadors, Col·laboradors, Ajuntament de L’Esquirol, Ajuntament de 
Rupit i Pruit, Ajuntament de Tavertet, participants i acompanyants, hem fet possible 
que el nostre poble sigui conegut arreu, i una icona de les pedalades de muntanya.

Només em resta animar-vos a continuar amb la Cabrerès BTT durant molts i molts 
anys. Ànims i endavant.
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Vint-i-dos anys compartint pedals

Vint-i-dos 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, 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 (60 km. aprox.), 
o bé un de curt (40 km. aprox.).

En ambdós itineraris els ciclistes pedalen per nombrosos sen-
ders i camins de muntanya en un entorn natural i enmig de me-
ravellosos paisatges per admirar. Els recorreguts compten amb 
diversos avituallaments sòlids i líquids, i d’un esmorzar a mitja 
ruta. L’organització 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, la 

dedicació, i el treball de gairebé 150 voluntaris dels pobles veïns i 
de L’Esquirol que son 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 estan obertes i es poden fer a través de la pàgina 
web oficial de la CabrerèsBTT www.cabreresbtt.com i als establi-
ments col·laboradors oficials.

Una mica de CabrerèsBTT



8 www.cabreresbtt.com www.cabreresbtt.com

Voluntaris

Sergi Miarons
Voluntari CabrerèsBTT

Ara ja fa 5 anys que col·laboro com a voluntari a la Cabrerès BTT fent 
diverses tasques durant els dies de la cursa així com dies previs.

La meva experiència com a voluntari és molt bona ja que tots els anys 
sempre he fet tasques noves i moltes d’elles eren difícils de pensar abans 
de veure l’organització per dins; per exemple, l’any passat vaig acom-
panyar i fer de guia als periodistes que seguien la prova: acompanyar-los 
per diferents trams de la zona del Collsacabra, responent als seus dub-
tes, facilitar dades de la CabrerèsBTT, entre d’altres funcions.

Des de petit he viscut de forma intensa la CabrerèsBTT i ja una mica més 
gran, com a participant. No obstant, no va ser fins la primera edició que 
m’hi vaig implicar com a voluntari que em vaig sentir encara més atret 
per tot el bon ambient, veient com va creixent cada any.

La meva primera CabrerèsBTT com a voluntari vaig anar amb els més 
menuts, concretament a la MiniCabrerèsBTT ajudant a tots aquells que 
tenien problemes fent el recorregut en bicicleta. 

En les últimes edicions, la meva feina s’ha intensificat més i ja comença 
el divendres abans, carregant els camions pels avituallaments, fent el 
muntatge del bar i ajudant a portar el material cap a la carpa al Village 
CabrerèsBTT. El dissabte estic a la MiniCabrerès controlant en punts pe-
rillosos del recorregut d’aquest. I diumenge toca llevar-se molt d’hora 
per ajudar el trànsit a primera hora del dia, i durant la bicicletada realitzo 
tasques diverses, com duu els periodistes per la zona del Cabrerès o està 
al bar a l’arribada dels primers ciclistes.

Així doncs, que si ens voleu conèixer estarem encantats, els meus com-
panys de l’Organització o jo mateix, en poder-vos ajudar en qualsevol 
aspecte que ho considereu per tal que tingueu una jornada de bicicleta 
el més plàcida possible.

Moltes gràcies a tots per la vostra bona predisposició!!!

Roger Vallès
Voluntari CabrerèsBTT

La Cabrerès BTT ha esdevingut un referent en el món de la BTT i com 
esquirolenc que sóc, sempre m’he sentit molt orgullós que un esdeve-
niment d’aquest nivell s’organitzes a l’Esquirol.

Cada any espero amb moltes ganes el cap de setmana de la Cabrerès, 
quan es crea un ambient especial al poble i s’omple de gent que ve a 
gaudir de l’entorn i a passar-ho bé fent esport. Per això quan em van 
proposar col·laborar-hi com a voluntari vaig dir que sí immediatament. 
La meva feina com a voluntari comença el divendres quan a primera 
hora de la tarda toca pujar a Cabrera caminant i ben carregat amb les 
bateries i tot el material del repetidor de ràdio que dóna cobertura als 
motoristes, avituallaments i la resta d’organització perquè es puguin 
comunicar. Després ajudo a muntar el bar, omplir neveres i carregar 
furgonetes fins dalt de les bosses que s’entreguen a cada participant 
de la BTT (Unes 3000, que sembla que no s’han d’acabar mai!).

El diumenge és el dia fort: a les 6 toca començar a repartir dorsals dels 
participants i després al bar a repartir menjar i beure per tots els que 
van arribant.

Tot i que fer de voluntari cansa molt, el bon rotllo que hi ha al bar quan 
arriben els participants i les anècdotes que t’expliquen del recorregut 
fan que valgui la pena col·laborar-hi any rere any.
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Club BTT Bikers La Llagosta

El Club BTT Bikers La Llagosta, va néixer com a club 
a l’octubre de 2012 per un grup d’amics apassio-
nades amb aquest esport i amb la mateixa volun-
tat, gaudir conjuntament de la bicicleta i tractar 
d’aprofitar-ho per fomentar aquest esport i els va-
lors associats: respecte, esforç, treball en comú i 
alternatives sanes de vida.

https://www.facebook.com/pages/BTT-Bi-
kers-La-Llagosta/380446905328209?ref=hl
https://twitter.com/menofbike

Amb aquestes premisses, intenció i molt de tre-
ball avui dia ens sentim molt orgullosos de tenir 
una trentena de socis amb les seves corresponents 
famílies els qui conjuntament formem el club BTT 
Bikers La Llagosta participant i col·laborant en to-
tes les sortides, activitats i esdeveniments per als 
nostres socis, les nostres famílies i tota la població 
de La Llagosta i el nostre entorn.

