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Noves emocions a la CabrerèsBTT!
 
Benvolguts bikers i voluntaris,

Enguany celebrem la 24a edició de la CabrerèsBTT, una marxa que amb el pas 
dels anys s’ha consolidat com una de les marxes cicloturistes de més renom 
de la península. La CabrerèsBTT s’ha convertit en la prova no competitiva més 
multitudinària i esperada de la primavera.
 
L’activitat aplega al Cabrerès a bikers novells, pros, personatges mediàtics 
que participen anònimament, famílies i clubs bikers d’arreu del país. L’esde-
veniment s’ha convertit en una festa familiar oberta a tots els públics, una 
prova inclusiva on tothom que ho desitja hi ha participat o hi participa, sense 
excepcions. El repte de superar els entrebancs d’un recorregut imprevisible 
que es dissenya diferent any rera any, gaudir de l’entorn on desenvolupa, la 
calma i la bellesa del Cabrerès, el bon ambient que es viu durant tot el cap de 
setmana, les activitats per tota la família, etc són alguns dels ingredients que 
fan d’aquesta una prova esperada per tots els participants.
 
La CabrerèsBTT ha ajudat a conèixer el Collsacabra i especialment els pobles 
que l’han acollit: l’Esquirol, Cantonigròs, Rupit i Tavertet. I, crec que ho ha 
fet de la millor manera possible, practicant un esport popular que et permet 
gaudir del paisatge i dels companys d’una manera pausada, al ritme que la 
natura d’aquests indrets imposa. Com ja sabeu, l’interès generat per la pe-
dalada ha transcendit amb força fora del seu bressol i s’ha convertit, al llarg 
dels anys, en un mirall per a la gestació d’altres pedalades d’arreu del país. 
Algunes s’han mantingut, d’altres no han repetit l’experiència. Els motius 
per a la supervivència d’aquests esdeveniments són diversos: el suport dels 
patrocinadors, el suport de les administracions, la singularitat del territori o 
la varietat de les rutes a seguir, l’origen i motivacions de l’esdeveniment i un 
llarg etcètera. (Per descomptat, a la CabrerèsBTT en menor o major mesura 
no li ha faltat mai res d’això; sobretot la gran majoria pensen que sense 
aquest paisatge ple de fagedes, cingles, rieres i camins de cabres, la Cabrerès 
no seria el que és).

En menor o major mesura té part d’aquests ingredients: un paisatge ple de 
fagedes, cingles, rieres i camins de cabres que el fan únic, col·laboradors i pa-
trocinadors que ofereixen el seu suport a la prova, els centenars de voluntaris 
que treballen durant tot el cap de setmana, de forma totalment desinteressa-
da, contribuint al bon funcionament de l’esdeveniment i al bon ambient que 
si respira. I com no als participants, alguns d’ells formant part de la família de 
la CabrerèsBTT des de fa més de 15 edicions, d’altres recents incorporacions 
que han afrontat situacions adeverses al llarg de la seva vida i que ara afron-
ten la CabrerèsBTT amb il·lusió, com és el cas del Francisco.
 
La CabrerèsBTT és també un esdeveniment responsable amb el seu entorn, 
sostenible i amb causes socials. Des de fa anys l’entitat organitzadora de la 
prova l’Associació Social i Territorial Cabrerès (ASTC) té un conveni amb l’As-
sociació Paisatges Vius que té com a objectiu fer compatible la conservació 
activa dels valors naturals del Collsacabra amb les activitats socioeconòmi-
ques dels seus habitants.
Així mateix es repeteix la col·laboració amb Bicicletes sense Fronteres que 
ajuden a les comunitats més desafavorides amb la donació de bicicletes res-
taurades.
 
A més enguany els participants a la CabrerèsBTT podran comprar “La pulsera 
solidària” un projecte de l’Hospital Sant Joan de Déu amb qui hem arribat a 
un acord. La pulsera té com a objectiu recaudar fons per la lluita contra el 
càncer infantil, una malaltia de la que es diagnostiquen 1200 nous casos cada 
any a Espanya.
 
Per nosaltres, per l’entitat organitzadora de la CabrerèsBTT, l’objectiu no és la 
quantitat de participants sinó aconseguir el màxim de qualitat en la seva par-
ticipació, preservar l’entorn i agrair constantment la dedicació del voluntariat.
24 anys descobrint amb tots vosaltres el Cabrerès, i enguany, amb noves 
emocions…que no desvetllarem en aquest escrit ;-)
 
Bona CabrerèsBTT 2016!!!
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Gerard Figueres 
Secretari general de l’Esport
Generalitat de Catalunya

La CabrerèsBTT s’acosta al 25è aniversari, una xifra rellevant, i ho fa 
consolidada com una festa en majúscules del BTT i una de les con-
centracions més reconegudes del continent europeu per als amants 
d’aquest esport.
 
Els paratges del Collsacabra tornaran a reunir durant un cap de set-
mana intens milers d’aficionats a la bicicleta de muntanya, que po-
dran compartir la passió per aquesta modalitat en un entorn privilegiat 
gràcies al recorregut que l’Associació Esportiva del Cabrerès dissenya 
amb cura cada any. Descobrir la riquesa i l’encant de municipis com 
Tavertet, Rupit, Sant Pere de Torelló i l’Esquirol és un altre dels atractius 
d’aquesta cita esportiva oberta a tothom i inclusiva.
 
Estic convençut que els habitants de la zona, aprofitant l’empenta dels 
joves que van crear la prova el 1993, esperen aquestes jornades per 
gaudir amb l’esdeveniment i per projectar la capacitat organitzativa i 
l’hospitalitat de què gaudeixen ciclistes i acompanyants arribats de Ca-
talunya, la resta de l’Estat o l’estranger. La CabrerèsBTT sap fidelitzar 
els participants i això és gràcies a l’empenta, l’expertesa i la il·lusió de 
l’entitat organitzadora, que ha fet créixer i evolucionar la prova sense 
perdre mai l’esperit no competitiu que la va fer néixer.
 
Des de la Secretaria General de l’Esport valorem, a banda del vessant 
esportiu i lúdic, l’impacte turístic i econòmic que té pel territori la cele-
bració de l’esdeveniment, la qual cosa il·lustra el progressiu increment 
del turisme esportiu a Catalunya, que entre tots hem d’aprofitar per 
dinamitzar el sector hoteler, comercial i de restauració de les zones 
d’influència. L’esport, doncs, demostra una vegada més el seu paper 
com a motor econòmic del país. D’altra banda, em satisfà molt que 
Catalunya pugui mantenir activitats esportives com la CabrerèsBTT, 
que contribueix a dotar el país d’una alta projecció internacional en ser 
la seu d’una cita esportiva amb tanta història i renom.
 
Per acabar, agraeixo la col·laboració i la implicació de les institucions, 
entitats i voluntaris que fan possible la celebració de la 24a edició de 
la prova. Amb l’esforç de tots, ajudem a promoure l’activitat física –i 
el ciclisme- a totes les edats, preservem i divulguem el nostre entorn, i 
construïm un país millor per a tothom.

 
Josep Salom
Diputat delegat d’Esports 
Diputació de Barcelona

Un any més, i ja són 24 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, enor-
me i bona feina d’un grapat de joves pioners de l’Esquirol que fa 24 
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, vegetació, 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’esdeveni-
ment (fira, participants, mini-Cabrerès, cursa d’orientació, d’altres cur-
ses, activitats vàries etc...) tot plegat situant-la en les millors posicions 
d’inscrits de curses de BTT a nivell europeu. Tot un èxit!!.

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

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

Que tingueu una bona Cabrerès BTT 2016.
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Àlex Montanyà Rifà
Alcalde de l’Esquirol

L’Esquirol, la porta d’entrada al Collsacabra, es converteix durant el 
mes de maig en l’epicentre del mon de la bicicleta de muntanya al país. 
Tots aquells apassionats a la natura i l’esport venen a la CabrerèsBTT 
per a viure una experiència diferent al voltant d’aquest entorn privile-
giat. Els veïns del municipi (2.200 habitants), repartits entre l’Esquirol, 
Cantonigròs, Sant Martí Sescorts i Sant Julià de Cabrera celebrem viure 
envoltats d’aquest paisatge que entre tots hem anat esculpint al llarg 
de tantes i tantes generacions.

Per el nostre poble, acollir aquest esdeveniment tan singular i de tanta 
transcendència per els amants de les dues rodes, ens omple d’orgull.  
Som conscients que la pau i tranquil·litat diària es trenca sobtadament 
durant un cap de setmana i malgrat l’excel·lent harmonia que es res-
pira entre l’organització i totes les entitats que hi col·laboren i veïns 
del territori, sabem que els imprevistos sempre poden sorgir i algunes 
molèsties es poden ocasionar.

Encoratgem de nou a tothom a compartir i a respectar aquesta tro-
bada anual que posa en valor el nostre territori i serveix de pont per 
establir mil i una anècdotes entre els voluntaris, veïns i participants de 
la prova.

