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Una pedalada per l’Alt Empordà
La guia ciclista que teniu a les mans té com a objectiu aprofitar la pràctica esportiva i sostenible que ofereix el ciclisme per
resseguir el territori a través del seu atractiu patrimonial i natural. Un objectiu dual amb entrevistes, rutes i reportatges
Redacció l figueres

«

La vida és com anar en
bicicleta: p er mante nir l’equilibri n’hi ha prou
amb estar en moviment».
Aquesta frase la va deixar anar al
seu temps el cèlebre Albert Einstein, que va utilitzar el seu enginy
il·limitat per donar una forma descriptiva a un terme complex de definir com és la mateixa existència.
Desconeixem si els dots del científic anaven més enllà de la física i el
convertien, també, en un prodigi
amb el manillar a les mans, però el
que crida l’atenció és que fes servir la figura d’aquest vehicle lleuger per explicar el seu punt de vista sobre el significat de la vida.
Aquest paral·lelisme del senyor
Einstein és cada vegada més tangible, atenint-nos a l’apogeu particular que està vivint el ciclisme
en tots els seus vessants. De fet,

cada vegada hi ha més persones
que opten per aquesta pràctica
com a passatemps principal -sigui des d’un punt de vista popular
o més competitiu-, una tendència
que també queda ben palesa a la
comarca de l’Alt Empordà, un territori amb múltiples variants tècniques i paisatgístiques que s’erigeix
en un petit tresor per als amants
d’aquesta pràctica
La guia que teniu a les mans, precisament, vol evidenciar aquest lligam de la comarca amb la bicicleta. Un vincle que no només es manifesta a través de l’esport, amb
clubs i ciclistes locals destacats i
de trajectòria notòria, sinó també
amb el patrimoni i la riquesa mediambiental que caracteritza la nostra contrada. És, doncs, una guia
amb un objectiu dual: fomentar la
mobilitat verda pròpia d’aquesta
disciplina i, al mateix temps, resseguir la bellesa natural que exhi-

beixen llocs com l’Alta Garrotxa, el
Cap de Creus, les Alberes o els Aiguamolls de l’Empordà.
Entrevistes, rutes i reportatges. Aquest viatge l’hem realitzat ben acompanyats de perso-

PODREU DESCARREGAR
LA VERSIÓ DIGITAL
D’AQUESTA GUIA
CICLISTA AL WEB DEL
SETMANARI

nes que mantenen un lligam ferm
amb el ciclisme. Una de les veus
més autoritzades d’aquesta pràctica a la comarca, i també en àmbit provincial i català, és el figuerenc Carles Ferrer, comissari de
la Federació Catalana de Ciclisme
i de la Reial Federació Espanyola
de Ciclisme, a part de ser el delegat gironí de l’ens federatiu català.
Durant la conversa que hem mantingut amb ell, no pot evitar projectar una visió nostàlgica quan es
refereix al ciclisme local: «L’Alt Empordà i Figueres havien estat una
de les zones amb més activitats
en l’àmbit ciclista, havia estat una
zona puntera, però ara ja no hi ha
tant arrelament». Ara bé, hi ha esperança: «Sembla que comencem
a recuperar», diu Ferrer, conscient
de la feina que fan entitats com
BTT Els Senglanassos i el Club Ciclista Roses o esportistes com el
cabanenc Gerard Blanch.

Aquests clubs i esportistes, juntament amb les empreses especialitzades i al suport de les administracions locals, comarcals
i provincials, han ajudat a fer que
l’Alt Empordà cada cop pedali amb
més força sobre les dues rodes.
un ventall de rutes. I més
enllà dels testimonis, aquesta guia
també recull un total d’onze rutes
ciclistes per gaudir arreu del territori, la millor manera per promocionar els encants paisatgístics
del nostre entorn. Aquests itineraris, de dificultat diversa i específics per a diferents modalitats
ciclistes –BTT, carretera o cicloturisme– esdevenen una interessant opció per descobrir l’Alt Empordà des de camins, carreteres
i corriols. Al cap i a la fi, com deia
Einstein, el secret és mantenir-se
en moviment. Per què la vida, en
efecte, és com anar en bicicleta.

HORA NOVA

n

guia ciclista 3

desembre 2020

ENTREVISTA

carles ferrer. DELEGAT DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME A GIRONA

Nascut a Figueres, Carles Ferrer és Comissari de la Federació Catalana de Ciclisme (FCC) i de la Reial Federació Espanyola de Ciclisme des
del 1984. Des del 1998 forma part del Comitè Català d’Àrbitres i Cronometradors i delegat del comitè arbitral de Girona, i des del 2011 és
també membre de la junta directiva de la FCC, representant la delegació de la Federació Catalana de Ciclisme a les comarques gironines

«L’Alt Empordà i Figueres havien sigut pioneres
pel que fa a l’activitat ciclista, ara s’ha perdut »
nes, per tant, hi ha un cert creixement.

Marta Arranz I girona
El ciclisme ha anat a l’alça aquest
2020, sens dubte. Ho veu així?

Quin ha de ser el futur del ciclisme?

Sí, s’ha vist que quan hem pogut
tenir una mica de llibertat i sortir a
fer esport, un dels que ha anat més
a l’alça és el ciclisme. Ja no només
durant la pandèmia, sinó d’anys
ençà hem vist que hi ha molta més
gent que surt a la carretera i a la
muntanya per fer ciclisme, i segurament la situació pandèmica encara ho ha augmentat més.
Quin paper hi hauria de jugar l’administració pública per millorar el
món del ciclisme?

Hi ha molts temes a tocar amb
l’administració, ara fa pocs dies
va haver-hi aquell tràgic accident
d’El Papiol i la veritat és que, tot i
que s’estan fent campanyes, encara n’hi ha poques. La sensació
que tenim és que cada vegada hi
ha més presència de bicicletes i
cotxes que han de compartir l’espai i falta seguretat viària, encara
hi ha molta feina a fer. Catalunya
era una de les comunitats autònomes pioneres en l’aposta esportiva i movia molta gent, però sembla
que els últims anys ha anat a la baixa. En l’àmbit ciclista, però, es fa
molta activitat i hi ha moltes proves i curses, cicloturisme, oci amb
bicicleta... Però és cert que mai és
prou. A Girona hi ha activitat, però
a l’Alt Empordà sí que s’ha perdut
molta activitat ciclista federativa.
Sembla que queden pocs clubs.
Què ho fa?

L’Alt Empordà i Figueres havien
estat una de les zones amb més
activitats en l’àmbit ciclista, al seu
moment hi havia hagut entitats
com el Club Ciclista Empordanès
o l’Esport Ciclista Figueres, parlo de fa molts anys, però havia estat una zona puntera en ciclisme, i
ara hem passat uns deus any que,
al perdre les curses i proves més
conegudes, ja no hi ha tant arrelament. Sembla que comencem
a recuperar, aquest any estem recuperant el Club Ciclista Roses,
que ja existia però no feien gaires
activitats, ha entrat una junta nova i sembla que volen impulsar-ho
de nou. A l’Alt Empordà hi ha bàsicament dues entitats que fan
esdeveniments ciclistes: el Club

Carles Ferrer durant la presentació de l’Open BTT de la Jonquera

AJ.JONQUERA

PROPOSTA DE RUTA
Y «Segur que trobaríem més d’una

ruta però en destacaré tres: La primera ruta que proposo és pujar al
coll de Perafita i Sant Pere de Rodes,
aquí és una llàstima que no s’hi faci
cap activitat. A més, a la zona de Maçanet de Cabrenys hi ha diferents
rutes de carretera o muntanya, per
Les Salines. I per acabar, recomanaria la ruta de la Mare de Déu del
Mont»

Ciclista Vilajuïga i el Tramuntana
Extrem de Maçanet de Cabrenys.
Hem perdut la capital, Figueres,
després de desaparèixer el cinturó
de l’Empordà, i ja anteriorment la
Volta a l’Empordà. Figueres havia
sigut puntera en ciclisme de carrera i es feien moltes competicions, i ara ja no es fa res. La qüestió
però tampoc ha de ser tenir molts
i molts clubs, eh? La qüestió ha de
ser reprendre activitats ciclistes.
A les comarques gironines tenim
al voltant d’uns 130-140 esdeveniments ciclistes, potser no caldria augmentar el nombre de proves, però sí repartir-les per tota la
província.
Aquest any la situació ha complicat molt el calendari de competicions. Com ha estat la gestió?