La nostre relació com a club amb la Cabreres BTT 
neix amb la participació de dos dels fundadors del 
club (Sisco i Juanan) en la 20ª Edició de la Cabreres 
a l’any 2012. A partir d’aquell moment i donat que 
van quedar meravellats de l’experiència, ells ma-
teixos han sigut la millor publicitat possible ja que 
han animat a la resta de socis, companys i amics a 
participar, fins a convertir-la en una tradició el fet 
de participar any rere any en la Cabreres BTT. Gau-
dint de l’esdeveniment, l’organització i dels magní-
fics paisatges i rutes de Collsacabra.

Any rere any creix el nombre de socis i simpatit-
zants que el Club BTT Bikers arrastra per participar 

en aquest esdeveniment. Ens organitzem sense 
cap dificultat, organitzem el viatge per tot el cap 
de setmana amb la família o per el contrari hi han 
Bikers que ens coordinem per desplaçar-nos el ma-
teix dia. Sigui com sigui el que és segur és la tro-
bada final, on una vegada tots hem acabat la ruta 
escollida ens ajuntem i expliquem les anècdotes 
viscudes durant tota la jornada.

Un exemple d’aquest moment és la primera vega-
da que algun soci o amic fa per primera vegada 
la ruta llarga i més enllà del esforç i el cansament 
a l’arribada explica la seva experiència viscuda tot 
sentint-se orgullós i tractant de convèncer algú al-
tre per que ho intenti a l’any vinent.
Sens dubte, el Club BTT Bikers La Llagosta i la Ca-
breres BTT han creat un vincle molt fort i ha pas-
sat a convertir-se en una de les tradicions i actes 
fonamentals del nostre calendari anual d’activitats 
reforçant la nostre identitat com a club.

Estem totalment segurs que en l’edició d’aquest 
2014, tornarem a viure moments inoblidables i ja 
estem desitjant de començar a donar pedals per 
gaudir de tot el que suposa la Cabreres BTT.

Salut, Kilòmetres i ens veiem el 24 i 25 de maig a 
l’Esquirol.

Ariadna Sunyer

Fa 3 anys que vaig començar a fer tàndem de btt i 
mai hagués imaginat que  m’agradés tant. La veri-

tat és que a mesura que anava sortint, m’agradava 
més i m’ho passava molt bé. El que més m’agrada 
del tàndem és la sensació de velocitat a les baixa-
des, fer salts i que l’aire et toqui a la cara a molta 
velocitat.

La idea de fer per primera vegada la CabrerèsBTT 
va venir que a mi em feia molta il·lusió fer una 
cursa popular per poder viure l’ambient que hi 
ha. La CabrerèsBTT del 2012 la recordo com una 
marxa una mica “durilla”, però el què està molt 
bé és que la sortida és oberta i pots sortir quan 
vulguis, cosa que pel tàndem va molt millor per-
què si hi ha molta gent i es creen taps, fa que 
amb el tàndem encara sigui més complicat i costa 
més passar pels llocs. A la marxa vam arribar prou 
bé fins el primer avituallament; desprès a poc 
a poc vam arribar fins a l’esmorzar. Després de 
l’esmorzar va venir la rematada final… i vaja una 
ens en tenia preparada l’organització. De cop, 
ens vam trobar en mig d’una trialera de pujada 
que era molt dreta i complicada: la vam fer tota 
caminant i arrossegant el tàndem!!! (però crec 
que tothom la feia a peu eh?!!!). La meva pilot 
encara em diu que encara li fan mal els braços... 
Ara, aquí sí que vaig poder viure l’ambient de la 
CabrerèsBTT ja que molta gent ens va ajudar en 
aquells moments. Per mi, que no tinc visió, haver 
de caminar en mig de corriols plens de branques, 
pedres, fangs, esglaons, arrels, etc. és molt com-
plicat. Però després de maleïr una estona el qui 
havia dissenyat la ruta i preguntar mil vegades si 
ja s’acabava la trialera, vam poder tornar a peda-
lar. Després d’això, arribar a meta per pista ja va 
ser facilíssim i a sobre amb baixada!!.

La veritat: estava contenta perquè havia fet la 
meva primera marxa amb el tàndem. Molta gent 
que feia la cursa no havia vist mai cap tàndem i 
ens van dir de tot… Això va fer que m’agovies una 
mica però la majoria de gent ajudava sempre que 
ho necessitàvem.

Ara, des d’aquell dia ja he fet moltes curses amb 
el tàndem i a la comarca la gent ja ens reconeix 
i sempre ens donen ànims. Segurament sóc un 
exemple per a molts però si com jo, ets INVIDENT 
i t’agrada fer un esport, ho has d’intentar de fer 
sigui com sigui. I jo ho faig amb el tàndem.

Participants
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Programa CabrerèsBTT 

DISSABTE 24 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.
· Exhibicions de Trial.
· Circuit lliure BTT per infants.
· TV BTT.
· Inflables infantils, globus aerostàtic…
· Magazine CabrerèsBTT.