Bona Cabrerès!

Josep Maria Freixanet i Mayans
Vicepresident del Consell Comarcal d’Osona
i President Osona Turisme

La història dels territoris és feta d’onades que van configurant etapes. 
Aquestes onades expressen aspiracions o són el resultat de dificultats 
o encerts. Periòdicament, cada territori formula les seves prioritats i 
s’esforça per aconseguir-les. Hi ha ocasions en què aquests objectius 
tenen més contingut que en d’altres.

El naixement fa 24 anys la CabrerèsBTT, va representar posar a treballar 
en comú un munt de gent amb ganes, amb coses a dir i a fer, i amb una 
perspectiva  que marca una d’aquestes ocasions en què el contingut 
excel·leix. Per Osona en general i pel Consell Comarcal en particular, 
laCabreresBTT representa una oportunitat magnífica de posar al mapa 

nacional, estatal i internacional una terra, uns pobles i una gent que 
tenen en el seu ADN la voluntat d’hospitalitat, de gaudi i superació.

Amb aquest escrit el Consell Comarcal d’Osona i l’organització espe-
cial Osona Turisme, saluda i fa un reconeixement a tots els que han fet 
possible aquestes 24 edicions; és una fortuna per Osona disposar d’un 
teixit associatiu com el que tenim, capaç de participar en el projecte 
col·lectiu de fer comarca.  

Tot el suport institucional i la nostra felicitació a tot l’equip de l’Asso-
ciació Esportiva Cabrerès i el nostre desig que participants i visitants 
gaudeixin d’una jornada excel.lent.

Josep Bocacha
President,  Federació Catalana de Ciclisme

Sempre a finals de maig, arriba la gran trobada dels amants de la BTT 
a l’Esquirol-Sta M.de Corcó per gaudir pedalant pels senders i camins 
del Cabrerès i el Collsacabra. Per la Federació de Ciclisme es molt im-
portant que la Cabreres BTT formi part del calendari oficial de marxes 
de BTT, de les proves de lleure no competitives, i que hagi fidelitzat a 
un gran nombre de ciclistes federats que any rere any se hi inscriuen 
i hi participen de forma activa.

Però la Cabreres BTT ja no es només una marxa no competitiva; al llarg 
d’aquesta anys s’ha convertit en un gran forum de la bicicleta de mun-
tanya i un esdeveniment únic que aplega proves de BTT des de els 5 anys 
fins als 70 anys, i un programa paral·lel d’activitats entorn de la bicicleta 
al centre neuràlgic del Village Cabreres.

A mes a mes de totes les activitats de BTT que es desenvolupen durant 
tot el cap de setmana, un altra especialitat ciclista, les bicicletes de Trial, 
tindran protagonisme a la matinal del diumenge. Als voltants de la zona 
esportiva de l’Esquirol es marquen les zones que conformen la competi-
ció de Trial que un any més disputarà una de les puntuables de la Copa 
Catalana dins del programa d’activitats esportives de la Cabreres BTT.

Hem de felicitar a l’Associació Esportiva del Cabrerès per tot aquest 
cap de setmana esportiu, amb un alt nivell d’organització i una es-
tructura de seguretat i serveis tècnics que any rere any asseguren l’èxit 
continuat de participació.

La Federació Catalana de Ciclisme dona suport a tot l’equip d’organit-
zació, us desitja una excel·lent Cabreres BTT i agraeix la col·laboració 
dels voluntaris i de les entitats que fan possible aquest gran esdeveni-
ment ciclista.
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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 inicia-
tiva d’organitzar una pedalada popular en bicicleta de muntan-
ya, amb l’objectiu de fomentar la pràctica d’aquesta modalitat 
esportiva i donar a conèixer la singularitat del paisatge del Ca-
brerès i Collsacabra.

Vint-i-quatre anys compartint pedals

Vint-i-quatre anys després d’aquella experiència, fruit de la inquie-
tud juvenil i d’una profunda admiració per la natura, la CabrerèsBTT 
s’ha convertit en la prova de bicicleta tot terreny per antonomàsia al 
nostre país, i és considerada pels coneixedors d’aquest esport com 
una de les tres millors concentracions del continent europeu. 

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

Una prova genuïna 

La CabrerèsBTT és una prova genuïna i indissociable de l’entorn 
que l’envolta, però cal consolidar-la encara més i fer-la exportable 
al calendari de proves més prestigioses de tot el món. Un punt de 
trobada pel sector La CabrerèsBTT ha aconseguit anar 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 diferents activitats programades durant el cap 
de setmana.

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

Història de la CabrerèsBTT
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La marxa CabrerèsBTT és una prova no competitiva en què els 
participants poden escollir fer un recorregut llarg, de 60 quilò-
metres aproximadament, o bé un de curt, de 40 quilòmetres 
aproximadament.

En ambdós itineraris els ciclistes pedalen per nombrosos senders i 
camins de muntanya en un entorn natural i enmig de meravellosos 
paisatges. Els recorreguts compten amb diversos avituallaments 
on poden digerir productes sòlids i lí- quids. L’organització prepara 
cada any un circuit diferent per satisfer al participant i així poder 
gaudir de tot el territori que conforma el Cabrerès i el Collsacabra.

La sortida dels 3.000 participants és al Village CabrerèsBTT, ubicat 
a la zona esportiva, al municipi de L’Esquirol. La sortida és oberta, 
de les 7.00 h a les 9.00 h. La CabrerèsBTT compta amb l’esforç, 

la dedicació, i el treball de gairebé 150 voluntaris de L’Esquirol 
i dels pobles veïns que són una de les claus de l’èxit d’aquesta 
trobada considerada com una de les proves no competitives en 
bicicleta de muntanya més importants i multitudinàries del con-
tinent europeu.

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, 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

Una mica de CabrerèsBTT
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Voluntaris

Gerry Verdaguer
Motard

Les cinc del matí i sona el despertador, de puntetes em vesteixo amb la 
roba d’anar amb moto, i encara mig adormit surto de casa. És fosc i al 
carrer no hi ha ningú, només jo i la moto. Travesso l’Esquirol intentant 
no fer massa soroll per no despertar els veïns. Un cop al camp de fut-
bol, tal com marca la tradició, agafem un Donut, de vital necessitat, i 
les emissores; A veure qui és el primer que fa una broma! Crec que les 
emissores són, en bona part, clau del divertimento de la Cabrerès, fins i 
tot compensa el mal que fan a l’orella!

I d’allí cap als quatre camins, aviat començaran a arribar els 3000 partici-
pants i hauran d’aparcar, cal fer-ho bé o no hi cabrem! Aquest és un dels 
moments que més m’agrada de la CabrerèsBTT, veure com despunta el 
dia, com a poc a poc s’aixeca la boira i va sortint el sol, un bonic moment 
de calma i de tranquil·litat abans d’un dia llarg farcit d’experiències, 
anècdotes i històries per explicar a l’hora del dinar, un cop finalitzada la 
prova i amb la senyalització recollida.
 
Quan tenia 16 anys em vaig comprar la primera moto, i va ser aque-
ll mateix any que vaig participar per primer cop com a voluntari a la 
CBTT, aquesta serà la 18a edició en la qual participo! Hi he col·laborat 
de formes diferents; Amb moto, amb cotxe, amb la mà trencada, fent el 
marcatge, provant emissores el dissabte al matí, a la CabrerèsMini, pre-
parant la Village CabreresBTT el divendres, fent de mecànic, d’infermer, 
portant esmorzar als avituallaments més apartats, ...I d’anècdotes no 
me’n falten! Hem recollit ciclistes ferits, hem buscat un nen que tothom 
donava per perdut i que estava fent la ruta llarga pedalant i gaudint amb 
més força que ningú altre,..i mil i una més.
 
La CabrerèsBTT és sens dubte una prova espectacular a tots els ni-
vells, de participació i d’organització. Els voluntaris són totalment 
autònoms i treballen de forma totalment desinteressada amb il·lusió 
durant tot el dia. El bon ambient es respira en tot moment i en qualse-
vol entorn. És d’admirar com tothom treballa amb alegria, durant hores, 
generant aquest caliu que tothom remarca i destaca.

Enguany, i després de molts anys deixaré la moto per participar en la Ca-
brerèsBTT en bicicleta. Només l’he fet així una vegada, quan només era 

un nen, i vaig fer la meitat del recorregut a peu. A la 24a edició em po-
saré el mallot i gaudiré de la #CBTT des d’una altra perspectiva, però no 
deixaré de col·laborar-hi els dies previs, no em puc imaginar no fer-ho!

Núria Vilà
Una dona polivalent

Fa cinc edicions que l’Àlex, el president de la Ass. Social i Territorial 
Cabrerès (ASTC), em va proposar participar en la CabrerèsBTT, i no ho 
vaig dubtar ni un segon.
 