«El circuit serà el
mateix i l’únic que
canviarà serà la
part urbana, era
molt atractiva per
l’espectador però
contenia un cert
risc»
Podríem dir que s’han anul·lat
el 70% de les proves que hi havia programades, vam començar
la temporada com cada any, els
mesos de gener-febrer, i de seguida va entrar la pandèmia. I aquí

comarques gironines, fins el 18
de juliol, no vam tornar a començar amb una marxa cicloturística
que es va fer a la Cerdanya i després vam intentar reubicar totes
les proves que vam poder per fer
el màxim d’activitat ciclista. És
cert que durant la pandèmia i confinament es feien activitats individuals d’entrenament i preparació, però com a federació ens interessa oferir el màxim d’activitats
possibles als nostres associats.
Enguany haurem fet unes 25-30
proves.
Quanta gent hi ha federada a les
comarques Gironines?

A la província, aquest any s’han
fet 2.672 llicències i a Catalunya
el total és de 17.2501. Cal destacar que l’any 2019 es van fer 2.438
llicències a les comarques gironi-

Continuar lluitant perquè hi hagi reconeixement. En el cas del ciclisme de carretera, hem de lluitar
perquè pugui tenir una presència
activa dins la societat, costa molt
entrenar però és un esport que ho
mereix i s’ha de tirar endavant. En
el cas de la BTT, a Girona, la tenim
molt implementada. És una de
les demarcacions més punteres,
juntament amb Barcelona i tenim
molt de ciclisme i activitats vinculades a la BTT. En el cas del cicloturisme, també tenim moltes proves
a Girona i ajuden a tirar la modalitat endavant. I llavors altres modalitats menors com el ciclocròs, enguany no s’ha pogut fer cap prova.
És complicat organitzar esdeveniments perquè amb les restriccions municipals gairebé no podem
moure’ns per Catalunya. I també
m’agradaria destacar que estem
treballant per impulsar més la modalitat del trial.
Quin és el dèficit del ciclisme?

L’únic dèficit que tenim a Girona són les instal·lacions. No tenim
cap instal·lació específica per ciclisme i hem crescut amb escoles
de ciclisme perquè s’han anat creant a diferents poblacions, tenim
unes 15-16 escoles de ciclisme i el
que falta és una instal·lació per fer
ciclisme. Per exemple, per fer pista ens hem de desplaçar a Barcelona o Mataró. Les escoles normalment estan vinculades a escoles
de BTT perquè aquí ho tenim més
fàcil, però per exemple, per carretera o pista no tenim una instal·
lació i és el que estem treballant.
Seria la primera de la província de
Girona; aquest és un dèficit de fa
molt de temps i s’ha de fer un pas
endavant.
Per què recomana tenir llicència
federativa?

Et permet participar en activitats
federades, però més enllà d’això hi
ha una qüestió molt més important, una assegurança de responsabilitat civil i una de danys personals, és a dir, d’accident. Aquestes
dues assegurances compleixen la
llei i et cobreixen sempre que estiguis sobre una bicicleta.

4 guia ciclista
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cesar barrenechea. REGIDOR D’ESPORTS DE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES

«Com a regidor d’Esports, m’encantaria que a
Figueres hi hagués un club ciclista local»
Marta Arranz I Figueres

Per tant, quina ha de ser l’estratègia a seguir?

A Figueres s’ha perdut la tradició
ciclista, què ho fa?

L’estratègia ha de passar per tres
punts. Primer de tot, definir uns
eixos nord i sud, est i oest on implantar-hi un carril bici segregat,
òbviament quan es pugui. El segon
punt ha de ser senyalitzar el centre de la ciutat com a zona 30 per
aconseguir així que la calçada sigui compartida, és a dir, cotxe i bicicleta. I el tercer punt, als carrers
que tinguin una amplada suficient,
que poden ser els que estan situats més enllà del centre i de tots
els sectors pendents d’urbanitzar i
consolidar, implantar-hi poc a poc
la xarxa de carrils bici segregats.

El cert és que des que soc el regidor d’esports de l’Ajuntament
de Figueres, el ciclisme ha anat
a la baixa. Ho he intentat en diferents ocasions i amb diferents persones, però no ha tirat endavant,
com a regidor d’esports del consistori m’encantaria que a Figueres hi hagués un club ciclista local i
formés part del registre d’entitats
esportives, perquè veig que hi ha
molta afició i és el que més em crida l’atenció, que no hi hagi un club
dedicat a aquest esport. I per què
m’agradaria? Doncs perquè la bicicleta té moltes vessants: és divertida, pràctica, saludable, moderna
econòmica, dona llibertat de moviments i a més a més, no consumeix gasolina. Per això penso que
utilitzar les bicicletes com a vehicle per desplaçar-se és ideal.

Aquesta ha de ser l’aposta a llarg
termini?

A curt-llarg termini, diria jo, cal
anar-hi pensant i l’administració
és lenta, ja ho sabem. Però sí que
cal pensar-hi i començar a treballar-hi.

La ciutat fa prou aposta en aquest
sentit? A Figueres des de l’àrea

d’Urbanisme s’ha pensat i treballat en aquest sentit, tot i que a la
majoria de carrers de la zona del
centre de la ciutat l’amplada és la
mateixa i és insuficient per implementar-hi carrils bici segregats.
Hi ha diferents tipologies de carrils
bici, quin és el que s’hauria d’implementar aquí?

Nulput lorem vel iusto doh ea alit lorperae
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M’agradaria destacar-los i així
explicar les diferents problemàtiques. Tenim el típic carril bici sense calçada, que pot ser unidireccional o bidireccional; llavors hi ha el
carril vorera, que és senyalitzant
la mateixa vorera, i pot ser també
d’una direcció o dues; després hi
ha el carril compartit, que vol dir
calçades senyalitzades amb velocitat màxima de 30 km/hora.
També hi ha les vies verdes, i finalment els camins, que és un entorn
natural compartit per a totes les
modalitats. Aquestes cinc classificacions són les diferents tipologies de carrils bici que hi ha.

I des de l’àrea d’esports, quin ha de
ser el full de ruta?

I aquí la ciutat, quina hauria d’haver?

És molt complicat sobretot fer
carrils bici segregats, la segregació d’un carril bici vol dir que diferents tipus de vehicles han d’estar separats al circular fins i tot a
la mateixa via. I és molt complicat
a Figueres pels carrers que hi ha, a
més, la normativa diu que les voreres s’han d’anar ampliant, i a molts
carrers és impossible.

«La bicicleta té
moltes vessants:
és divertida,
pràctica,
saludable,
moderna,
econòmica i va
sense gasolina.»

Y La ciutat de Figueres era la seu de la reconeguda cursa ciclista El Cinturó de l’Empordà, una competició

ciclista per etapes que es va disputar a la comarca del 2000 al 2011. Al principi era només una competició
per a ciclistes amateurs i a partir del 2008 es va obrir a professionals, d’aquesta manera, la prova formava
part del circuit UCI Europa Tour, amb una categoria 2.2. Aquesta competició es va fer després de les edicions de la Volta a l’Empordà, una cursa que es va córrer del 1961 al 1997 i era de gran renom entre el ciclisme
més amateur.