BTT Orientació – Prova no competitiva
Horari: 17.30 h.
Lloc: Village CabrerèsBTT (zona esportiva).
Preu: 2 €

MiniCabrerèsBTT – Marxa infantil btt no competitiva
Sortida: 16.00 h.
Lloc: Village CabrerèsBTT (zona esportiva).

Inscripcions: a partir de les 14.00 h.
Preu: 1€ (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.

22a edició · 2014
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DIUMENGE 25 MAIG

22a CabrerèsBTT – Marxa btt no competitiva
Sortida oberta: de 7.00 h a 9.00 h.
Lloc: Village CabrerèsBTT (zona esportiva).

Preu: 32 € / Preu FEDERAT: 30 €
Recollida de DORSAL: 24 / 25 de maig.
Recorregut llarg: 60 km. aprox. / 1.600 m. d+ acumulat.
Recorregut curt: 40 km. aprox. / 900 m. d+ acumulat.
Límit d’inscrits: 3.000.

Village CabrerèsBTT
Horari: de 10.00 a 17.00 h.
Lloc: Zona esportiva.

· Fira Comercial BTT: Presencia de les millors marques del sector.
· Outlet&Ocasió CabrerèsBTT.
· Exhibicions de Trial.
· Circuit lliure BTT per infants.
· TV BTT.
· Inflables infantils, globus aerostàtic…
· Magazine CabrerèsBTT.
· Sorteig de productes esportius (bicicleta Ghost,...)
· Massatges de recuperació.
· Servei de neteja de BTT gratuït (Vicreu-Stihl)
· Servei guarda bicis gratuït.
· Servei de dutxes gratuït per els participants (Pavelló municipal)
· Servei de bar.

Forum CabrerèsBTT – Xerrades tècniques multisectorials
Horari: de 13.00 h a 15.00 h.
Lloc: Village CabrerèsBTT (zona esportiva).

Campionats de Catalunya de Trial 2014
Inscripcions: de 8.30 h a 9.30 h.
Sortida: 9.00 h.
Lloc: Village CabrerèsBTT (zona esportiva).

Entrega de premis: 13.30 h.
Inscripcions anticipades a: www.trialsport.es

7è Concurs de fotografia Instagram #cabreresbtt
Entrega de premis: 30 de maig
Recepció de fotografies: fotos@cabreresbtt.com
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Recorregut 2014
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Llegenda

  Ruta Llarga

  Rura Curta

  Esmorzar

  Avituallament

  Servei Tècnic

  Sortida/Arribada

Com que no podia ser d’una altra manera, una de les bo-
tigues referents del món de la BTT del nostre país, també 
disposa 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. 
10 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. 20, 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, poc 
després de la intersecció.

Per afrontar els darrers kms de la ruta curta, aquesta botiga 
de Vic que disposa de taller mecànic, us oferirà els seus 
coneixements i experiència. Concretament estaran ubicats 
al km. 35 i us podran resoldre possibles incidències mecà-
niques abans de la vostra arribada al Village.

La teva botiga especialitzada en triatlons i en l’esport 
de dues rodes, serà el darrer servei tècnic disponible per 
aquells més atrevits que facin la ruta llarga. Al km. 50, 
quan les vostres cames i les màquines estiguin patint el 
desgast dels quilòmetres, aquest avituallament i servei tèc-
nic 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
Deporvillage
Deporvillage és una tenda online d’articles esportius amb una misió clara: 
equipar esportistes. Volen oferir a cada esportista el producte que està bus-
cant a un preu competitiu facilitant la millor experiència d’usuari a través 
d’una compra fàcil.

Ghost - Starbike
Marca creada a Alemanya de fabricació de bicicletes amb una reconeguda 
fiabilitat. Disposa d’una àmplia gamma de models que de ben segur complirà 
amb les exigències de qualsevol rider: des de l’accés a l’esport de les dues rodes 
fins als experts i més atrevits.

GU
Des de l’any 1991, aquesta empresa de nutrició esportiva ubicada a Cali-
fornia va canviar per sempre la manera de mantenir als atletes amb ener-
gia durant l’exercici introduïnt el GU ENERGY GEL. Actualment disposen de 
nombroses presentacions com les gominoles de sabors nous i refrescants 
per “picar” en qualsevol moment; gels de darrera generación i begudes per 
hidratarse durant l’exercici i millorar la recuperació.

SportHG
Fundada l’any 1996 per pare i fill, Sport HG es una empresa dedicada a la 
creació de roba técnica de primera capa amb la tecnologia pionera tant des 
del punt de vista d’adaptació al cos, temperatura i comoditat.

Alpcross
Distribuidor de components i accessoris Premium de bicicletas de carretera i MTB 
per Espanya i Andorra destacant amb la gamma d’Alpcross Bikes, amb quadres 
únics i exclusius.

Bicicletas Qüer
Fundada fa més de 20 anys, ofereixen tot tipus de bicicleta tant de carretera 
com MTB i capaçes de respondre a les exigències d’aquells riders més exi-
gents. Amb una completa gamma de MTB tant en roda de 27,5 com de 29.

Bicicletes Sense Fronteres
Bicicletes sense Fronteres són una entitat sense ànim de lucre fundada l’abril 
de 2012 centrada en millorar la qualitat de vida de les persones més desfa-
vorides a través de les bicicletes. L’iniciativa principal consisteix en recollir, 
reparar i pintar de groc bicicletes en desús i distribuir-les als col·lectius més 
necessitats.