Des de llavors he desenvolupat més d’una tasca, inicialment com a res-
ponsable dels massatges als bikers post prova, ara sóc una mica el co-
modí, col·laboro muntant i desmuntant, donant dorsals, atenent la boti-
ga de la CBTT, al bar, etc. En realitat no importa el què sinó on i amb qui.
 
La CabrerèsBTT és una prova no competitiva que mobilitza a tots els 
pobles per on es desenvolupa. Centenars de voluntaris, de la zona i de 
tot Catalunya, desenvolupen la seva feina de forma totalment desinte-
ressada, amb un gran somriure, acollint amb alegria als 3.000 partici-
pants i els seus acompanyants. És realment d’admirar com la gent de 
la zona es desviu per aquesta prova, com s’hi involucra.
 
Estic segura que pels participants és una experiència que cal viure, per 
l’entorn on es desenvolupa, pels paisatges al·lucinants del que podran 
gaudir, per l’organització, per l’ambient que es viu, perquè és un cap 
de setmana familiar a la natura, i per mil i una raons més.
 
El cap de setmana de la CabrerèsBTT és realment esgotador! El divendres 
ja es treballa sense descans perquè el dissabte no falti res! I el dissabte 
tot en marxa, presentacions, entrega de dorsals, activitats per a la mai-
nada, ... Però no m’espanta treballar, tinc la millor recompensa possible, 
la satisfacció personal, les noves amistats, retrobar-me amb les amistats 
que any rere any he anat forjant... M’omple d’orgull i satisfacció formar 
part d’aquest esdeveniment esportiu de referència que em fascina.
 
Quan el diumenge, després de dinar m’acomiado de l’organització i 
dels voluntaris el cansament no disminueix les meves ganes de tornar, 
tot just hem acabat una edició i ja espero la següent.
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Belén - Grupo KarriKasKos (Alicante)

Me llamo Belén tengo 45 años y soy enfermera 
de hospital de día en un hospital de Alicante.
 
Hace 5 años decidí dejar el tabaco y el seden-
tarismo, recuperé mi olvidada bici y empezé 
a utilizarla para ir a trabajar; Eran solo 4 km 
en llano. Comencé a  cambiar el estrés de los 
atascos por aire y sensación de libertad, lo que 
hizo que poco a poco y en compañía de mi 
pareja los 4 Km de recorrido en bici se convir-
tieran en 40.

2 bicis después conocí  en mi trabajo a un pa-
ciente, que después se convertiría en un gran
amigo, quién  también practicaba MTB con 
sus amigos. Hablando una mañana me invito 
a unirme a una de sus excursiones,  ellos salían 
en pareja. Salimos un par de veces y al poco 
tiempo creamos el grupo KarriKasKos.  Juntos 
hemos realizado viajes con bicis a Riopar , las 
Vías Potries-Elche etc., nos hemos apuntado a 
algunas  carreras y marchas. Hemos compar-
tido  afición, esfuerzo, alojamiento, comidas y 
muchas risas. Unos amigos nos hablaron de la 
CabrerèsBTT, de lo divertida y gratificante que 
les resultó. Fueron tan buenos los comentarios 
que nos animamos a apuntarnos. En un prin-
cipio íbamos las 4 parejas de nuestro Grupo 
“KARRIKASKOS” pero las cosas se han torcido 
un poco y por motivos de trabajo 2 parejas no 
han podido acudir, y mi amigo y mi paciente 

está pendiente de una recuperación de salud, 
si le damos un mes para recuperarse es capaz 
de venir y ganarnos.
 
Tenemos muchas ganas de realizarla y nuestra 
intención es disfrutar la ruta de 2016 y empe-
zar a organizar la ruta de 2017 para todo el 
grupo, sé que vamos a disfrutar con ella.

Francisco... el més gran!

En Francisco va néixer en un petit poble de 
Cuenca just després de la Guerra Civil, en una 
família humil. La seva relació amb la bicicle-
ta comença allí, quan la utilitzava a diari per 
anar a l’escola, en total 20 km diaris portant 
de paquet al seu germà petit. L’edat escolar va 
finalitzar i s’iniciava en el món laboral, però la 
bicicleta seguia essent part del seu dia a dia, 
era el seu únic mitjà de transport, i amb ella 
anava a treballar, o a festejar la que ara és la 
seva muller.

Sempre vinculat a la bici, idoletrant a grans fi-
gures de l’esport com Luís Ocaña, en Francisco 
està convençut que d’haver nascut en un altre 
lloc segurament hagués tingut una oportuni-
tat en el món del ciclista professional.
Després de casar-se la família es va traslladar 
a Catalunya, i aquí la bicicleta seguia essent el 
seu mitjà de transport fins a l’arribada del Seat 
600. Durant molts anys va formar part del club 
ciclista Granollers. Si bé la bicicleta de carrete-
ra havia estat sempre la seva disciplina, fa cinc 
anys va decidir comprar-se una mountain bike, 
la carretera li resultava cada dia més perillosa, 
i la btt li permetia a més compartir sortides 
amb el seu fill, en José Antonio, qui ha heretat 
la passió del seu pare per la bicicleta. Malau-
radament, un any després en Francisco va 

ser diagnosticat d’un càncer de pàncrees. En 
Francisco ha acompanyat al José Antonio a la 
CabrerèsBTT en repetides vegades, i va decidir 
participar-hi per primera vegada un any des-
prés de la seva operació. L’any que celebrarà el 
seu 77è aniversari, i el 4t recuperat del càncer, 
en Francisco farà la seva 3a participació en la 
#CBTT.

En Francisco ens diu que allò que més li agra-
da de la CabrerèsBTT és poder camins i sen-
ders en plena naturalesa, i amb ells arribar a 
llocs que no creia que pogués arribar, gaudir 
del paisatge, compartir experiències i sobretot 
el bon ambient que es respira en el món de la 
BTT amb bona gent, solidària i sempre dispo-
sada a ajudar.

Va quedar fascinat amb la seva primera par-
ticipació, per l’organització, pel recorregut 
(malgrat no ser un amant de les trialeres), és 
tant la il·lusió, que la CabrerèsBTT és una data 
assenyalada en el calendari familiar. Pare i fill 
(enguany participarà per 5a vegada) esperen 
amb ganes la cita al Cabrerès. Aquest any a 
més, el ciclista més gran de la CabrerèsBTT 
participarà també amb el seu nét, tres gene-
racions recorrent els camins de la CabrerèsBTT.

Participants
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Programa CabrerèsBTT 

DISSABTE 28 DE MAIG

Village CabrerèsBTT

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

Fira Comercial, Free Wifi, Circuit de Ponis, Circuit lliure de Trial, 
Exhibicions de Trial, Tirolina gegant, Inflables infantil...
 

Forum CabrerèsBTT - Xerrades tècniques

Horari: de 17:00 h. a 19:00 h. 
Lloc: Village CabreresBTT
 

Prevenció de lesions coherència i sentit comú

Desenvoluparà els punts clau per evitar trencar la continuitat 
en els entrenaments.

Marc Codina Capdevila, fisioterapeuta (Fisiosona)
 
Pscineuroimmunologia aplicada a l’esport de  
resistència

Visió global dels aspectes que influeixen en el rendiment 
esportiu: nutrició i suplementació.

Eduard Mercader Vila, fisioterapeuta especialitzat en  
pscineuroimmunologia (Fisiobisaura)
 
Showcooking barretes energètiques + degustació

Xerrada d’ alimentació esportiva natural i saludable.

Astrid Barqué, diplomada en Educació Física, Llicenciada 
en Ciències de l’Esport i postgraduada en educació familiar 
(Vitampleni)

 
 

24a edició · 2016

MiniCabrerèsBTT – Marxa infantil btt no competitiva

Sortida: 16:00 h.
Lloc: Village CabrerèsBTT

Inscripcions: a partir de les 12:00 h.
Preu: 3 €  (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
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DIUMENGE 29 DE MAIG

24a 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: 28 i 29 de maig
Recorregut llarg: 58 km. / 1.850 m. d+
Recorregut curt: 37 km. / 850 m. d+
Límit d’inscrits: 3.000
 

Village CabrerèsBTT

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

Fira Comercial BTT, Free Wifi, Circuit de Ponis, Exhibicions  
de Trial, Circuit de Trial, Tirolina gegant, Inflables infantils,  
Sorteig de productes esportius, Massatges de recuperació  
pels participants, Servei de neteja de BTT gratuït (Stihl),  
Servei guarda bicis gratuït, Servei de dutxes gratuït pels  
participants (Pavelló municipal), Servei de bar, Pasta Party  
(Pavelló Municipal)
 

Copa Catalana Trial / Kid’s Cup

Sortida: de 9.00 h. a 11.30 h.
Lloc: Village CabrerèsBTT

Inscripcions: de les 8.15 h. a les 11.30 h.
Entrega de premis: 13.30 h.
Inscripcions anticipades a: www.trialsport.es

9è Concurs de fotografia Instagram #cabreresbtt

Recepció de fotografies: community@cabreresbtt.com
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Recorregut 2016

Ruta Llarga
58 Km
Desnivell acumulat:1.850 m

Ruta Curta
37 Km
Desnivell acumulat: 920 m
........................................................