La voluntat és molt clara, des
de la regidoria, i jo personalment
com a regidor, donem suport a tota mena d’esports, i per això aprofito aquestes línies per demanar que els aficionats del ciclisme s’agrupin. M’encantaria tenir
un club ciclista a la ciutat, un club
com Déu mana i amb tot el suport
que pot donar l’Ajuntament a un
club esportiu, subvencions, col·
laboracions... Cal promocionar-ho.
Tenim clubs de gairebé tots els
esports menys de bicicleta, i realment m’agradaria molt.
La regidoria estaria encantada
de rebre un club així a la ciutat
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Eix cicloturístic que surt de la ciutat de Figueres

VISIT FIGUERES

Figueres traça una línia estratègica per la
mobilitat sostenible i el cicloturisme
el conjunt, pràcticament la meitat
dels recorreguts passen per vies
verdes i la resta per camins rurals
i carreteres amb una intensitat de
trànsit baixa. Pel que fa al seu pas
per Figueres, a través d’aquesta
ruta ciclista es pot unir la ciutat
amb municipis com Vilabertran i
Peralada.

M. Arranz l figueres

L

’Àrea de Turisme de l’Ajuntament de Figueres —amb
la col·laboració del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà— tenen clar que el futur de les
ciutats ha de ser sostenible. És per
això que des del consistori s’ha fet
una aposta clara per a la mobilitat
verda, impulsant diferents trajectes i rutes de vies verdes. La ciutat
està adherida a diferents projectes i xarxes cicloturístiques europees que passen pel nostre territori. Una de les més destacades és
la ruta ciclista d’interès europeu
EuroVelo 8, la Ruta del Mediterrani (Cadis – Atenes), a la qual està
annexada la via Pirinexus, que creua la comarca. També es subratlla
la importància del projecte BiciTransCat, que complementa l’anterior, pensat per unir els destins
turístics de les comarques gironines i del departament francès dels
Pirineus Orientals amb una xarxa
pedalable interconnectada a diferents mitjans de transport públic,
afavorint així la mobilitat sostenible i permetent una variant pel litoral del territori que suposi una
alternativa a les carreteres sovint
saturades a l’estiu.
A continuació destaquem algunes de les propostes ciclistes que
ofereix des de l’Àrea de Turisme de
la capital de l’Alt Empordà, es poden consultar a:
www.visitfigueres.cat

La senyalització de les rutes ciclistes o carril bici de Figueres
EIX CICLOTURÍSTIC FIGUERESROSES. És un itinerari d’uns 22 km
de llargada, totalment senyalitzat,
que uneix la capital de la comarca
i el litoral rosinc. El punt de sortida
de la ruta cicloturística és a l’aparcament dels Fossos de Figueres
(a la zona de La Salle) i segueix pel
camí asfaltat de Vilatenim, Palol
i Vilanova de la Muga. Al llarg del
trajecte, la ruta recorre camins rurals, passant per Estanyol i Vilaüt, al tram de Palau-saverdera; en
aquest punt és on es creua amb la
ruta dels estanys del Parc Natural
dels Aiguamolls de l’Empordà. L’últim tram del recorregut segueix
el GR-92 fins a arribar a la Ciuta-

la ciutat de figueres
ofereix més d’una
ruta cicloturística
senyalitzada que
connecta el territori

VISIT FIGUERES

della de Roses. Cal destacar que
aquesta ruta té una dificultat baixa, ja que hi ha poc desnivell i els
camins, que són pistes de terra i
algun tram asfaltat, estan en bon
estat i són totalment accessibles.
RUTA TRANSFRONTERERA. És
la reconeguda ruta cicloturística
catalana, Pirinexus. Es tracta d’un
recorregut circular que traspassa fronteres i cohesiona els territoris de França i Espanya. Tota la
ruta cicloturística té una longitud
de 353 km, i a més, compta amb
175 km d’itineraris complementaris per conèixer els llocs d’interès
especial propers a la ruta. De tot

BICITRANSCAT. És una altra de
les ofertes ciclistes i transfrontereres que uneix Figueres amb diferents municipis i territoris. L’objectiu d’aquest projecte, impulsat per
la Generalitat de Catalunya, és traçar els destins turístics de les comarques gironines i del departament francès dels Pirineus Orientals a través d’una xarxa pedalable
interconnectada a diferents mitjans de transport públic, basat en
la mobilitat sostenible. En concret,
les vies pedalables entre Figueres
i Vilajuïga i entre Colliure i Perpinyà
es connecten mitjançant l’ús de la
xarxa ferroviària..
BICIS I CICLOTURISME A
L’ABAST DE TOTHOM. A la ciutat de Figueres hi ha diverses empreses locals que ofereixen servei
de lloguer de bicicletes i bicicletes elèctriques: Edibikes, Eo Bikes
i Sappysport. Les dues darreres,
juntament amb Empordà Lovers,
també tenen múltiples propostes
de rutes guiades en bicicleta per
descobrir els itineraris pedalables
de la comarca.

6 guia ciclista
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Surià Bicis disposa de les últimes
tendències i novetats del mercat ciclista

Treballen amb les
marques principals
del mercat com
Specialized, Trek i la
firma nacional Orbea

la botiga-club
ciclista tramita les
llicències federatives
a aquelles persones
que volen cobertura

M.A l figueres

S

urià Bicis és una de les botigues de ciclisme de referència de la ciutat de Figueres. Al local del carrer
Fortià, 8 disposen d’un ampli ventall de models de bicicleta, per a
adults i específiques per a dones,
com ara muntanya, carretera, gravel, híbrides, elèctriques i infantils,
de les marques principals del mercat: Specialized, Trek i la firma nacional Orbea. Les marques infantils són Monty i Frog Bikes. També
disposen d’accessoris, recanvis,
components, roba i alimentació,
entre altres, tant per la bicicleta
com per a qui practica l’esport. A
més d’un taller especialitzat i personal amb formació. A Surià Bicis
tothom pot trobar-hi la seva bicicleta ideal perquè compten amb
els últims models i de mides diferents, per a tota la família. I també
per a totes les butxaques, ja que a
final de temporada fan mercat de
segona mà amb preus especials
de bicicletes i accessoris. L’empresa destaca que «conscients de
la importància de l’atenció al client i la promoció de l’esport, dediquem molts esforços a millorar contínuament el nostre servei
postvenda», afegint que estan «en
compromís constant amb el nostre esport i afició, sempre intentant recolzar els clubs de la nostra
zona i col·laborant en diferents esdeveniments.» En aquest mateix
sentit, Núria Surià explica a HORA
NOVA que a través de la botiga i el
club ciclista ofereixen «els mitjans
necessaris per tramitar les llicèn-

pida durant, abans i/o després de
fer esport.

Una empresa amb molts anys d’experiència que treballa des de 1980

ÀNGEL REYNAL

SISTEMES D’ENTRENAMENT.
Aquest 2020 ens ha demostrat
que és possible anar en bicicleta dins de casa, i de fet, la venda
de rodets per bicicletes va disparar-se durant el confinament. A
Surià Bicis disposen de diferents
models de rodets per no deixar de
pedalar ni a casa, tot i que cal detallar que aquests sistemes d’entrenament es fan servir sobretot
al món de la competició, per escalfar els músculs abans de la cursa.
MÓN SCOOTER. L’empresa també és distribuïdora d’una de les
marques principals de patinets i
scooters del mercat, Bestial Wolf,
i disposa de diferents models pels
amants d’aquesta disciplina.