Bikeride CostaBrava
La BikerideCostaBrava-Barcelona és una nova experiència en bicicleta de 
muntanya per descobrir la costa nord de Catalunya i les seves muntanyes. 
Té com a protagonistes a la Costa Brava, la Costa de Barcelona-Maresme, el 
Parc Natural del Montseny, Girona i el Baix Empordà, amb el punt de recepció 
situat a la ciutat de Mataró.

Food and Roll
La tradicional hamburguesa canvia d’aires i es trasllada allà on les seves con-
ductores la porten. Food‘n Roll és un projecte de gastronomia sobre rodes 
que pretén “rodar” per tots els pobles de Catalunya. Es una alternativa per 
a la gent més exigent amb presses, oferint un menjar assequible, ecològic, 
fresc i de proximitat, potenciant l’economia local i garantint la qualitat.

FotoSport - Stickers
Professionals de la fotografia especialitzats en la seva afició: l’esport. Empor-
ta’t aquella imatge que et farà recordar l’experiència de la CabrerèsBTT, ja 
sigui individual o amb els companys d’aventura mentre de fons el Collsacabra 
s’ho mira…

GoPro
La càmera més versátil del món també arriba a la CabrerèsBTT. Qualitat de 
grabació professional en una cámara lleugera i de mides reduïdes. Disposa 
de més de 49 accesoris per montar la càmera a qualsevol suport. És ideal per 
inmortalitzar les teves millors experiencies des de punts de vista mai abans 
aconseguits.

KeewayMotor España
Una de les marques referents en bicicletes elèctriques: una pràctica i ecològi-
ca forma de desplaçar-se gaudint dels avantatges de les dues rodes i l’ajuda 
del motor elèctric que en situacions aniran de meravella.

Mussap
Mútua amb 80 anys de trajectòria que treballen amb la il·lusió de seguir 
creixent i millorant el servei i els productes dia rera dia. Tot i que naturalment 
les persones no tenim preu, sí que tenim molt de valor. Mussap té cura de les 
persones amb el seu producte d’accidents.
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Ongrip
Empresa que, fruit de molts anys d’experiència, té un únic objectiu: que gent 
com tu pugui trobar productes diferents, inusuals, o millor dit, exclusius. Somos 
una empresa, fruto de muchos años de experiencia. Al seu stand podràs veure 
totes les novetats USWE.

Òptica Torrents - Oakley
La teva òptica a Manlleu, Osona, especialitzada en ulleres graduades, ulleres 
de sol, lents de contacte, audiòfons... i sobretot, en la gamma més amplia 
d’ulleres indicades per a la pràctica de l’esport de les dues rodes, distribuidors 
de la marca OAKLEY amb models exclusius i personalitzats a mida de cada 
rider exigent.

Osona Turisme
Si sou de pedalar, Osona us ofereix un munt de possibilitats. Si us agrada la 
bicicleta de muntanya trobareu una àmplia oferta de circuits senyalitzats dels 
centres BTT de la comarca. La seva orografia natural és un marc ideal per a 
la seva pràctica com ho mostren l’èxit de proves com la Cabrerès-BTT o la 
Lluçanès Feréstec. Però no patiu, si us agrada gaudir de la bicicleta i el paisat-
ge amb tranquil·litat també us poden oferir un munt de propostes.

Powerade
Powerade t’ajuda a recuperar el què perds durant l’activitat física. Allibera el 
teu vertader potencial: beguda rehidratant per esportistes.

Probike
Després de més de 20 anys amb experiència en el món del ciclisme, a més de 
les millors màquines del mercat, a les seves instal·lacions hi trobaràs els seus 
accessoris, una amplíssima selecció de roba i complements, zona de recanvis i 
taller propi, dirigit per un equip d’experts mecànics de cada modalitat ciclista.

Satual
Bicicletes de nivell per a riders exigents que volen exclusivitat i prestacions. Una 
gamma de MTB de 27,5 i de 29 oferint un conjunt homogeni i compacte amb 
una gran versatilitat.

Spinola
Des de 1972, és una empresa dedicada a la representació de companyies 
fabricants de productes destinats als sectors de ciclisme, motociclisme, in-
dústria i esport. Són productes aplicables a la fabricació de vehicles, com 
bicicletes, destacant cadenes de la prestigiosa marca Connex on al Village hi 
haurà una interessant oferta pels seus visitants.

Sport Different
Format per persones joves i motivades pel món de l’esport i la salut, són 
distribuidors de material esportiu per a professionals de l’esport, tendes es-
portives, magatzems d’esport, centres de salut, etc.

Tàctic Sport
Des de 1999 TACTIC SPORT està present al mercat amb una trajectòria ferma 
i un creixement aritmètic continuat. TACTIC: disseny, producción i desenvolu-
pament de roba esportiva. I tant és la garantia de qualitat, que l’organització 
hi confia el seu maillot oficial de la CabrerèsBTT.

Trial Sport
Especialitzats en tota la gamma de productes pel desenvolupament i per la 
pràctica de la bicicleta. Disposen d’escola de trail i organitzen esdeveniments 
relacionats amb el món de les dues rodes.

Remolcs Cortès - Thule
Remolcs Cortès és distribuidor de la marca fundada a Suècia l’any 1942: Thu-
le. El seu objectiu és acostar-te al món i la passió per la vida. T’ajuda a trans-
portar allò que desitgis de manera segura, fàcil i amb estil per tal que siguis 
lliure de viure la teva vida activa. Portabicicletes, alforges, equipatge i bosses 
de ma… tot allò que necessitis per transport el què més desitgis al teu costat.