Llegenda

  Ruta Llarga

  Rura Curta

  Esmorzar

  Avituallament

  Servei Tècnic

  Sortida/Arribada

Recorregut 2016
 
Com no podia ser d’una altra manera, una de les botigues referents 
del món de la BTT del nostre país, també disposa d’uns 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 desajusta-
ments propis del desplaçament o qualsevol imprevist d’última hora. 
Els trobareu també en el km.44 de la ruta llarga, a Pruit.
 

Botiga ubicada a Sabadell és espai de referència on compta amb 
un servei mecànic de gran reputació a la zona. Estaran al km.8 per 
solucionar les primeres incidències que hagin pogut sorgir per falta 
d’adaptació al terreny o per les particularitats de la jornada. No dubtis 
de visitar-los si creus que la teva BTT necessita un ajustament i així 
formar un tàndem perfecte.
 

Situats al km 19 (Tavertet) aquesta botiga de Manlleu que disposa 
d’un taller amb gran experiència en la reparació de tot tipus de bici-
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cletes, 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’avituallament d’entrepà de botifarra.
 

Un any mes comptem amb la botiga referent de la Selva que trobareu 
al km 28 de la ruta curta, el darrer avituallament d’aquest recorregut, 
i quan el desgast físic i mecànic sigui evident, aquest avituallament 
i servei tècnic es pot convertir en un glop d’aire fresc que us ajudi a 
afrotnar els últims paisatges i corriols amb garanties
 

Com a novetat en aquesta edició comptem amb aquesta nova botiga 
de Vic que neix amb la voluntat de crear un espai per a tota mena de 
ciclistes i que disposa de taller mecànic oferint els seus coneixements 
i experiència. Els trobareu al km.35 i us podran resoldre possibles inci-
dències mecàniques per tal que podeu completar el trajecte i tenir la 
millor experiència possible del recorregut.
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Village CabrerèsBTT
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Serveis per als participants

 Servei tècnic

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

 Servei d’assistència mèdica

Al llarg del recorregut, la CabrerèsBTT compta amb un desple-
gament d’ambulàncies i personal d’assistència mèdica i sanitària 
per a tots els participants. Al Village CabrerèsBTT hi ha un dis-
positiu permanent de metges i infermers a disposició de tots els 
assistents i participants.
.................................................................................................

 Servei de custòdia de la bicicleta de muntanya

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

 Servei de neteja de bicicleta de muntanya

L’organització posa a l’abast de tots els participants un espai 
amb 10 hidronetejadores i 2 bufadors Stihl - Vicreu perquè pu-
guin tornar a casa amb la seva bicicleta de muntanya neta, sen-
se pols ni fang.

 Servei de dutxes

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

 Caldo, bossa starter, avituallaments,
 esmorzar i aperitiu

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

 Servei de massatges

Un cop finalitzada la marxa, al Village CabrerèsBTT, l’organitza-
ció amb la col·laboració del Col·legi de Fisioterapeutes de Cata-
lunya i Powerade oferiran als participants un massatge perquè 
puguin recuperar la musculatura de tot el cos.
.................................................................................................

 Protecció civil, assistència motoritzada 
 i cotxe escombra

A l’arribada i també al llarg de tot el recorregut, l’organització 
desplega un dispositiu motoritzat i humà per facilitar l’aparca-
ment, per controlar els encreuaments de les carreteres locals i 
per fer el seguiment d’aprop de tots els participants. Vehicles tot 
terreny tancaran la marxa i els participants que hagin d’abando-
nar la cursa se’ls traslladarà al Village CabrerèsBTT.
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9è CONCURS  
INSTAGRAM
#cabreresbtt2016

L’organització vol que tothom sigui partícip de la 24ª Ca-
brerèsBTT que se celebra durant el cap de setmana del 28 i 
29 de maig del 2016, 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 #cabreresbtt2016.

Els participants al concurs podran compartir moments i si-
tuacions 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 has-
htag #cabreresbtt2016.

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 foto-
grafia amb el hastag #cabreresbtt2016 a partir del 22 de maig.

· L’organització captarà la instantànea i la publicarà a la seva pàgi-
na oficial (@cabreresbtt). Si veieu que no es publica en 48 hores 
laborables 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 5 de juny a les 19 hores. 
En aquell moment, es deixaran de comptabilitzar els “Likes” re-
buts.

· 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 insta-
gram -http://instagram.com/cabreresbtt-).

· Una vegada es publiqui una fotografia amb el hastag #cabre-
resbtt2016, 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 qual-
sevol format de publicació.

PASTA PARTY
La Pasta Party és una novetat de la 24ª edició que ha estat pensada per ser la cloenda de la festa, compartint espai i àpat amb com-
panys, amics, família, els centenars de voluntaris i tota la organització del CabrerèsBTT. 
 
S’ofereix en dues modalitats: · Pasta Party: amanida + pasta + 2n plat a escollir + postres. PREU: 13 €
     · Mini Pasta Party: 1 plat a escollir dels quatre disponibles + postres. PREU: 7 €

La Cabrerès Pasta Party és organitzada per els comercos locals.

1. @xavisabastia
(313 v.)

2. @hector1991
(236 v.)

3. @rubenm13
(187 v.)
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Presentació CabrerèsBTT 2016
El mes de maig tindrà lloc la Presentació Oficial de la CabrerèsBTT 
2016. Per segon any consecutiu, i gràcies a la col·laboració d’un 
dels nostres patrocinadors, la presentació de la CBTT tindrà lloc en 
un emplaçament amb un encant especial: l’Antiga Fàbrica Estrella 
DAMM, a la ciutat de Barcelona.
 
A l’acte hi està convocada la premsa local i nacional, els patroci-
nadors i els col·laboradors.

En la 23a edició (2015) es va donar accés a l’acte de presentació 
a 100 participants de la #CBTT. L’iniciativa va tenir una molt bona 
acollida i és per aquest motiu que enguany s’ha tornat a dur a 
terme. S’ha fet una crida per mitjà de les xarxes socials i també 
l’enviament d’un comunicat digital amb la que convidant als ins-
crits a participar a l’acte, omplint l’aforament previst en pocs dies 
i confirmant d’aquesta manera l’interés en la prova. La Sala de 
Bàscules que hi ha a la 2a planta de l’edifici acollirà els parlaments 
del representant del Consell Català de l’Esport, de la Federació 
Catalana de Ciclisme, el president de l’Associació Esportiva Ca-
brerès i Director Esportiu de la Marxa, Àlex Montanyà; el Gerent 
d’Institucions i Col·lectius de Ibercaja, un dels patrocinadors de la 
CaberèsBTT, Josep Maria Santos.

L’acte servirà perquè l’Àlex Montanyà presenti l’extens programa 
d’activitats previst per el cap de setmana, cada vegada més parti-
cipatiu i que inclou entre d’altres una nova edició del Fòrum Ca-
brerèsBTT i també la Copa Catalana de Trial ; i per desgrenar els 
detalls del recorregut i el perfil de la prova, que en aquesta edició 
es preveu menys dura que la darrera edició i tornarà a tenir 2 va-
riants: la ruta curta, de 37km i +920m de desnivell i la ruta llarga, 
de 58km i +1.850m de desnivell.
 
Un cop finalitzats els parlaments, el centenars d’assistents podran 
gaudir a la terrassa de l’edifici d’un petit refrigeri mentre comen-
taven aspectes de la CabrerèsBTT i marxaven amb un parell d’ob-
sequis: un tapa-colls exclusiu de la prova, una cervesa conmemo-
rativa DAMM i la Magazine CabrerèsBTT.
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Clàudia Galícia

La Clàudia és una torellonenca de 30 anys que transpira alegria i ener-
gia en tot allò que fa. Ella diu que es considera tossuda, i potser és 
aquesta tossuderia la que l’ha portat a viure un canvi tan sorprenent 
en els últims quatre anys.
 
Les seves primeres competicions van ser en l’esquí alpí, una disciplina 
que a poc a poquet va perdre importància en el seu dia a dia, durant 
l’adolescència. Uns anys més tard, i essent ja arquitecta tècnica, la 
Clàudia va participar en un sorteig que organitzava una marca de 
rellotge esportiu, el premi del qual era la participació en la coneguda 
prova TITAN DESERT. Va guanyar el premi, i fent gala de la seva perse-
verança i la seva tossuderia la Clàudia es va preparar a consciència: va 
entrenar, va patir, va gaudir i va guanyar la prova. Aquest va ser només 
l’inici del seu retorn a la competició.
 