L’equip de Surià Bicis
cies federatives.»
A LLICÈNCIA. Surià Bicis té entitat de club ciclista i, per tant, des
de la firma ofereixen la possibilitat
de tramitar les llicències federatives directament, així l’usuari no
se n’ha de preocupar. La llicència

ÀNGEL REYNAL

federativa permet tenir cobertura legal i sanitària durant la pràctica del ciclisme, no és només per
aquelles persones que fan competició, sinó per a tothom qui escull
la bicicleta com a esport habitual.
NUTRICIÓ ESPORTIVA. El nego-

ci té en compte l’alimentació de la
clientela ciclista, és per això que
disposen de diferents productes
com barretes, gels i begudes de
226ERS, Powerbar i Infisport, marques d’última tendència nutritiva
que treballen per oferir l’alimentació idònia de manera eficient i rà-

L’ACTUALITAT DE SURIÀ BICIS. Tota la informació relacionada amb el servei i el món de Surià
Bicis es pot consultar a Suriabicis.
com, o visitar la botiga de dilluns
a divendres, de 10 a 13 h i de 16 a
20 h, i dissabte, de 10 a 13 h. L’horari del dissabte s’allargarà durant
els caps de setmana de Nadal, per
tant, els dissabtes a la tarda també tindran la botiga oberta. D’altra
banda, l’actualitat de Surià Bicis i
les notícies relacionades amb el
club, les competicions de la zona
i les notícies del món del ciclisme,
es poden consultar a les seves actives xarxes socials.
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Gerard blanch. GUANYADOR DEL PRIMER OPEN BTT DE LA JONQUERA

«A l’Alt Empordà hi ha molt de terreny i les
muntanyes s’ho valen per fer-hi competicions»
M.Arranz Icabanes
Va ser guanyador del primer Open
BTT de la Jonquera. Quina valoració en fa de la cursa de l’any passat?

Va anar molt bé, crec que l’organització s’ho va treballar molt bé
i va haver-hi una bona participació de corredors. El circuit era divertit perquè hi havia una mica de
tot: pista, pedra, baixades tècniques... Que hi haguessin corriols
amb rocs feia que el recorregut fos
dur, la gent que no té tècnica en
aquest aspecte havia de baixar de
la bicicleta i penalitzava molt. Penso que l’Ajuntament de la Jonquera s’ho va treballar molt i tot estava
molt ben organitzat. Era una competició que no s’havia fet mai i ningú sabia com aniria, per tant, el resultat és més que positiu. Sembla
que, si tot va bé, aquest 2021 es
tornarà a fer.
I aquesta competició, a prop de casa, no?

ENTREVISTA

Va estar bé perquè ara feia molt
de temps que no hi havia tornar a
córrer per aquí, el més a prop era
Banyoles o Girona, i penso que està molt bé que es facin coses aquí.
A l’Alt Empordà hi ha molt de terreny i les muntanyes s’ho valen per
fer-hi competicions.

nament. Al principi no sabíem què
fer amb els entrenaments, perquè
vam veure que aniria per llarg i vam
tornar a entrenar sobre rodet. Sobre rodet és molt dur perquè t’has
d’hidratar molt i la càrrega que et
suposa és molt més gran. I el súmmum va ser quan ens van avançar
el campionat d’Espanya, no ha sigut un any per emmarcar.

Sembla que és la zona ideal però
falta aposta, ho veu així?

L’última cursa que vaig córrer va
ser a Barcelona, ja hi havia el confinament municipal, però em van
fer un certificat per poder arribar
a l’esdeveniment i aquell circuit
no tenia res a veure amb el circuit
de la Jonquera, per dir-ho així, el
recorregut de l’OPEN BTT la Jonquera li donava mil voltes a aquesta prova que dic a Barcelona. No
entenc perquè no es fan més activitats ciclistes aquí, suposo que
hi ha interessos econòmics, però
s’hauria de fer més. Ara, quan vols
fer una cursa, tot és molt car i complicat i entenc que la gent no s’hi
vol enganxar els dits. Per això va-

Com augura la pròxima temporada?

L’esportista alt-empordanès
loro molt la iniciativa que va tenir la
Jonquera per fer l’OPEN BTT, perquè és de valents tirar endavant
una activitat així.
Ha sigut un any complicat pel que
fa a les competicions. Com ho ha
viscut?

Lucia Luque Photography

L’entrenament ha estat molt caòtic perquè planifiques la temporada, però aquest 2020 no hem pogut planificar massa. A les primeres curses no em trobava massa
bé dalt de la bici, a partir de la cursa de la Jonquera vaig anar a millor,
i just després va arribar el confi-

Respecte l’equip, ja vaig dir que
intentaria no marxar mai, a més,
estic fent classes per mainada a
l’escola. Cal agrair aquells qui ens
donen suport, com un dels meus
patrocinadors, LEX Girona: ens
ajuda molt. Pel que fa a curses, vaig
parlar amb l’entrenador i intentarem fer totes les que puguem, ja
ho veurem. També vull provar de
fer alguna cursa de carretera; potser l’any que ve tirem per la carretera, de moment ja tinc planificada
alguna cursa a França, a veure si
m’agrada aquesta modalitat.

2n tinent d’alcalde i regidor d’esports de l’AJUNTAMENT DE LA jonquera . JORDI PICORNELL

«Estem treballant per marcar el recorregut
amb la senyalització fixa de l’Open Girona BTT»
M.A. I la jonquera

«El circuit serà el
mateix i l’únic que
canviarà serà la
part urbana, era
molt atractiva per
l’espectador però
contenia un cert
risc»

La Jonquera aposta clarament pel
ciclisme, és així?

La nostra aposta és clara, cal
pensar que a la Jonquera hi ha moltes entitats esportives que ja estan consolidades i tenen diferents
esdeveniments esportius molt coneguts i marcats, com ara la Cursa
la Dona o la Marxa dels Dòlmens,
per exemple, i vam veure que el
ciclisme era un dels esports que,
amb els anys, havíem deixat una
mica de banda. Fa temps, un regidor d’esports d’aquest consistori va intentar impulsar una prova
de BTT, però no va acabar de tirar
endavant, i aquest cop des del govern actual, al tenir l’oportunitat
de ser la seu de l’Open BTT, hem
tornat a apostar-hi. La nostra idea
és marcar-ho com un esdeveniment fix al calendari esportiu del
municipi i per aquesta raó aquest
2021 hi tornem a apostar i repetirem com a seu de l’Open BTT.

Regidoria d’Esports, Medi Ambient i Protecció Civil
Ser-ne la seu ha arrelat més la passió ciclista al municipi?

La veritat és que la nostra aposta
era precisament engegar la passió ciclista perquè, tal com deia,
darrerament no hi havia hagut iniciatives en aquest sentit, i és per

HN

això que hem apostat per consolidar-ho al poble.
L’11 d’abril, en principi, serà el dia
de l’Open BTT. Com serà?

Sí, aquest 2021 tornarem a ser
la seu de l’Open BTT i a la primera

edició van haver-hi algunes mancances que ja hem resolt entre l’organització, la Policia Local i el consistori.
Què és el que s’ha hagut de millorar?

Sobretot l’àrea d’autocaravanes, hem après que el corredor
de BTT es mou molt amb aquest
vehicle i la nostra previsió per a la

zona d’autocaravanes va quedar
petita. És per això que hem après
dels erros i enguany la zona serà
més gran. La participació de l’any
passat va ser molt bona, d’uns 300
corredors, i esperem repetir.
Quines novetats hi haurà al recorregut de la segona edició?