Viatges Alemany
Empresa familiar fundada el 1953 per Joan Alemany Bonvehí, agència de 
viatges minorista i majorista sòlidament implantada a Catalunya i amb un 
reconegut prestigi, on disposen de la més avançada tecnologia per a la gestió 
i reserva de viatges, oferint els seus serveis al més ampli ventall de clients, 
per a viatges vacacionals, d’empresa, escolars, peregrinacions, viatges actius.

Vicreu
Des de sempre, i ja porten més de 60 anys, que treballen per donar un servei 
de màxima qualitat. Una qualitat que transmeten a través de marques de 
confiança, d’un tracte proper amb el client i de la seva filosofia de fer les 
coses més fàcils. Prova d’això és que són distribuïdors de les hidronetejadores 
i bufadors Sthil, per deixar la teva BTT en òptimes condiciones després d’una 
dura jornada d’esport.

Motor Vic - Volskswagen Industrial
Concessionari oficial i taller oficial de la marca Volkswagen a Vic, compten 
amb una àmplia experiència en la venda de vehicles nous, d’ocasió i en la 
seva reparació i manteniment. I la seva gamma de vehicles Industrials poden 
ser la combinació perfecta per portar-te a qualsevol lloc per tal que puguis 
gaudir de la natura i l’esport.

XBikes
La teva botiga a Vic on trobaràs una sel·lecció de les millors marques que 
t’acostaran al món de la BTT amb professionalitat i garanties. Deixa’t asses-
sorar pels seus professionals que aportaran la seva experiència per tal que la 
teva compra sigui una compra segura.
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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

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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7è Concurs de fotografia a Instagram

L’organització vol que tothom sigui partícip de la 22ª CabrerèsBTT que se ce-
lebra durant el cap de setmana del 24 i 25 de maig del 2014, 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 edició 
del Concurs Instagram #cabreresbtt2014.

Els participants al concurs podran compartir moments i situacions que creguin 
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 Instagram amb el 
hashtag #cabreresbtt2014.

Bases del concurs

· Podrà participar tota persona interessada sense que la inscripció a la marxa 
sigui condició d’obligatorietat.

· Aquells que vulguin participar hauran de publicar la seva fotografia amb el 
hastag #cabreresbtt2014 a partir del 12 de maig.

· L’organització captarà la instantànea i la publicarà a la seva pàgina oficial (@
cabreresbtt). Si veieu que no es publica en 48 hores després que vosaltres 
l’heu penjat, podreu enviar un mail a community@cabreresbtt.com amb la 
incidència.

· Les fotografies més votades seran les guanyadores del concurs. Només seran 
vàlids els “Like” de la fotografia publicada al perfil oficial de la @cabreresbtt I 
en cap cas es comptabilitzaran les que a nivell particular hagin pogut rebre els 
participants al seu perfil personal.

· El període de votació s’allargarà fins al 30 de maig a les 20 hores. En aquell 
moment, es deixaran de comptabilitzar els “Likes” rebuts.

· Els premiats es donaran a conèixer a través dels canals habituals de difusió de la 
marxa (facebook - https://www.facebook.com/CabreresBTT-, twitter -https://
twitter.com/CabreresBTT- i instagram -http://instagram.com/cabreresbtt-).

· Una vegada es publiqui una fotografia amb el hastag #cabreresbtt2014, de 
forma automàtica s’autoritza a l’organització de la CabreresBTT a poder fer 
ús de la fotografia per a ús comercial i publicitari a tots els efectes i a nivell 
internacional i per a qualsevol format de publicació.

PREMIS

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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Forum CabrerèsBTT 

Com a novetat en aquesta 22a. edició, des de l’AEC, enitat or-
ganitzadora de la CabrerèsBTT, hem decidit fer una sèrie de xe-
rrades per acostar aspectes de l’interés del participant.
 
L’objectiu és informar tant de novetats al mercat per part d’al-
gunes empreses expositores com aportar coneixements consi-
derats més tècnics o curiositats que el rider de bicicleta podrà 
aplicar a la seva pràctica esportiva sigui quin sigui el seu nivell.

D’accès lliure per a tothom, tant participant com visitant, es rea-
litzaran a la zona Village en un espai destinat a tal efecte, ben 
a prop de la carpa de l’organització. Es podrà escoltar i poste-
riorment parlar amb la persona responsable de la xerrada per tal 
de preguntar possibles dubtes, posar-se en contacte per futures 
col·laboracions, etc.

Xerrades

Cases comercials
Aportaran les darreres novetats i promocions.

Professionals de la salut
Ens acostaran uns coneixements de gran utilitat per millorar el 
nostre rendiment, no només dalt de la bicicleta sinó en el nostre 
dia a dia.

Consells d’alimentació
Abans, durant i després d’una cursa de ressistència o estiraments 
per fer després d’aquestes pedalades seran les temàtiques que 
tractarem en aquesta primera edició.

Al tancament de l’edició teníem el programa pendent de confir-
mació de manera que us recomanem que per a més informació 
visiteu la nostra pàgina web (www.cabreresbtt.com), la nostra 
pàgina del facebook (www.facebook.com/cabreresbtt) o pre-
gunteu el mateix diumenge a la zona Village.