Actualment la Clàudia divideix la seva carrera esportiva en dos es-
ports: l’esquí de muntanya i la btt. En aquestes disciplines ha aconse-
guit resultats excel·lents:
 
Esquí de muntanya (temporada 2016)
2ona General Copa del Món 
1era Copa del Món Albossagia – Sprint
2ona Copa del Món Andorr – Invidual
3era Campionats d’Europa – Individual
3era General Copa del Món Sprint
3era General Copa del Món Individual
 
MTB (temporada 2015)
2º Andalucia Bike Race (UCIS1 – 6 etapes)
2º Volcat BTT (UCIS2 – 3 etapes)
1º Rioja Bike Race (UCI S2 – 3etapes)
1º Campionats Espanya Ultramarató
16º Campionats del Món XCM
1º Copa Catalana Vall de Boí XCO
4º Campionats Espanya XCE
5º Campionats Espanya XCO

Hem parlat amb la Clàudia per conèixer una mica més d’aquesta atle-
ta que en quatre anys s’ha convertit en una esportista d’elit:
 
Com et prepares el dia a dia? Com compagines la feina i els dos 
esports?
En l’àmbit esportiu aquesta ha set la primera temporada en què he 
dividit la temporada en dos: esquí de muntanya de novembre a març. 
Ara he fet dues setmanes de descans i comença la temporada en 
mountain bike. Professionalment, els dos dies aprofito els dos dies de 
descans d’entrenament per fer les visites d’obra, per sort sóc autòno-
ma i em puc organitzar bé la feina.
 
Com et prepares la temporada? Tens entrenador?
Tinc dos entrenadors, el Javi Martín en esquí de muntanya i el Martin 
Noguera que em porta durant tot l’any: em prepara els entrenaments, 
les rutines al gimnàs, la suplementació, etc. Aquest és el meu primer 
any amb ell i estic molt contenta de com hem treballat plegats.

Arquitecta tècnica i atleta

Quin volum d’hores entrenes?
Una setmana de càrrega entreno entre 18 i 24 hores setmanals i el 
gimnàs, les setmanes de menys càrrega aproximadament unes 15 ho-
res setmanals i el gimnàs, i les setmanes de competició 10hores.

I en referència a l’alimentació, segueixes cap dieta especial? 
Tens un dietista?
El Martin em controla el pes però no segueixo cap dieta estricta, sem-
pre he seguit una dieta molt equilibrada i em funciona.

Quin és el teu millor record sobre la bici?
Sens dubte la 2a participació a la Titan Desert, el 2014. M’havia pre-
parat molt i arribava en bones condicions i bones sensacions. Vaig 
guanyar les 6 etapes, em vaig passar els 6 dies pedalant 6 hores diàries 
amb un somriure d’orella a orella, vaig gaudir moltíssim. hi havia un 
molt bon ambient, realment la vaig gaudir moltíssim.

I el pitjor?
La primera Titan, la vaig guanyar però no la vaig gaudir. Era pràctica-
ment la meva primera prova en BTT, va ser dura, en alguns moments 
hi va haver mal ambient i es va convertir en una guerra.

Un objectiu que tinguis?
M’agradaria participar en el Campionat del Món de marató i en la 
copa del món de ral·li. Ser que serà difícil, és un esport olímpic i la 
competència és difícil, però participar a competicions internacionals 
em motiva.

Un vici quan vas amb bici?
El pulsòmetre, no sóc capaç de sortir sense ell. Pot fer una hora que 
estic entrenant, però quan m’adono que no el porto, retrocedeixo a 
buscar-lo.

Coneixes bé el Cabrerès i la CabrerèsBTT. Què en destacaries?
El Cabrerès és un entorn que per motius familiars coneixo bé i que em 
fascina. El paisatge, el terreny, les múltiples possibilitats que ofereix, 
la calma i tranquil·litat que s’hi respira, el converteixen en un entorn 
preciós. La CabrerèsBTT és una prova que malgrat coneixo bé i en la 
que m’agradaria participar en alguna edició, si el calendari ho permet. 
Malgrat no haver-hi participat ser bé que és una marxa de sobres co-
neguda en el món biker i que la gent espera amb ganes, i no és per 
menys: el bon ambient que s’hi respira, el recorregut canviant any rere 
any que porta a ciclistes per racons inaccessibles la resta de l’any, entre 
d’altres la converteixen en una experiència més que recomenable.
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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  
CabrerèsBTT.

Per a l’infant, la marxa suposa enfron-
tar-se als petits reptes que el recorregut 
disposa i poder emmirallar-se amb els seus 
pares o germans més grans que participen 
l’endemà a la mítica CabrerèsBTT. És per 
això que, l’organització prepara i dispo-
sa la MiniCabrerès com si de la mateixa  
CabrerèsBTT es tractés.
 
Enguany, la MiniCabrerèsBTT tornarà a 
reunir a mig miler d’infants que partici-
paran a la prova no competitiva en les 
modalitats:

· de 4 a 7 anys (circuit tancat de 500m)
· de 8 a 11 anys (6km)
· de 12 a 16 anys (10km).

La prova, que tindrà lloc el dissabte 28 de 
maig, s’iniciarà a partir de les 16:00 h al 
Village CabrerèsBTT.

Les inscripcions es faran el mateix dia de 
la cursa, a partir de les 12:00h a la carpa 
específica de l’Organització.

L’organització lliurarà una samarreta de la 
MiniCabrerèsBTT i berenar a tots els par-
ticipants.

 

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, 28 
de maig.

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

· És indispensable per a la inscripció a la 
MiniCabrerèsBTT l’autorització escrita 
i signada pels pares o tutors. Sortida 
programada cada 5 minuts per grups 
d’edat des de l’arc de sortida del Village 
CabrerèsBTT a partir de les 16.00 h

 
Suport:

· Ambulància, protecció civil, cotxe es-
combra, fotografia, vídeo, assitència 
motoritzada, speaker.

· Senyalització de la ruta amb fletxes di-
reccionals.

· Finalització al Village CabrerèsBTT. Allà 
es donarà berenar a tots els participants 
i es farà el lliurament de la samarreta 
commemorativa MiniCabrerèsBTT 2015 
i obsequis dels col.laboradors. També es 
farà un sorteig de productes.

 
Els pares i/o familiars poden acompanyar 
els participants durant tot el recorregut.
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Copa Catalana de Trial
L’ESQUIROL ACULL LA SEGONA PROVA EL DIA 29 DE MAIG
 
El proper diumenge dia 29 de maig es posaran de nou en joc els 
punts per liderar la Copa Catalana Trial 2016, serà a L’Esquirol 
(Osona) en el marc de CabrerèsBTT.
 
La cita reunirà els millors esportistes de l’especialitat. A la ca-
tegoria absoluta masculina l’aragonès Abel Mustieles,número 
1 mundial, Rafa Tibau, número 6 mundial i Sergi Llongueras, 
número 12 mundial ocupen, per aquest ordre, les primeres po-
sicions de la general després de la disputa de la primera prova 
el passat 3 d’abril a Barcelona.

 
En l’apartat femení la basca Irene Caminos lidera la general 
seguida de la catalana Gemma Abant i de la suïssa Debi Studer.
Deixant de banda les dos categories absolutes es disputaran 
també les categories de cadet (15-16 anys), sènior (17 i més) i 
sub23 (17-22).
 
La cita catalana no descuida la base i comptarà també amb les 
competicions de Kid’s Cup i d’Open Cup, ajudant a fomentar la 
base. Així doncs totes les categories hi seran representades i els 
nivells seran assequibles per a tothom. Es disputaran les cate-
gories de pre-benjamins (5-6 anys), benjamins (7-8 anys), prin-
cipiants (9-10 anys), alevins (11-12 anys) i infantils (13-14 anys).

En l’apartat open, on els participants poden escollir el nivell de 
recorregut que millor s’adapta a ells i sense limitació d’edat, hi 
haurà tres recorreguts de dificultat, el blanc, el blau i el verd.
 
Les posicions capdavanteres de les categories disputades a la 
prova inaugural de Barcelona són per:
 
· Sub23: Marc Novoa (Premià de Dalt)
· Sènior: Raúl Martinez (Cartagena)
· Cadet: Max Serra (Alella)
· Infantil: Nil Benítez (Argentona)
· Open verd: Jaume Plana (Centenys)
 
Veure la classificació general:
http://www.trialsport.es/arxius/resultats/CC16_G.pdf

 
La prova de l’Esquirol és una de les més complertes del circuit 
català. Combina una amplia varietat de zones, una d’elles si-
tuada al bell mig del village del CabrerèsBTT, les altres quatre, 
totes naturals, tindran exigents pendents i grans blocs de roca 
i s’ubicaran en el remodelat camí que porta a la font de l’Escu-
della, a més la prova del Collsacabra és de fàcil seguiment pels 
espectadors ja que totes les zones s’ubiquen a un radi de 800m 
aproximadament.  
 
Pel que fa als horaris, el primer horari d’inscripcions serà 
de 08:15 a 08:45 per a les categories d’alevins, d’infantils i 
d’opens, sent la sortida a les 09:00.  
 