El circuit serà el mateix i l’únic
que canviarà serà la part urbana,
era molt atractiva per l’espectador però contenia un cert risc de
perillositat. Tot i que estava senyalitzat, és un risc que preferim evitar, per tant, el tram urbà serà més
curt. El tram de muntanya sí que
serà el mateix i podrem continuar
gaudint de la nostra muntanya de
l’Albera, que és molt maca. I l’última novetat és que estem treballant per marcar el recorregut amb
una senyalització fixa que sigui de
l’Open Girona BTT i d’aquesta manera el circuit quedarà senyalitzat
sempre i la gent podrà fer-lo quan
vulgui.
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Al Puig Neulós, des de la Jonquera
Amb aquesta ruta
dificultosa s’arriba
fins al capdamunt de
l’icònic cim de la serra
de l’Albera

WIKILOC

J.N. l LA JONQUERA

E

s faci a peu i a poc a poc,
corrent o amb bicicleta de
muntanya, el cim del Puig
Neulós, el pic culminant
de la serra de l’Albera (1.256 metres), és una de les fites esportives
més icòniques a l’Alt Empordà.
A la Jonquera en surt una ruta
circular exigent, dirigida per tant
a ciclistes amb experiència i bon
to físic, que es caracteritza pel seu
recorregut generós –frega els 50
quilòmetres– i per la riquesa natural que l’embolcalla. Des del municipi fronterer s’ha d’enllaçar, primerament, amb el veïnat de Canadal, tot passant per l’ermita de
Sant Jaume. La pujada continua,
tot seguit, resseguint indrets de
gran interès, com ara el dolmen
del Mas La Baleta, un dels monuments megalítics de la contrada
amb més solera.
La següent parada és Cantallops.
Cal creuar el poble i continuar l’iti-

Distància: 48,29 km

Desnivell: 1.329 m

Altitud màx.: 1.256 m

recorregut

Circular: Sí

Dificultat: Molt alta

elevació
Puig Neulós
1.247 m

Le Perthus

113 m
12 km

24 km

36 km

48,29 km

LLOC D’INTERÈS
LA TÈCNICA QUE
ES REQUEREIX I
EL DESNIVELL la
converteixen en una
ruta exigent
nerari per la carretera vella de Requesens, enfilant de nou. Aquesta
ascensió condueix a espais com
el Coll de Medàs i la font ferrosa
de la pista de Sant Climent, i just
abans d’arribar a la Cantina de Requesens s’ha d’enllaçar amb una
pista situada a la dreta, l’avantsala de forts pendents i d’un terreny
rocós que requerirà una bona tècnica. Aquest és el camí que portarà els ciclistes cap al cim del Puig
Neulós.
Després d’haver gaudit de la panoràmica, cal emprendre la baixada. El primer tram del descens, que
passarà pel Coll del Pou, el Coll de
l’Ullat i Sant Martí d’Albera, anirà combinant l’asfalt amb la terra
dels corriols. Seguidament, la ruta segueix per pista cap al Pla de
l’Arca, des d’on s’enllaçarà amb la
baixada cap al Pertús. Tocarà, després, creuar l’N-II i pujar cap al fort
de Bellaguarda, el pas previ per
dirigir-se cap als Panissars. Des
d’allà, toca el retorn a la Jonquera.

Cantallops
La Jonquera

a PROP DEL MAS LA BALETA S’HI PODEN
CONTEMPLAR UNS DÒLMENS AMB QUATRE
LLOSES CLAVADES I DUES PER COBERTA

un reclam amb història
Y Tenint en compte que des de la

Jonquera existeix via lliure per resseguir les boniques entranyes de la
serra de l’Albera, això significa, de
retruc, que també hi ha la possibilitat de descobrir espais recòndits de
gran valor, així com d’altres indrets
que ja són més coneguts per al gran
públic, com les restes de l’avió dels
bombers francesos que l’any 1986
es va estavellar mentre realitzava
tasques d’extinció en un gran foc a
l’Empordà. Per arribar-hi des de la
Jonquera el recorregut és idèntic al
de la proposta: és a dir, cal enfilar-se
fins a Cantallops, passant pel Canadal, i tot seguit s’ha d’enllaçar el camí amb Recasens i el coll de l’Aulet.
És en aquest espai on es poden observar les restes de l’artefacte, que
juntament amb la placa commemorativa situada a dalt del coll generen
un fort impacte.
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Jordi masquef. DELEGAT DEL SERVEI D’ESPORTS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

El polític figuerenc treballa des de l’àrea d’Esports de la Diputació de Girona i en aquesta entrevista desgrana quina és l’explicació de
l’arrelament d’aquest esport a la província i destaca la importància de les curses antigues que s’havien desenvolupat a la ciutat de Figueres.
També envia un missatge clar pel futur, per la mobilitat sostenible i per a les ciutats verdes, entre d’altres

«Les administracions públiques han de
promoure i facilitar una mobilitat sostenible »
Marta Arranz I girona
El ciclisme ha anat a l’alça en els
últims anys, com ho valora com a
delegat d’Esports?

S’obre el termini
de presentació i
inscripció ’equips
de competició per
al 2021

Efectivament, el ciclisme ha anat
a l’alça i el punt d’inflexió considero que va venir arran que nombrosos ciclistes professionals, americans i anglesos, van venir a viure a
la demarcació de Girona, com per
exemple, Lance Amstrong. I unit
al fet d’una creixent afició per les
curses ciclistes, com ara el Giro, la
Vuelta i sobretot el Tour, les etapes
als Pirineus van fer que el ciclisme
tornés a estar de moda. Els professionals van trobar-hi l’equilibri
entre l’entrenament i la vida professional i unes condicions de vida
excel·lents.
Quina és l’aposta de la Diputació
de Girona?

L’aposta de la Diputació de Girona dels últims anys és clara, ja
que no només ha invertit en triatlons, duatlons o proves ciclistes,
sinó que ha apostat fermament
per un dels esdeveniments més
importants que se celebra a Europa, la Sea Otter Europe, i també hem apostat per proves més
locals i la Volta Ciclista de Catalunya, com no podia ser d’altra
manera, que aquest 2020 havia
de celebrar l’edició 10, i esperem
que es pugui celebrar el proper
mes de març. I m’agradaria destacar que donem una important
subvenció al Massi-Tactic, l’equip
ciclista femení més important del
país; competeix a la màxima categoria i en podem estar molt orgullosos.

Jordi Masquef, delegat d’Esports de la Diputació

àngel reynal

La FCC ja ha obert el seu procediment per a la presentació
i inscripció d’equips de competició per la propera temporada 2021. Tots els clubs de les
modalitats de BMX, Pista, Trial,
Carretera i BTT que participin a
les copes catalanes i els diversos rànquings catalans, hauran
de fer la inscripció del seu equip
de competició.
Tot això abans de la tramitació de les llicències, perquè pugui aparèixer el nom de l’equip
a la llicència (format digital al
mòbil).
Les condicions són les següents:
Els equips han de formar-se
amb un mínim de 3 corredors,
amb només l’excepció de patrocini individual, per al Paraciclisme i el Descens amb corredors internacionals que porten
un patrocinador inscrit a la UCI.
n

n En les disciplines de carretera,
els equips es formen d’una sola categoria, a partir de cadets,
júniors, fèmines (totes), sub23/
elit, i màsters (tots).

Regidors de Junts per Figueres

En BTT, BMX, Trial i Pista, els
equips inclouen totes les categories a partir de cadets i fins a
màsters (homes i dones).
n

Com definiria l’impacte econòmic
que això suposa per la demarcació?

Figueres, en canvi, ha perdut pistonada amb l’afició ciclista. Ho veu
així? Per quin motiu creu que ha
passat?

L’impacte econòmic és molt important perquè quan apostem per
un esdeveniment, no només ho
fem pel vessant esportiu, ho fem
també pel vessant econòmic i, en
conseqüència, el turístic. La gent
que practica l’esport de la bicicleta sol tenir un poder adquisitiu important i en els últims anys haureu vist que hem potenciat el turisme esportiu, i en conseqüència,
estem intentant organitzar diferents esdeveniments per reclamar aquest tipus de públic.

Figueres va perdre pistonada, les
circumstàncies van fer que hi haguessin dos clubs ciclistes i l’afició era molt més important que inclús a Girona ciutat, per exemple,
hem de fer memòria amb la Volta Ciclista de l’Empordà, era de les
més importants i una de les que
donava accés al ciclisme professional, i anys més tard va ser el Cinturó Ciclista de l’Empordà. Encara
recordo alguna etapa que es disputava una contrarellotge al bell
mig de Figueres, però la desapa-

«Figueres va
perdre pistonada,
encara recordo
alguna etapa
que es disputava
a la ciutat, una
contrarellotge a la
Rambla»

rició d’aquesta ha fet que el ciclisme d’alt nivell també desaparegui
a l’Alt Empordà.
Quin paper han de jugar les administracions públiques pel canvi a la
mobilitat sostenible?