Esperem que siguin del vostre interés i que participeu de forma 
activa.
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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 reco-
rregut disposa i poder emmirallar-se amb 
els seus pares o germans més grans que 
participen l’endemà a la mítica CabrerèsB-
TT. És per això que, l’organització prepara 
i disposa la MiniCabrerès com si de la ma-
teixa 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 
24 de maig, iniciarà a les 16.00 h al Villa-
ge 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 parti-
cipants.

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, 24 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 Mi-
niCabrerèsBTT l’autorització escrita i sig-
nada pels pares o tutors.

Sortida programada 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 
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 2014 
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!



22 www.cabreresbtt.com www.cabreresbtt.com

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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Cabrerès Mountain Marathon
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Patrocinadors

Altres programes com la llui-
ta contra el fracàs escolar i la 
millora de la competitivitat 
empresarial, són exemples 
d’altres formes de respondre 
a una millora de la societat.

Destigem una bona Ca-
brerèsBTT per tothom i que 
sigui per molts anys.

Josep Maria Santos
Figueroa
Institucions i Colectius

Iber Caja

La CabrerèsBTT arriba aquest any a la seva edició número 22. Com 
a prova esportiva vinculada al món de la BTT, podem considerar-la 
com la prova més important de Catalunya i una de les referències 
fora d’ella. Per a aquesta edició hem decidit aportar la nostra ins-
titució com a patrocini en la prova. En sí, la CabrerèsBTT compta 
amb molts valors que com a institució, compartim: esforç, superació 
personal, fer esport com a filosofia per mantenir una vida sana, eco-
logia, responsabilitat social, etc.

Ibercaja des dels seus orígens sempre ha estat unida a ajudar al fo-
ment de l’esport base i el suport a l’esport popular, com a forma 
d’integrar-se i retornar a la societat part del què rep en forma de 
benefici.

En l’esport base portem diversos anys recolzant institucionalment 
els premis als millors esportistes catalans de l’any que el diari Sport 
organitza. És una forma de reconèixer l’esforç dels esportistes pro-
fessionals i històrics de Catalunya.

En l’esport popular, donem suport des d’aquesta Direcció Territorial 
moltes de les proves més emblemàtiques del panorama esportiu po-
pular de Catalunya i del Mediterrani. Curses com la Sansi de Lleida 
, la Jean Buin de Barcelona, La Marató del Mediterrani, la 10 K de 
València, la Cursa Solidària de la Maquinista, la Cursa Nocturna de 

l’Hospitalet, la Sansi de la Vila Olímpica, la Mitja Marató d’Elx etc, 
són curses que donem suport de forma destacada. A l’estat espan-
yol, Ibercaja està present en proves tan importants com la Sant Sil-
vestre Vallecana, la Marató de Saragossa, la Marató de Madrid o la 
Quebrantahuesos, prova emblemàtica ciclista. La CabrerèsBTT té un 
caràcter solidari. Per a nosaltres és una part important que sempre 
valorem en tota prova. Ho valorem perquè com a institució li donem 
molt valor a la nostra activitat social. És l’altra forma en com Ibercaja 
participa i retorna part dels beneficis a la societat.

El desenvolupament dels programes de la nostra Obra Social s’ha 
destacat com una part fonamental de la nostra activitat. Aquesta 
responsabilitat social corporativa la compartim amb multitud d’ins-
titucions socials de l’entorn de les nostres oficines. Com a exemple 
destaco la signatura dels convenis de la 9a convocatòria de Projectes 
Socials 2014.

En aquesta edició hem repartit 32.500€ en 21 fundacions i associa-
cions a Catalunya. Projectes molt importants de fundacions relacio-
nades amb la oncologia infantil, ajuda a la dependència, suport a 
les persones amb Síndrome de Down, suport a les persones sense 
sostre, són exemples de la inversió que com a institució hem decidit 
realitzar en la part de la societat més necessitada.
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Born

Torna la CabrerèsBTT i aquest any Born també vol estar present des-
prés de la experiència de l’any passat.

Per nosaltres és molt important estar a prop de gent que és té cura, 
que gaudeix amb l’esport i la muntanya,  perquè a Born creiem que 
aquesta és la nostra gent, gent com tu, que participa al repte de la 
CabrerèsBTT. I és que Born és la forma fàcil de prendre fruita: amb 
Born pots gaudir de apetitosa fruita semi deshidratat en QUALSE-
VOL moment i a QUALSEVOL lloc. Te la pots portar a la bici per 
reposar forces i renovar la teva energia.

Born és pura fruita 100% natural recomanada per tots els experts 
en nutrició esportiva com la forma més natural de reposar energies, 
fibres i minerals al desgast físic a què sotmetem el cost durant la 
pràctica esportiva. Ara, amb Born, et podràs portar la fruita amb tu 
ja que no pesa, és fàcil de transportar i te la pots prendre on vulguis 
i com vulguis.

Un sobre de Born conté la millor fruita fresca madurada a l’arbre i 
assecada al sol, a la qual li extraiem part de l’aigua mitjançant un 
procés exclusiu. La fruita Born té una textura i un sabor únics. Sense 
sucres afegits, sense greixos, sense midons. Pura fruita 100% per-
què et cuidis naturalment. 

Born s’ofereix en pràctics envasos de 30g. equivalents a una peça de 
fruita fresca i de 80g. equivalents a tres peces de fruita. 