De 10:30 a 11:10 és el torn per a les inscripcions de les catego-
ries cadet, sub23, sènior, elits, sent la sortida a les 11:10.
Finalment d’11:00 a 11:30 hi haurà les inscripcions per a les 
categories de pre benjamins, benjamins i  principiants, sent la 
sortida a les 11:30.
 
S’estima que el lliurament de premis començarà entorn a les 
12.00 h.

Per més informació i inscripcions: www.trialsport.es
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Fòrum CabrerèsBTT

Barretes energètiques:  
showcooking i degustació
Astrid Barqué, Vitampleni

El taller de barretes energètiques que imparteix Astrid Barqué, 
especialista en cuina natural per a esportistes, està molt enfo-
cat a les necessitats de cada atleta, segons el seu cos i també 
depenent del desgast que suposi la competició a la qual s’hagi 
d’afrontar. Aquestes barretes estan lliures de conservants i fe-
tes amb alternatives als sucres refinats.El nivell de glucogen en 
l’organisme és molt important en l’activitat física i les barretes 
energètiques proporcionen aquest component a través dels car-
bohidrats complexos que són els que porten principalment. Així 
reomplim el cos de combustible a mida que es van acabant les 
reserves de glucogen per tornar a agafar força i poder acabar la 
cursa sense abandonar pel camí.

En el taller s’ensenyen diferents receptes de barretes: de iogurt, 
amb mel... L’Astrid Barqué ajuda a escollir els carbohidrats se-
gons cada cas, que hi hagi varietat de cereals, vegetals i fruites, 
i resol dubtes dels assistents in situ.
 

Prevenció de lesions coherència 
i sentit comú
Marc Codina, Fisiosona

 
El fisioterapeuta posarà sobre la taula els punts claus perquè 
el ciclista pugui evitar les lesions de tipus mecànic, emocional, 

fisiològic...Se citarà també la rutina que caldria tenir en compte 
durant la pretemporada, durant la temporada i, sobretot, els 
hàbits diaris, que permetran mantenir la continuïtat en els en-
trenaments i assolir els objectius de l’esportista. En la conferèn-
cia es donaran pautes per evitar caure en el procés d’inactivitat 
física involuntària (lesió), i eines per conviure amb aquesta en el 
cas que es produeixi.
 

Psiconeuroimmunologia 
aplicada a l’esport de 
resistència
Eduard Mercader,  
Fisiobisaura

 
El psiconeuroinmunòleg parlarà dels punts claus en la millora 
del rendiment en l’esport de resistència, oferint una visió global 
des del punt de vista de fisiologia de l’entrenament, de la nutri-
ció, la suplementació i sistema nerviós, buscant el punt d’unió i 
de coherència entre salut i rendiment.
 
El rendiment i la salut en l’esport de resistència estan íntima-
ment lligats. La millora del nostre rendiment recau en la capa-
citat del nostre cos d’adaptar-se a l’activitat, d’ aconseguir un 
bon metabolisme energètic i d’una bona recuperació. Per acon-
seguir-ho cal posar especial atenció en els processos químics i 
metabòlics, elements claus en aquest procés.

La Psiconeuroinmunologia dóna importància a tots els aspectes 
que intervenen en la nostra salut i en el rendiment esportiu, 
tenint en compte els processos hormonals i digestius, el sistema 
nerviós i el sistema immune.

Controlar aquests punts pot resultar clau per millorar el nostre 
rendiment i aconseguir que el nostre metabolisme s’adapti co-
rrectament a l’activitat que volem realitzar.
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3a ed. Cabrerès Mountain Marathon by SPORT

ques de l’entorn i la seva dilatada experiència en l’organització 
de la mítica marxa CabrerèsBTT garanteixen l’espectacularitat 
del recorregut i la immillorable gestió de la mateixa. La mara-
tó (42.470m i 1.800m de desnivell positiu), i la mitja marató 
(21.300m i desnivell positiu de 800m) són les dues modalitats 
programades per a aquesta nova edició de la Cabrerès MM.

Si no et vols perdre aquesta nova aventura hauràs de preparar-te 
de valent. Els participants previstos sortiran des del Village Ca-
brerès Mountain Marathon que estarà ubicat a L’Esquirol (Barce-
lona).

Trobareu tota la informació necessària a través del nostre web 
(www.cabreresmm.com), i a través de les nostres xarxes socials 
(Facebook i Twitter).

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

El 6 de novembre 2016 tindrà lloc la III 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 pertan-
yent 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 perspecti-
ves de l’horitzó que s’aconsegueixen durant la CabrerèsMM fan 
que sigui una prova molt atractiva que permet al runner desco-
brir racons únics del territori.

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

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

Aquest any es compleix ja la 24a edició de la CabrerèsBTT. A TAC-
TIC ens omple de joia continuar vestint, any rere any, tots els bikers 
amb el mallot i culot oficial d’aquesta cursa tan emblemàtica del 
nostre país, que s’ha convertit en un punt de trobada de milers 
d’aficionats, especialistes y professionals del sector de les dues ro-
des, que busquen disfrutar de la bicicleta de muntanya i la natura.

Perquè sabem que els bikers són exigents, cada any ens inten-
tem superar. En l’equipació d’aquest any, podreu descobrir el nou 
teixit DAMERO molt més transpirable, de patrons més ergonò-
mics i lycres més elàstiques amb acabats de silicona per evitar fric-
cions innecessàries. A més, hem desenvolupat un fit específic per 
a cada tipus de ciclista; per guanyar, així en comoditat, millorar el 
rendiment i la diversió sobre la bicicleta. Quin és el vostre?

TEAM fit
Ideal per als que gaudeixen de la natura i del plaer de practicar 
esport a l’aire lliure. Presenta una estructura ergonòmica poc 
ajustada pensada per potenciar al màxim la comoditat i uns ex-
cel·lents acabats com grans reixetes i mànigues elàstiques.

PLUS fit
Creat per a esportistes exigents que viuen el ciclisme com a part 
de les seves vides. Presenta una estructura semicompresiva i en-
tallada, perfecta per guanyar prestacions i millorar el rendiment 
gràcies a teixits de lycra i l’última tecnologia Sigmagrip.

Cal destacar dins d’aquesta línia tota la gama de produc-
tes PLUSfit for woman, dissenyada exclusivament per a 
l’anatomia femenina. Per a les més apassionades, exigents 
i amb estil.

DOPOGARA
Doneu un toc ciclista a la vostra vestimenta casual!.

La nova línia Dopogara és una col·lecció de prendes de disseny i estètica esportiva, per a que tot l’equip pugueu lluir els vostres colors 
a cada sortida o cursa on participeu. Polos, dessuadores i gorres que destaquen per la seva comoditat, lleugeresa i transpirabilitat. 
Per aquells moments que no esteu sobre la bicicleta.
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Patrocinadors

Deporvillage

Deporvillage neix l’any 2010 i la Cabrerès és de les primeres 
pedalades amb les quals vam decidir col·laborar.

Aquest serà el quart any que hi donem suport. El primer any de 
col·laborar i estar presents al village vam comprovar perquè és 
un esdeveniment considerat pels practicants del BTT com una 
de les millors concentracions de Catalunya i del sud d’Europa.
 
La Cabrerès és més que una prova de BTT, és un punt de tro-
bada de milers d’aficionats al ciclisme, molts vinguts de fora de 
Catalunya, que poden gaudir amb les seves famílies d’un ex-
tens programa d’activitats perfectament organitzades durant 
tot el cap de setmana en un entorn incomparable.

Aquest és el motiu pel que tant els participants com els col·la-
boradors seguim fidels a la cita any rere any.

 

La presencia a la Cabrerès durant els darrers anys ha fet que 
molts aficionats al ciclisme  ens ha permés no només donar 
visibilitat a la marca (logo al dorsal, a la revista, als múltiples 
anuncis i publicacions, etc) sinó també donar experiència de 
marca al client i ajudar-lo a resoldre dubtes en la compra on-li-
ne, uns dubtes que confiem que creiem que estan superats. 
I per descomptat ens ha servit per donar-nos a conèixer, per 
explicar qui sóm, d’on venim i la nostra filosofia d’empresa.
 
Només ens queda desitjar que tothom gaudeixi d’aquesta nova 
edició i poder-nos seguir trobant en les properes.
 
Bona CabrerèsBTT !
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Mallots CabrerèsBTT
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2016
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La Cabrerès Associació
de Comerciants
i la CabrerèsBTT

Cabrerès Associació de Comer
ci

an
ts

Des del 20 al 29 de maig visiteu els establiments 
del Collsacabra associats a la Cabrerès Associació 
de Comerciants (CAC) i participeu a la: 5ª Llumine-
ta CabrerèsBTT!

El sorteig es celebrarà el 03 de juny. El guanyador/a de la Llumi-
neta CabrerèsBTT es donarà a conèixer a través del Facebook i 
de la web de la CabrerèsBTT. El premi és un espectacular lot de 
productes per gentilesa de la CabrerèsBTT i la CAC que inclou:

· Una col·lecció de tres tapacolls CabrerèsBTT&SportHG 
d’alta qualitat.