Les administracions públiques
han de promoure les condicions
per facilitar una mobilitat més sostenible, ens ve al cap fomentar els
carrils bici i intentar buscar l’equilibri entre el vehicle privat i la bicicleta. Cal fomentar l’ús de la bicicleta i els carris bici, també estaria bé com fan algunes ciutats
europees, blindar el centre perquè
l’accés en vehicle privat fos menor.

En BTT, la UCI i RFEC ja contempla els equips exclusius per
la modalitat de Marató amb totes les categories incloses, a
partir de júnior i fins a màsters.
n

L a in s crip ció d e l ’e q uip
2021,consta d’una taxa de gestió, patrocini i presència de
marques comercials als mitjans de la FCC. Per a tots els
equips la taxa és de 10 €.
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consell comarcal de l’alt empordà

«Set rutes de petit i mitjà recorregut»

L

a comarca de l’Alt Empordà té una extensa xarxa
de senders i vies pedalables. Des del Consell Comarcal de l’Alt Empordà hem impulsat la xarxa de senders d’Itinerànnia, així com diverses rutes
pedalables, que se sumen a les
que ja han senyalitzat els municipis de la comarca. Concretament, són set rutes de petit i mitjà recorregut, tan circulars com
no circulars, ideals per a la pràctica del cicloturisme.
Una d’aquestes rutes és l’eix cicloturístic Figueres–Roses, que
transcorre per la zona nord de la
plana de l’Alt Empordà, connectant la capital de la comarca amb
un dels principals destins turístics costaners. Al nord d’aquesta ruta trobem l’itinerari circular
de Peralada a la Serra de l’Albera, una proposta que travessa alguns dels paisatges vitivinícoles
de la comarca. Apropant-nos a la
serra de l’Albera, també hi ha l’iti-

«El Consell Comarcal
de l’Alt Empordà està
treballant per a la
senyalització d’un
ramal costaner de la
ruta Pirinexus»

nerari dels Aspres i l’Albera, que
ens permet pedalar entre vinyes i
oliveres amb l’Albera sempre com
a teló de fons. A més, compartint
part del traçat amb aquesta ruta,
hi ha l’itinerari pedalable megalític
de Capmany, una ruta circular que
permet descobrir el patrimoni prehistòric dels Aspres.
Al sud de la comarca també hi
han opcions interessants per pedalar, com ara la ruta cicloturística

del riu Fluvià i la de l’Escala–Empúries al Fluvià. Ambdues comparteixen dos kilòmetres de recorregut,
tot i que la primera d’elles s’inicia
a la desembocadura del riu Fluvià,
per acabar recorrent part del seu
curs i endinsar-se en zones boscoses i de conreu. En canvi, la segona
s’inicia a Empúries i uneix l’Escala
amb Viladamat.
Una de les rutes de major bellesa i diversitat paisatgística de la

comarca és el camí Natural de la
Muga. Aquesta ruta ressegueix el
curs del riu Muga, des de Sant Llorenç de la Muga fins a la seva desembocadura a Empuriabrava.
Per altra banda, l’interior de la comarca el creua la ruta de gran recorregut Pirinexus; una ruta circular transfronterera de 353 km que
uneix la Catalunya del Nord amb la
Província de Girona. En el seu pas
per l’Alt Empordà, Pirinexus va de
l’Escala fins al Portús.
Actualment, el CCAE està treballant per a la senyalització d’un ra-

mal costaner de la ruta Pirinexus,
que enllaçarà algunes de les principals destinacions de la costa de
l’Alt Empordà i del departament
francès dels Pirineus Orientals
i que, a més, estarà connectat
amb la xarxa de transport públic
transfronterera. La senyalització
d’aquest ramal costaner forma
part d’un projecte del programa
POCTEFA de cooperació transfronterera, en què participen administracions tant del nord com
del sud de la frontera. Aquestes
administracions són el Consorci
de les Vies Verdes de Girona com
a cap de files del projecte, l’Ajuntament de Figueres, el propi Consell Comarcal de l’Alt Empordà, i
al nord de la frontera, el Conseil
Départemental des Pyrénées
Orientales i la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée.
El 65 % del projecte el finança el
fons FEDER, i en el cas del socis
catalans, el 25 % està finançat
per la Diputació de Girona.
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Som la primera destinació de Pirinexus
L’Alt Empordà és la
primera destinació
catalana i té una
extensió de 51,8
quilòmetres ciclistes
Redacció l l’escala

L

’any 2003, la Diputació de
Girona, juntament amb
diversos municipis i els
consells comarcals, van
fer néixer el Consorci de les Vies Verdes de Girona, un ens local
que gestiona totes les rutes de
les vies verdes de Girona. La seva funció principal és la de realitzar el manteniment i millora de la
infraestructura, la promoció del
seu ús i l’ampliació de la xarxa. Des
de 2013, gestiona també la xarxa
Pirinexus, 353 km de ruta pedalable que uneix les comarques gironines amb la Catalunya francesa. Però anem a pams. Quina diferència hi ha entre les Vies Verdes i
Pirinexus? A la pàgina web de Vies Verdes de Girona ho expliquen
clarament: S’entén per vies verdes
aquelles infraestructures de comunicació desenvolupades sobre
trams ferroviaris desafectats del
trànsit i sobre camins de la natura destinats a usuaris no motoritzats, vianants, ciclistes o persones amb mobilitat reduïda, que es
poden utilitzar per a fins recreatius i per a desplaçaments entre
centres d’activitat. En general, són
corredors de comunicació no motoritzats, fàcils, agradables de recórrer i segurs. El traçat és accessible i integrat en el medi natural.
En canvi, Pirinexus és una anella
ciclista transfronterera, una ruta
circular que uneix les comarques
gironines amb la Catalunya francesa. Passa per un total de 53 poblacions i 8 comarques diferents,
i combina traçats de vies verdes
amb altres rutes ciclistes, com camins rurals o carreteres amb baixa
densitat de trànsit. Cal adaptar-se
a l’orografia del terreny i a les vies
existents. Cal destacar que Pirinexus no és una via verda, per tant, hi
ha trams que no són accessibles
per a tothom.
PROJECTE PECT. Les vies verdes de Girona són presents al
projecte #PECT«Costa Brava Pirineu de Girona: Natura, cultura i
intel·ligència en xarxa». L’objectiu d’aquest projecte és millorar la
xarxa de camins i fomentar-ne l’ús
sostenible, així com la gestió, la informació, la interpretació i l’accés
al patrimoni gironí mitjançant les
noves tecnologies.
CONNEXIÓ TRANSFRONTE-

La ruta que va fins a l’Escala passa pel passeig de Sant Martí d’Empúries, senyalitzat per Pirinexus

XXX

RERA. La ruta Pirinexus compta
amb 353 quilòmetres de recorregut pels amants de les bicicletes
o el senderisme, combinant l’exercici físic a l’aire lliure en entorns
agradables amb el valor afegit de
la descoberta de la regió que es visita. Pirinexus passa per un total
de 53 poblacions i 8 comarques
diferents, i combina traçats de vies verdes amb altres rutes pedalables, com camins rurals o carreteres amb baixa densitat de trànsit.
Cal destacar que la nostra comarca, l’Alt Empordà, és la primera
destinació catalana de Pirinexus.

lA ruta Pirinexus
compta amb 353
quilòmetres de
recorregut per tot el
territori català