Més informació a www.bornfruits.com

Sport HG

Amb aquesta edició, complim la nostre 2ª CabrerèsBTT. Per nosaltres va 
ser una gran alegría tenir la possibilitat de ser un dels patrocinadors d’una 
de les proves més emblemàtiques del nostre país. La Cabrerès és una 
prova diferent, on el més important no és el l’àmbit competitiu, sinò la 
perfecta alineació entre amants de la bicicleta, de l’esport, i de la muntan-
ya. Entre aquests hi formem part tant col·laboradors, com organització, 
com evidentment els ciclistes.

Sport HG és una marca jove, nascu-
da fa 4 anys on des del primer dia 
vam tenir clar que havíem d’apro-
par-nos a aquells que havien cres-
cut de manera progressiva, i sempre 
mantenint uns valors i unes formes 
de treballar. És per això que va ser 
un gran orgull formar part de les 
empreses patrocinadores d’aquesta 
magnífica prova, que ja fa 22 anys 
que es celebra.

En la nostra primera CabrerèsBTT, vam tenir oportunitat d’obsequiar als 
participants amb uns tapacolls personalitzats. Per aquest any, l’obsequi 
seran unes cintes per al cabell, que esperem fagin un bon ús als partici-
pants. La nostre empresa és una empresa catalana, afincada a Sant Pol de 
Mar, on hi té lloc el 100% de la seva producció. Com a empresa, tenim 
una tradició al món textil des de fa més de 30 anys, i la clau per seguir 
produïnt el 100% de la nostre producció aquí, creiem que ha estat el fet 
de no deixar mai d’innovar, i de donar valor afegit als nostres productes, 
doncs d’una altra manera hauria estat impossible.

És per això, que ens identifiquem enormement amb la CabrerèsBTT, 
doncs representen valors com el compromís, l’esforç, el sacrifici, esprit 
de superació, treball en equip, i millora constant. Aquests mateixos valors 
són els que hem intentat tenir molt presents en el nostre recorregut com 
a empresa, i actualmente amb Sport HG, i es per això que la nostre inten-
ció és poder col·laborar sempre que sigui posible amb un esdeveniment 
on, qualsevol que hi participa no oblida fàcilment, i si té l’oportunitat 
repeteix.
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Mallots CabrerèsBTT

2004 2005 2006 2007

2008 2009 2010 2011

Preu especial de 25 euros
els dies 24 i 25 de maig
al Village CabrerèsBTT.

2012 2013
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2014
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Campionat de Catalunya de Trial 2014

La 31a edició dels Campionats de Catalunya de Trial FCC es disputaran el dia 25 de maig a 
L’Esquirol - Sta. M. de Corcó en el marc de la multitudinària pedalada CabrerèsBTT.

L’exigent traçat del Collsacabra serà l’escenari de la prova més important de l’any dins el 
calendari de la Federació Catalana de Ciclisme. Les zones que conformaran el circuit seran 
de fàcil seguiment pels espectadors ja que totes s’ubiquen en un radi inferior a 800 m apro-
ximadament.Seran un total de dues voltes a les cinc zones, una d’elles al bell mig del village 
del CabrerèsBTT i la resta, naturals i amb exigents pendents i grans blocs de roca, ubicades 
en el camí que porta a la font de l’escudella. Així doncs deu zones decidiran els Campions 
catalans d’enguany.

La prova és organitzada per l’Escola de Trial TRIALSPORT juntament amb Unió Ciclista Vic i 
amb suport de l’Ajuntament de L’Esquirol - Sta. M. de Corcó.

L’Esquirol - Sta. M. de Corcó reunirà els millors esportistes absoluts de l’especialitat mascu-
lins i femenins. Rafa Tibau (actual n.8 en el rànquing UCI) de Caldes de Montbui va ser-ne el 
guanyador masculí l’any passat seguit del maresmenc Pol Tarrés i del barceloní Joan Figue-
ras. Tibau torna a ser de nou un dels favorits en penjar-se la medalla d’or, enguany però els 
rivals no ho posaran fàcil, el mateix Tarrés o l’anoienc Bernat Seuba (Campió del Món junior 
UCI 2013) poden fer-li perillar el preuat metall.

L’apartat femení s’estrena enguany tot esperant saber quina serà la Campiona de Catalunya 
2014. Entre les favorites hi ha les sabadellenques Gemma (2a clas. al Campionat del Món 
UCI 2013) i Mireia Abant, sense descuidar la barcelonina Lua Vizcaino (3a clas. a la Copa del 
Món UCI 2013). Tot plegat s’espera una apassionada competició.

La cita catalana no descuida la base i també comptarà amb les categories de benjamins (7 i 8 
anys), principiants (9 i 10 anys), alevins (11 i 12 anys), cadets (15 i 16 anys) i juniors (17 i 18 
anys). Juntament amb els Campionats de Catalunya de Trial FCC també s’hi disputaran les 
categories denominades Open, on els participants escullen el nivell que millor s’adapta a ells 
sense limitació d’edat, enguany comptarà amb cinc nivells: lliure, blanc, blau, verd i taronja.

Les inscripcions es poden realitzar anticipadament a la web www.trialsport.es fins les 24.00 
h del dimecres abans de la prova amb un preu de 20€ o bé el mateix dia de la prova a partir 
de les 8.15 h amb un preu de 25€, sent la primera sortida a les 9.00 h.

Per ampliar informació de la prova sobre horaris i categories: www.trialsport.es
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La Cabrerès Associació 
de Comerciants i la CabrerèsBTT

Cabrerès Associació de Comer
ci

an
ts

Des del 10 de maig fins el 26 de maig visiteu els establiments del 
Collsacabra associats a la Cabrerès Associació de Comerciants 
(CAC) i participeu a la:

2a Llumineta CabrerèsBTT!

