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El divertit recorregut el protagonista de la 27a
edició.
●
●
●

El terreny fangós i les vistes panoràmiques en un entretingut recorregut han estat els
protagonistes de la 27a edició
Edició en record de Joan Sellés fill de l’Esquirol que ha participat a les vint-i-sis edicions
passades.
La prova s’ha traslladat enguany a la renovada zona de La Pollancreda, un espai natural a la
zona esportiva del poble.

La marxa BTT més multitudinària de la península s’ha celebrat diumenge 5 de maig al poble osonenc de
l'Esquirol. La data de la prova, que s’ha avançat en motiu de les eleccions municipals, s’ha traslladat
enguany a la renovada zona de La Pollancreda. El nou emplaçament representa l'essència de la marxa
no competitiva, i és un espai molt apreciat pels veïns.
L’edició ha sigut un homenatge a Joan Sellés, fill de l’Esquirol que va morir diumenge 28 d’abril quan
col·laborava en la 25a edició de la BTT Cabrilenca.
La jornada s’iniciava a les 6 del matí amb l’entrega de dorsals per continuar després amb la sortida oberta
de 7 a 9 del matí. El recorregut ha estat clarament marcat pel terreny fangós, especialment en la segona
part de la ruta.
Ruta amb vistes al pantà de Sau per tothom
La ruta, canviant en cada edició, és sempre la sorpresa que els participants esperen i que l’organització
decideix no compartir per tal de garantir el descans dels veïns. Enguany la primera part de la prova oferia
als participants una vista panoràmica del Pantà de Sau i dels cingles de Tavertet. Era aquesta primera
part, els primers 15/16 km el terreny més sec del recorregut malgrat les pluges dels últims dies. Ambdós
recorreguts comparteixen el primer tram de la prova, fins al tradicional esmorzar que enguany tenia lloc
al centre del poble de Cantonigrós.
Les rutes, la curta de 38km i la llarga de 60, es separen just després de l’esmorzar. És aquesta segona
part de la ruta la que guia als participants cap a la zona de Cabrera, la part que es veu més afectada per
les pluges dels últims dies.

La Pollancreda el nou espai CabrerèsBTT
La direcció de la CabrerèsBTT va decidir traslladar la prova a la renovada zona de La Pollancreda, al
mateix poble. El nou emplaçament és una zona natural a la zona esportiva de l’Esquirol, i representa
l’essència de la CabrerèsBTT.
El trasllat del centre neuràlgic, valorat com a molt positiu des de direcció, forma part d’un seguit d’accions
per fer la prova més sostenible, i amb més consonància amb l’entorn. En aquesta mateixa línia s’han
reduït les inscripcions a 2.000 participants.
Un ampli calendari d’activitats
Les activitats a la zona esportiva s'iniciaven el dissabte al matí amb la fira comercial, la recollida de dorsals
i les inscripcions de la Mini CabrerèsBTT. És aquesta la prova germana de la CabrerèsBTT que convoca
a infants i joves de 5 a 16 anys la tarda de dissabte i que presenta tres recorreguts diferents (500m, 5,5km
i 11km). Van prendre la sortida un total de 300 participants.
Les activitats continuaven amb el fòrum CabrerèsBTT, un espai on compartir experiències i
coneixements i que en aquesta edició va comptar amb la presència de Cristina Planas i Maria Puyuelo
de MTB Cerdanya Squad que van compartir la seva experiència a la Titan Desert, i amb la ponència de
la fisioterapeuta i triatleta Núria Peix que va posar en relleu la implicació física en la pràctica del ciclisme.
Durant la jornada de diumenge el Village de la CabrerèsBTT ha acollit els Campionats de Catalunya de
Trial amb victòria d'ALba Hidalgo en categoria èlit femení i Eloi Palau en categoria elit masculí. Toni
Guillen s'ha adjudicat la victòria en categoria júnior.

Treballant pel bé comú.
En la línia de la direcció de convertir la CabrerèsBTT en un èxit també de sostenibilitat i responsabilitat
social, es treballa en dues línies diferents: revertir l'impacte de la societat, i millorar la qualitat de vida de
comunitats clarament afectades.
L'Associació Paisatges Vius posa en marxa diferents projectes per recuperar fauna desapareguda per
l'impacte humà, així com recupera flora destruïda per la mateixa erosió. En termes internacionals

l'associació Bicicletes sense Fronteres recupera bicicletes en desús que trasllada al Senegal on ha
ensenyat a reparar-les, i les facilita estudiants d'institut com a mode de transport, facilitant d'aquesta
forma un ofici i garantint l'escolarització i la consecutiva reducció de l'analfabetisme . En la mateixa línia
treballa Agermanament Sense Fronteres que té com a major objectiu garantir la vida digna per a tots els
pobles desfavorits d'Àfrica.
Associació Irai i ADFO són dues associacions locals. La primera recapta fons per a la investigació de la
AADC una malaltia que afecta 130 persones mundialment. La segona treballa per garantir que les
persones amb disminucions físiques puguin tenir una vida accessible i completa.
La història de la CabrerèsBTT es comença a escriure el mes de juliol de 1993, quan un grup de joves del
petit poble de l'Esquirol van prendre la iniciativa d'organitzar una pedalada popular amb bicicleta de
muntanya, amb l'objectiu de fomentar la pràctica d'aquesta modalitat esportiva i donar a conèixer la
singularitat del paisatge del Collsacabra.
Anys després d'aquella primera experiència, fruit de la inquietud juvenil i d'una decidida admiració per la
natura, la CabrerèsBTT s'ha convertit en la prova de bicicleta de muntanya per antonomàsia al nostre
país, i és considerada pels coneixedors d'aquest esport com una de les millors concentracions del
continent europeu.
En només una dècada, la plaça nova de l'Esquirol, va veure com les ganes de fer poble del Grup d'Amics
de la Bicicleta de Muntanya convertia el Collsacabra en l'epicentre del ciclisme de muntanya. Davant
l'expectació creixent i l'augment exponencial de participants en pocs anys la sortida es va traslladar a la
zona esportiva de l'Esquirol.
La CabrerèsBTT és una prova genuïna i indissociable de l'entorn que li fa de marc. Entenem, per tant,
que cal consolidar-la i, més encara, fer-la exportable de manera que es converteix en una de les proves
populars més prestigioses de tot el món.

Sala de premsa
En el següent link trobareu imatges de la 26a edició en dues mides, així com el pòster de la 27a edició
en alta i en baixa resolució: SALA DE PREMSA
Contacte
En cas de necessitar més informació o per concretar entrevistes no dubti en contactar-amb Marta Parés
community@cabreresbtt.com o al 628.249.490.