Té una extensió de 51,8 km i ens hi
esperen trams pedalables planers
en molt bon estat. Durant la ruta,
hi trobarem des de camins boscosos, passant per vinyes agrícoles,
i conreus d’arròs i pomeres. Història, cultura, art i gastronomia amb
denominació d’origen són algunes
de les moltes coses que podrem
trobar a la comarca, popularment
coneguda, com a terra de Tramuntana.
DE FRANÇA A L’ESCALA. El primer tram és el del coll de Panissars, el més complex de la ruta,
després arriba a la Jonquera, ondestaquen les superfícies comercials i un nucli tradicional, amb
equipaments com ara el Museu
Memorial de l’Exili i el Centre d’Interpretació de l’Albera. A la ruta,
en sortir de la Jonquera, després
d’una pujada curta però intensa,

HORA NOVA

VIES VERDES GIRONA

podem travessar Capmany, una
vila impregnada per la viticultura i amb nombrosos cellers dedicats a la producció de vi amb DO
Empordà. Recorrent la plana empordanesa i vorejant el riu Llobregat trobem Peralada, on es respira història per tots costats, passant pel recinte emmurallat del
ibers fins al conegut castell-museu. De Peralada arribem fins a
Castelló d’Empúries seguint la via
verda del Camí Natural de la Muga, travessant el Parc Natural dels
Aiguamolls, on podem observar
la fauna. De Castelló anem fins a
Sant Pere Pescador, i finalment
arribem a l’últim punt del trajecte: l’Escala. Aquesta és només
una petita descripció de com és la
ruta, per poder-la seguir amb detall, es pot descarregar a la pàgina
web de Pirinexus i desar-la a l’aplicació Wikilock.

guia ciclista 13

HORA NOVA n desembre 2020

La botiga disposa de tot tipus de bicicletes, i també d’accessoris i altres productes, com ara equipacions o peces

HORA NOVA

EO Bikes ofereix tot el que necessites per a
gaudir del ciclisme en qualsevol modalitat
És l’única botiga
de la comarca que
distribueix la marca
LIV, especialitzada en
bicis per a dones
Marta Arranz l figueres

L

a botiga EO Bikes de Figueres, situada al carrer
Gonzalez de Soto 1, ofereix tot allò que necessiten els amants del ciclisme, tant
de compra com de lloguer. I és que
EO Bikes disposa d’un centenar de
bicicletes per a llogar i fer una excursió amb guia per les rutes més
interessants de la zona. Al negoci
s’hi poden trobar des de bicicletes
d’MTB fins a carretera, dels últims
models i totes les talles, d’algunes
de les marques més prestigioses
del mercat, com ara Cannondale o
Giant. D’altra banda, també dispo-

Una de les últimes sortides d’EO Bikes
sen d’accessoris i productes, com
ara equipacions i peces, relacionats amb el món del ciclisme.
BICICLETES DE TALLATGE FEMENÍ. Cal destacar que EO Bikes és l’única botiga de la comar-

FB EO BIKES

ca distribuïdora de la marca LIV,
una firma especialitzada i creada
per a produir bicis per a dones. En
aquest apartat s’hi poden trobar
bicicletes de carretera o off-road
de diferents models, diferents talles i per a diferents motivacions.

També disposen de bicicletes per pots trobar diferents models i poa dones de la firma Cannondale. tències d’e-bike. Com a valor afeCal detallar que aquest i tot l’es- git, a EO Bikes també disposen de
toc d’EO Bikes pot consultar-se a secció de taller i reparacions per a
la seva pàgina web, on els produc- la clientela.
tes estan detallats als mil·límetre.
Totes les bicicletes del moment COL·LABORADORS DEL CLUB
es poden consultar al seu apartat CICLISTA VILAJUÏGA. L’equip de
web. Allà especifiquen les carac- la marca figuerenca és un dels col·
terístiques de cadascuna, ja sigui laboradors del Club Ciclista Vilade carretera,
juïga, un dels
MTB, descens,
clubs amb més
bici per a dona o
renom de l’Alt
tenen un centenar
bicicleta elèctriEmpordà i una
de les entitats
ca, entre moltes de bicicletes per a
que més activialtres.
llogar i també servei
tats ciclistes orE L M Ó N E - de guiatge per a les
ganitzen. A EO
BIKE. Una de les rutes
Bikes actualitmodalitats que
zen totes les noha crescut com
tícies relacional’escuma en els últims anys són les des amb el club a través de la sebicicletes elèctiques, i a EO Bikes va pàgina web i també a les seves
ho tenen clar, ja que disposen dels xarxes socials. En aquest últim esdiferents models d’aquesta ten- pai hi pengen també informació
dència, de la marca Giant i també relacionada amb el món ciclista i
Cannondale. En aquesta secció hi les novetats del mercat.
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Cada vegada hi ha més persones que trien la bicicleta per a fer esport o desplaçar-se. El ciclisme és una activitat
física molt beneficiosa: exercita el cor i els pulmons sense impactar en les articulacions

En German Fernández és fisioterapeuta del Servei de
Rehabilitació de l’Hospital de Figueres des de l’any 1991

S

egons ha pogut constatar
la Asociación de Marcas
y Bicicletas de España
(AMBE), la pandèmia de
la COVID-19 ha accentuat una tendència que ja s’anava intuint en els
últims anys: el creixement de l’ús
de la bicicleta entre la població,
tant per practicar esport com per
desplaçar-se.
Aquest auge amb el coronavirus
es pot explicar, en bona part, per
les restriccions de mobilitat i relacionals (com la reducció de l’aforament als gimnasos) o la por al
contagi en fer servir el transport
públic.
«El ciclisme, sigui en l’àmbit professional o amateur, és una activitat molt beneficiosa per la persona, perquè ajuda a mantenir en forma la part inferior del cos: cintura,
malucs i cames», explica German
Fernández, fisioterapeuta del servei de Rehabilitació de l’Hospital
de Figueres i gran aficionat al ciclisme. «Especialment, ajuda a enfortir la musculatura anterior de la
cuixa (els quàdriceps), la qual a la
vegada és estabilitzadora del genoll. En persones que tenen problemes de mobilitat amb aquesta articulació, els recomanem que
en una etapa avançada de la seva rehabilitació agafin la bicicleta,
perquè pot ser una bona eina de
recuperació després d’una lesió»,
afegeix.
Remarca que «el ciclisme és un
exercici cardiovascular boníssim
que, a més, té l’avantatge que no
hi ha impacte per a les articulacions. Córrer també té aquesta part
cardiovascular molt positiva, però

hi ha impacte. I quan tenim certa
edat o problemes amb les articulacions, la bicicleta pot ser una bona
alternativa.» Finalment, el fisioterapeuta German Fernández recorda que cal ser molt prudents: «no
hem d’oblidar mai que la bicicleta
és un vehicle, i com a tal, una caiguda o un accident pot tenir conseqüències molt greus per a qui la
porta i per a les altres persones. No
hem de fer mai més del que podem
i ser sempre conscients dels perills
del lloc on transitem.»

quan tenim certa
edat o problemes amb
les articulacions, la
bicicleta pot ser una
bona alternativa

PRIMER DE TOT
1. Defineix bé per què vols la bicicleta i tria’n el tipus més adequat a les
teves necessitats. Al mercat hi pots
trobar bicis de muntanya, urbanes,
de carretera, de passeig, etc.
2. Adapta la bicicleta a les teves
mesures corporals, això et permetrà pedalar millor, ser més eficient,
estar més còmode i evitar lesions.
Avui en dia els establiments especialitzats disposen d’eines per realitzar un estudi biomecànic per a
fer els càlculs necessaris (alçada
del seient, alçada del manillar, posició dels pedals, posició del canvi
de quadre, etc.). La bicicleta s’ha
d’adaptar al ciclista, no a la inversa.
3. Equipa’t bé: la bicicleta adequada i adaptada només és la meitat
de l’equació, la roba que portes
també és molt important. Compra’t un bon casc i unes sabates
que et vagin bé.
4. Circulant amb bicicleta és important que els altres ens vegin.
A més dels dispositius reflectors
que porta el vehicle, és aconsella-