El sorteig se celebrarà el 27 de maig. El guanyador/a de la Llu-
mineta 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)

Establiments de la CAC

Perruqueria Merçe. C. Major, 79. L’Esquirol

1001 Ideas. C. Major, 69. L’Esquirol

Restaurant Cal Carreter. Ctra. Vic a Olot, 12. Cantonigròs

Consultori Veterinari L’Esquirol. L’Esquirol

Hostal Restaurant Collsacabra. Pg. les Gorgues, 8. L’Esquirol

Allotjament Rural Mas La Rotllada. Ctra. C153 Km 23,6. 
Cantonigros

Restaurant Ca l’Ignasi. C. Major, 4. Cantonigròs

Restaurant Can Puntí. Ctra. Vic a Olot, Km 24. Cantonigròs

Embotits Can Colom. C. Major, 28-30. Cantonigròs

Celler Set de 7 – Estanc. C. Major, 59. L’Esquirol

Bar Rovi Snack. L’Esquirol          

Carnisseria Can Careda. L’Esquirol       

Bar Can Llemosí. C. Major, 57. L’Esquirol

Centre Estètica Anna Torrent. L’Esquirol

Forn de Pa Soler. L’Esquirol

Supermercat La Cooperativa. L’Esquirol          

La Pastisseria. L’Esquirol

Cantoni Centre comercial. Cami Reial, 7. Cantonigròs

La Peixeteria. L’Esquirol

Cafeteria Ca la Palmira. C. Major, 26. Cantonigròs

Supermercat Cada Dia. L’Esquirol         

Fruiteria La Tarongina. C. Major, 96. L’Esquirol
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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.

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 aques-
ta 22a. edició de la CabrerèsBTT hem iniciat una 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 qualitat de vida de les persones més desfavorides 
a través de les bicicletes.

 En Romà Boulè és l’ideòleg del projecte i fundador; emprene-
dor 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·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 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
· Can Puntí
  Ctra. Vic a Olot, km. 24 / Tel. 938 525 069

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

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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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



35www.cabreresbtt.com www.cabreresbtt.com



36 www.cabreresbtt.com www.cabreresbtt.com

Esdeveniments esportius

Marxa Cicloturista Terra de Remences
11 de maig de 2014
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.

Quinze 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.

Volta a la Cerdanya Ultrafons (VCUF)
6, 7 i 8 de de juny de 2014
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
10, 11, 12 i 13 de juliol de 2014
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 Vall-
nord, el Principat us ofereix la possibilitat d’admirar el país des dels seus 
cims més alts. Recorrereu el Parc natural comunal valls del Comapedro-
sa 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 ple-
na, la bona convivència dels avituallaments, l’esperit de superació que 
anima els corredors, el bon humor i l’amistat que neix quan es compar-
teix l’aventura.
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30è Torneig de Bàsquet BBVA 
5, 6 i 7 de setembre de 2014
www.basquetsantjulia.org
Inscripcions: Fins al 20 de juliol, trucant al 649 189 146

El dies 5, 6 i 7 de setembre a Sant Julià de Vilatorta (Osona) tornarà a ser el 
punt de trobada dels amants del bàsquet amb el 30è Torneig de Bàsquet 
BBVA.

Es tracta d’un torneig de pretemporada que compta amb 200 equips ins-
crits, 35 pistes repartides en 20 poblacions de la comarca d’Osona. Aquest 
és considerat el torneig de bàsquet més gran d’Europa. Durant els tres dies 
es disputen 600 partits. 

El Torneig de Bàsquet BBVA compta amb la col.laboració de la Federació 
Catalana de Basquetbol, el Col.legi Català d’Àrbitres, l’Associació Catala-
na 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 cate-
gories, en funció del sexe, edat i nivell esportiu. Tots els equips juguen 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 Univer-
sitària 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. 

Cabrerès Mountain Marathon by SPORT
12 d’octubre de 2014
www.cabreresmm.com

El proper 12 octubre 2014 tindrà lloc la I 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 oriental amb el Prelitoral 
mediterrani. És una terra formada per roca calcària, 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’horit-
zó que s’aconsegueixen durant la Cabrerès MM 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, Cantonigròs) o masies 
aïllades, racons on no molts anys enrere els vilatans vivien de forma au-
tosuficient. Un traçat que farà les delícies dels runners, especialment dels 
més aventurers, que gaudeixen corrent per la muntanya.

L’Associació Esportiva Cabrerès, coorganitzadora de la prova juntament 
amb Diari SPORT, coneix pam a pam les característiques 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 (42.470 m i 1.800 de desnivell positiu) i la mitja mara-
tó, (21.300 m i desnivell positiu de 800) són les dues modalitats programa-
des per a aquesta primera edició de la Cabrerès MM. Si no et vols perdre 
aquesta aventura hauràs matinar de valent, ja que el tret de sortida tindrà 
lloc a les set del matí. Els 1000 participants previstos sortiran des del Village 
Cabrerès Mountain Marathon que estarà ubicat a L’ Esquirol (Barcelona).
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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 

Organitza: Produeix: Col·labora:

Esperem que hagueu gaudit de l’ex-

periència de la CabrerèsBTT 2014. 

Des de l’organització ja estem tre-

ballant en la 23a edició. 

Ens retrobem
l’any que ve!