· Dos mallots commemoratius de la 24a edició
  CabrerèsBTT.

· Dues samarretes MiniCabrerèsBTT.

· Dos polos CabrerèsBTT.

· Dos bidons d’aigua Ghost.

· Quatre WD4 desengrassants.

...i fins a deu productes més dels establiments de la CAC!

Guanyador de l’edició 2015, l’Anna Gonzàlez Mas, que va signar la 
llumineta al Bar Can Llemosí. A la foto recollint el premi amb:

  
Quico (Celler Set de 7-L’Esquirol) - Tresorer de la CAC

Neus ( Bar Can Llemosí-L’Esquirol), on es va recollir la signatura 
guanyadora de l’Anna.

Alex Montanyà - President de l’AEC
Dolo (Snack ROVI-L’Esquirol) - Vice presidenta de la CAC

Albert (Embotits Collsacabra-Cantonigròs) President de la CAC
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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 esdevingut 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 pro-
voca certs impactes sobre l’entorn i certes molèsties a propieta-
ris i pagesos: erosió en certs punts de l’itinerari, deixalles que no 
es recullen, dispersió del bestiar, molèsties a la fauna salvatge, 
increment de pas de ciclistes arrel de la cursa, etc.

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

Per reduir o compensar aquests efectes negatius, hi ha subscrit 
El Document de Compromís per a la Conservació de la Natura 
al Cabrerès (Collsacabra) que inclou l’aplicació de nombroses 
mesures de sostenibilitat, entre les quals destaca destinar un 
percentatge de l’import de cada inscripció a un fons per la rea-
lització d’actuacions sobre el terreny. Des de l’any 2014 l’enti-
tat organitzadora, l’Associació Esportiva Cabrerès estableix una 

col·laboració amb l’Associació Paisatges Vius (www.paisatges-
vius.org), una entitat local que té com a objectius fer compatible 
la conservació activa dels valors naturals 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 benefi-
ciosa 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.

Actuació de l’any 2015 amb la creació d’un Biotroncper a la promoció de la biodiver-
sitat ja instal·lat al Collsacabra.
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Projectes solidaris

Bicicletes Sense Fronteres

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

En aquesta 24a. edició de la Ca-
brerèsBTT i seguint l’èxit de l’edició 
anterior, hem continuat la col·labo-
ració amb Bicicletes sense Fronte-
res, una entitat sense ànim de lucre 
fundada l’abril de 2012 amb seu a 
Masarac (Girona), centrada en mi-
llorar la qualitat de vida de les per-
sones més desfavorides a través de 
les bicicletes.

Bicicletes sense Fronteres i els seus col·laboradors dediquen 
tots els esforços a millorar la qualitat de vida de les persones 
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 diversifi-
ca les seves accions, 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 so-
cial 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 soste-
nible, saludable i divertit.

A Bicicletes sense Fronteres financien totes les seves accions 
organitzant actes solidaris, amb col·laboracions d’empreses i 
particulars i amb les aportacions dels socis. També col·laboren 
en altres projectes que creguin en les bicicletes com a eina 
transformadora i realitzen xerrades per promoure on sigui les 
seves iniciatives i valors. L’ASTC, entitat organitzadora de la 
CabrerèsBTT, proposa que els participants al moment de la ins-

cripció facin una donació voluntària d’1 així com cedirà un 
espai al Village per tal que tots aquells que ho desitjeu, porteu 
bicicletes velles que seran reparades 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 bicicle-
tes! De ben segur 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!

Pulsera Solidària - Hospital Sant Joan de Déu

L’Hospital de Sant Joan de Déu ha creat, a partir del projecte 
“La experiencia de Carlos”, una campanya de recerca de fons 
per la investigació contra el càncer. Per fer-ho han plasmat en 
un braçalet els dibuixos del Carlos, un nen malalt de càncer 
que explicava la seva història i procés per mitjà d’aquests.

Amb la venda de “La pulsera solidaria” es recapten fons per 
a la investigació de la malaltia i pel suport a les famílies.
 
Des de l’organització de la Cabrerès ens agrada que la CBTT 
sigui més que un esdeveniment esportiu, i busquem el com-
promís amb l’entorn, així com participar amb accions socials.
 
Enguany ens unim al projecte de “La pulsera solidaria” de 
l’Hospital Sant Joan de Déu. El braçalet es podrà comprar a 
la Village CabrerèsBTT.
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Allotjaments al Collsacabra
RESTAURANTS I BARS

L’Esquirol
· Restaurant la Cooperativa. C. Major, 83, 1er. /
  Tel. 616667310
· Restaurant Tretze Taules. Ctra. Vic a Olot, km. 15,75 /  
  Tel. 938 569 030
· Bar J&M. C. Rosals, 2 / Tel. 938 568 780
· Bar Rovi. C. Sant Bartomeu, 6 / Tel. 938 568 509
· Hostal Collsacabra. Pg. de les Gorgues, 8 /  
  Tel. 938 568 076

Cantonigròs
· Bar-Restaurant el Roc. Camí Reial, 5 / Tel. 938 565 100
· Ca la Rotllada. Crta. Vic a Olot, km. 23,6 /  
  Tel. 938565024 / www.calarotllada.com
· Cabrerès Hostal de Muntanya. C. Major, 26 / 
  Tel. 938 565 022 / www.cabrereshostal.com
· Cal Carreter. Ctra. Vic a Olot, km. 14 / 
  Tel. 938 525 003
· Ca l’Ignasi. C. Major, 4 / Tel. 938 525 124 /  
  www.calignasi.com
· Ca la Laia. C. Major, 4 / Tel. 938 525 124
· Can Puntí. Ctra. Vic a Olot, km. 24 / Tel. 938 525 069

Sant Martí Sescorts
· La Teuleria. Ctra. Vic a Olot, km. 10,3 /  
  Tel. 938 569 014

Rupit i Pruit
· Can Sellent. Pl. Major, 3 / Tel. 938 522 014
· El Genet. C. Sant Joan de Fàbregues /  
  Tel. 938 522 158
· El Coll. Mas el Coll / Tel. 938 522 105 /  
  www.maselcoll.cat
· Ca L’Estragués. C. de l’Església / Tel. 938 522 006
· Bar-Restaurant Albert. Camí Sant Joan  
  de Fàbregues, 4 / Tel. 938 522 021
· L’Hort d’en Roca. Pl. Era Nova / Tel. 938 522 029
· El Genet. Camí Sant Joan de Fàbregues, 10 /  
  Tel. 938 522 158 / www.elgenet.com
· Bar-Restaurant Càmping de Rupit. Crta. Vic a Olot,  
  km. 31,5 / Tel. 938 522 153 / www.rupit.com
· Bar Forn de l’Era. Pça. Era nova, 1/ Tel. 938 522 046 /  
  www.fornderupit.com
· Bar Mirador del Pont. C. Manyà, 7 bis
· Bar El Tarota. Pça. Major, 1. / Tel. 938 522 897
· Bar-Embotits Crosas. C. Església,10 / Tel. 938 522 042

Tavertet
· Bar Can Baró. Call de Can Baró, s/n / Tel. 931 035 005
· Hostal Can Nogué. C. del Mig, 15 / Tel. 938 565 251 /  
  www.hostalcannogue.com
· 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

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
· Can Cucut. C/ Coll de Castell / Tel. 629 620 352
· Apartaments Can Grau. C/ Barbacana, 4 / 
  Tel. 607885875 / www.apartamentsgrau.com
· Casa l’Art. Pça. de l’Era Nova, 5 / Tel. 639 981 010 /  
  www.casalart.cat
· Hostal Estrella. Pl. Bisbe Font, 1 / Tel. 938 522 005 /  
  www.hostalestrella.com
· 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.ladevesaderupit.com
· Ca la Quima. Mas El Llorà / Tel. 938 522 012 /  
  www.llora-calaquima.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 / Tels. 629 677 449 -  
  937 447 177 / www.avenc.com
· L’Alzina. C. Jaume Balmes, 28 / Tel. 618 810 727
· La Torre de la Vall / Tel. 609 375 259 /  
  www.torredelavall.com
· La Cabanya del Crous. Mas el Crous. Crta. BV-5207,  
  km. 6,8 / Tel. 629 877 565 / www.maselcrous.cat
· Can Feló. Camí de l’Avenc, s/n / Tels. 666 840 925 -  
  938 890 137 / www.canfelo.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. 934 301 606 / www.peretarres.org

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

CÀMPINGS

Rupit i Pruit
· Càmping de Rupit. Ctra. De Vic a Olot, km. 31 /  
  Tel. 938 522 153 / www.rupit.com
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El Collsacabra és un massís de relleu ta-
bular i acinglerat pertanyent a la Serrala-
da Transversal, que enllaça el Prepirineu 
oriental amb la Serralada Prelitoral.

És una terra formada bàsicament per roca 
calcària, 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’Esqui-
rol és un municipi d’aproximadament 62 
quilòmetres quadrats format pels nuclis de 
Cantonigròs, Santa Martí Sescorts, l’Esqui-
rol i Sant Julià de Cabrera. Junts consti-
tueixen 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 Collsacabra, so-
bretot arran de la combinació del seu pa-
trimoni arquitectònic amb la majestuositat 
del seu paisatge.

Així és recomanable donar una volta pel 
nucli de Rupit, però alhora fer alguna de 
les petites caminades i visitar el Salt de Sa-
llent, l’església romànica de Sant Joan de 
Fàbregues o el petit nucli de Pruit. 

avertet 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 

Turisme al Collsacabra cua de cavall, Tira-
bous, Molí Bernat,...) i on es poden trobar 
nombrosos vestigis del passat, com balmes 
habitades, cases de pagès centenàries, er-
mites romàniques (Sant Corneli, St. Barto-
meu Sesgorgues,...).

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 conur-
bacions 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 convertit en un pai-
satge natural humanitzat de gran interès.

Nombrosos són els atractius de la zona 
entre els quals destaquem: La serra de 
Cabrera i Aiats, figura rectilí- nia que tot 
sovint identifica les terres del Collsacabra. 
Aquesta serra és una frontera natural en-
tre 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’aigua (La Foradada, el 
Tornall,...) i engorjats 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 ofe-
reixen als practicants de BTT la possibilitat de desplaçar-se per 
unes rutes obertes, de lliure accés i completes per a la pràctica 
d’aquest esport, dins un espai reconegut i homologat per una 
mateixa xarxa de centres.

Aquests centres es troben ubicats en un entorn natural singular 
i estan articulats mitjançant una xarxa de circuits degudament 
senyalitzats, amb diferents nivells de dificultat per tal que tots 
els nivells puguin gaudir-ne i amb un punt d’acollida que ofereix 
diversos serveis als seus usuaris. Els tres centres BTT es torben 
enllaçats entre si per les rutes, el què configura una gran xarxa de 
rutes. Tanmateix, a Osona hi ha una àmplia oferta de senderisme.

Deu senders de petit recorregut escampats per tota la comar-
ca que permeten afegir al plaer de caminar el fet de descobrir 
indrets i monuments de gran bellesa i plens d’història. Aquesta 
xarxa de senders senyalitzats són un mitjà excel·lent per conèixer 
una part del nostre país allunyada de les aglomeracions. També 

alguns senders de gran recorregut passen pel territori com és el 
cas del GR 210 Camí vora Ter, GR 151 Camins del Bisbe i Abat 
Oliba, GR 1, GR 2 o GR 3. Per a més informació sobre activi-
tats, rutes, allotjaments i informació 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
8 de maig de 2016
www.terraderemences.com

Per què no a la Vall d’en Bas? Per què no a la Garrotxa? La Terra 
de Remences és una marxa cicloturista que va iniciar-se el 1997 de 
la mà del Club Ciclista Bas -entitat creada l’any 1980 per un grup 
d’entusiastes de la bicicleta-. El contacte amb d’altres marxes molt 
més multitudinàries va fer pensar que seria meravellós que, un dia, 
el Club fos capaç d’organitzar un esdeveniment ciclista d’aquestes 
magnituds. El 10 de maig de 1998 a Sant Esteve d’en Bas va néixer la 
primera Marxa Cicloturista Terra de Remences. L’itinerari havia de tra-
vessar les comarques que més típicament es van veure afectades per 
la revolta Remença i també es tractava que els participants poguessin 
admirar alguns dels atractius que han fet famoses les comarques de la 
Garrotxa, Ripollès i Osona. Més de quinze anys després, aquesta mar-
xa compta amb la satisfacció dels 3.000 ciclistes que hi participen, any 
rere any, i amb les millors crítiques del sector gràcies a la seva bona i 
exemplar organització.

Volta a la Cerdanya Ultrafons SportHG (VCUF)
31 juliol 2016
www.ultrafons.com

La VCUF és una cursa d’ultrafons que segueix senders, camins i pis-
tes per la comarca de la Cerdanya entre els 850 i els 2.300 metres 

d‘altitud. La cursa consta de qua-
tre recorreguts de diferents dis-
tàncies, però que segueixen gai-
rebé el mateix tram.
 

Andorra Ultra Trail Vallnord
14-17 juliol 2016
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 excep-
cional per als amants de la natura, de la muntanya i del trail. Superació 
i solidaritat són els pilars d’un esdeveniment que, des del principi, no 
s’oblida de la sostenibilitat. Amb l’Andorra Ultra Trail Vallnord, el Prin-
cipat us ofereix la possibilitat d’admirar el país des dels seus cims més 
alts. Recorrereu el Parc natural comunal valls del Comapedrosa i el de 
la vall de Sorteny, passareu per la vall del Madriu, declarada patrimoni 
mundial de la Unesco, acariciareu els 3.000 m d’altitud en un entorn 
purament mineral. Aquest esdeveniment us farà viure la màgia dels 
cims sota la lluna plena, la bona convivència dels avituallaments, l’es-
perit de superació que anima els corredors, el bon humor i l’amistat 
que neix quan es comparteix l’aventura.
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Olla de Núria
8 - 10 juliol 2016
www.olladenuria.cat

Núria té un encant especial, la màgia i la tranquil·litat de l’entorn la 
converteixen en un espai quasi místic a 2000 metres d’altura. Des de 
fa deu edicions aquest entorn incomparable acull la cursa d’alta mun-
tanya que rep el nom d’Olla de Núria i que segueix el recorregut del 
clàssic sender que donà nom a la cursa. Amb 21,5 kms de recorregut 
circular  l’Olla no es trepitja ni un metre d’asfalt. El 72% del seu re-
corregut transcorre per sobre dels 2700m, i té un desnivell acumulat 
de 3880m que inclou l’ascensió al famós Puigmal de 2913m. L’orga-
nització també ofereix curses a mida per als més petits. L’Olleta s’ha 
consolidat entre els menors de 4 a 16 anys. L’Olla Júnior al seu torn, 
es converteix en un darrer test per als corredors i corredores promesa  
de 16 a 18 anys que prenen la sortida amb els 700 corredors de l’Olla 
Clàssica.

Enguany, amb motiu del 10è aniversari de la prova el circuit es correrà 
en sentit contrari de forma extraordinària ascendint doncs el Puigmal 
a la part final de la cursa. Aquesta edició presenta també una novetat 
especial, l’Olla Vertical. Una competició que es celebra per primera 
vegada i que posa a prova els més valents amb un recorregut de 6km 
i un desnivell positiu de 1600m, amb sortida a la central de Daió i arri-
bada al Cim del Torreneules Gran (Cim de la Coma del Clot, 2739m).

III Cabrerès Mountain Marathon by SPORT
6 novembre 2016
www.cabreresmm.com

El novembre tindrà lloc la III Cabrerès Mountain Marathon by SPORT, 
una prova que constarà de dues curses: una mitja marató i una mara-

tó. 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 medi-
terrani. 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’horitzó que s’aconsegueixen durant la CabrerèsMM fan que sigui 
una prova molt atractiva que permet al runner descobrir racons únics 
del territori. La Cabrerès Mountain Marathon by SPORT transita per 
camins que uneixen petits nuclis de població (Rupit, Tavertet, l’Esqui-
rol i Cantonigròs) o masies aïllades, racons on no molts anys enrere els 
vilatans vivien de forma autosuficient. Un traçat que farà les delícies 
dels runners, especialment dels més aventurers, que gaudeixen co-
rrent per la muntanya.

L’ Associació Esportiva Cabrerès, coorganitzadora de la prova jun-
tament 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 (42.470m i 1.800m de 
desnivell positiu) i la mitja marató , (21.300m i desnivell positiu de 
800m) són les dues modalitats programades per a aquesta nova edició 
de la Cabrerès MM. Si no et vols perdre aquesta nova aventura hauràs 
de preparar-te de valent.

Els participants previstos sortiran des del Village Cabrerès Mountain 
Marathon que estarà ubicat a L’Esquirol (Barcelona). Trobareu tota la 
informació necessària a través del nostre web (www. cabreresmm.
com), i a través de les nostres xarxes socials (Facebook i Twitter). Us 
esperem a tots amb les bambes posades i les emocions a flor de pell!

 
 



38 www.cabreresbtt.com www.cabreresbtt.com

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

Bicicletes Sense Fronteres

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

Ajuntament de Vilanova de Sau
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Comiat 

Esperem que hagueu gaudit de l’ex-

periència de la CabrerèsBTT 2016. 

Des de l’organització ja estem tre-

ballant en la 25a edició.

Seguiu-nos durant l’any i us in-

formarem de totes les novetats 

de la CabrerèsBTT:

Ens retrobem
l’any que ve!

www.facebook.com/CabreresBTT

www.twitter.com/CabreresBTT

www.instagram.com/cabreresbtt

Organitza: Produeix: Col·labora:

AJUNTAMENT DE 
L’ESQUIROL