La bicicleta i els infants
1. Superviseu els infants més petits i eviteu que vagin a llocs on
circulen vehicles de motor.
2. No els forceu perquè facin servir una bicicleta de dues rodes
fins que no estiguin preparats, al
voltant dels cinc o sis anys.
3. Acostumeu-los a portar sempre casc i doneu exemple utilitzant-lo també.
4. Aneu a comprar la bici amb
el nen o nena perquè pugui provar-la. Ha de ser adequada a la

ble portar llums o altres reflectors
als pedals i les rodes, així com vestir una armilla reflectora o roba clara i de colors vius.
PER COMENÇAR
1. Abans de començar a pedalar,
has de fer una rutina d’escalfament

seva alçada, no una bicicleta
«per quan creixi».
5. Per saber si la mida és apropiada: assegut a la cadireta amb les
mans al manillar, la base dels dits
dels peus ha d’estar en contacte
amb el terra i quan baixa, tota la
superfície de la planta dels peus
ha de tocar a terra.
6. Assegureu-vos que la criatura
pot maniobrar còmodament els
frens i fer prou força per aturar
la bicicleta.

i estirament durant almenys 15 minuts. Això evitarà que et lesionis.
2. Per iniciar-te, tria rutes que no
siguin complicades: carrers poc
transitats o carrils bici. Pots començar sortint amb la bicicleta 30
minuts i, a mesura que tinguis més
experiència i resistència, augmentar el temps fins a una hora.

3. Per adaptar el teu nivell físic
progressivament, hauries de sortir entre dues i quatre vegades per
setmana.
4. És important que no vulguis fer
més del que pots per evitar lesions
i que vagis amb compte amb les
caigudes.
UN COP JA PEDALES
1. Porta sempre una ampolla d’aigua i beu poc i sovint.
2. Si pots, vés sempre acompanyat: l’entrenament serà més divertit, estaràs més motivat i no estaràs sol en cas de caiguda o lesió.
3. Abans de sortir, comprova que
la bicicleta estigui en bon estat:
que les rodes tinguin aire, la cadena estigui engreixada i els frens i
totes les peces estiguin en perfectes condicions.
4. Porta sempre eines per si punxes una roda, et surt la cadena o
tens algun altre problema tècnic
amb la bicicleta.
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ENTREVISTA

xon hugas. ÀREA DE TURISME DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES

«La idea és instal·lar alguns punts de càrrega
per les bicicletes elèctriques al municipi»
Marta Arranz I castelló d’empúries
Quina és la línia o l’aposta de
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries per a l’ús de la bicicleta?

Hi ha una xarxa de carrils bici força important, a banda de la
via verda i d’altres rutes. També
cal destacar que tenim la ruta dels
estanys, entre d’altres. Considero
que sempre hi ha hagut una gran
aposta per la bicicleta i per la mobilitat de caire sostenible. Cal pensar que Castelló d’Empúries és
destinació esportiva i el que hem
treballat més són els esports, sobretot a la zona d’Empuriabrava.
Com que tenim la distinció de
destinació turística esportiva, sobretot pel paracaigudisme, volem
aprofitar el ressò per explicar que
aquí també es poden fer molts altres esports, també tenim la triatló, la half, les mitges maratons... El
que volem és ser un reclam per a
tots els esports.
I pel ciclisme en particular, quina
ha de ser l’aposta?

Com que tenim un terreny molt
planer i estem molt ben connectats amb els Aiguamolls, pensem
que és un atractiu turístic més per
explotar. També tenim molts carrils bici fets, falta molta feina per
f e r, p e r ò

Un dels carrils bici del municipi

La regidora Xon Hugas
és veritat que hi ha molt avançat.
També vull destacar que comptem amb el projecte «Badies més
belles del món», i amb el consorci
de vies verdes volem que es pugui
fer en bicicleta la ruta de Roses a
l’Escala sense trepitjar carretera o
si l’has de trepitjar, que sigui segur.
Però és un projecte, encara està
molt pendent, i s’ha de desenvolupar bé, però la idea va per aquí. Un
dels objectius

és promocionar sobretot la bicicleta i també la bicicleta elèctrica.
Com es pot potenciar l’e-bike?

La idea és posar carregadors per
a les bicicletes elèctriques en algun punt del municipi, perquè hi ha
molta gent que utilitza aquest tipus de bicicleta al municipi i també
als càmpings del voltant; d’aquesta manera podran carregar-les
sense
haver

de patir. Des de Turisme hem començat a fer visites amb l’empresa Ebikes, ells mateixos gestionen
el lloguer i el servei de guia. Aquest
estiu ho hem estat fent, però amb
la pandèmia ho hem hagut d’ajornar tot de nou i espero que al gener es reprengui aquesta activitat.
Realment la bicicleta elèctrica és
molt atractiva, perquè amb aquest
vehicle
el visitant pot conèi-

HORA NOVA

xer el municipi sense haver-se de
cansar massa. Hi ha diferents propostes de rutes i circuits.
Sembla doncs que hi ha tota una
xarxa ciclista.

Sí, tenim un territori molt fàcil i
molt ben comunicat i hi ha allotjaments que també acullen ciclistes
i fan diferents ofertes per la gent
que practica aquest esport.
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Un passeig vora la Muga

Empuriabrava i
Castelló esdevenen el
punt de partida d’una
ruta cicloturista de
gran valor natural

BICIS EN RUTA

J.N. l cASTELLÓ D’EMPÚRIES

V

et aquí una de les rutes
cicloturistes més icòniques del territori alt-empordanès. Resseguir el
camí natural de la Muga sempre
és una bona opció per gaudir amb
família i amics al mateix temps
que el paisatge local, caracteritzat
tant per la plana com per la muntanya, s’exhibeix amb força davant dels ulls de qui avança amb
les mans al manillar.
És una ruta senzilla, però els
seus 40 quilòmetres també impliquen dedicació i pedaleig constant. L’activitat s’inicia a la platja,
concretament a la desembocadura de la Muga a Empuriabrava.
Des d’allà, comença un itinerari que passa pel nucli de Castelló
d’Empúries, una parada sempre
atractiva per la seva riquesa medieval, per Vilanova de la Muga i per
Pont de Molins. Aquest darrer terme, precisament, es converteix en

Distància: 40,74 km

Circular: No

Dificultat: Moderada

elevació
224 m

Boadella
d’Empordà

2m
10 km

Sant Llorenç
de la Muga

Pont de
Molins

Castelló
d’Empúries

20 km

31 km

40,74 km

LLOC D’INTERÈS
Només començar, la desembocadura
de la muga s’alça com un espai de gran
bellesa paisatgística

Figueres

la volta a la comarca, des de castelló
La Jonquera

Distància: 117,21 km

Cantallops

Desnivell: 1.384 m
Altitud màx.: 514 m

Garriguella

Circular: Sí
Parc Natural
de Cap
de Creus

eSPAIS NATURALS . El Camí de la

Muga llueix un gran valor paisatgístic i patrimonial allà on passa.
Sense anar més lluny, fa de connector entre diferents espais naturals rellevants, com ara el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà o els Espais d’Interès Natural
Penya-segats de la Muga, de l’Alta
Garrotxa i de les Salines. A més, el
recorregut també ofereix la possibilitat d’enllaçar amb altres circuits com els senders Itinerànnia,
les rutes de BTT del Centre Salines Bassegoda o el Camí de Sant
Jaume.

Altitud màx.: 224 m

recorregut

AVÍS A NAVEGANTS: DEL
QUILÒMETRE 0 AL 30 LA
DIFICULTAT ÉS BAIXA,
PERÒ DEL 30 AL 40
CALDRÀ SUAR
un dels punts d’inflexió del traçat,
tenint en compte que és allà on el
camí canvia de paisatge –els cims
agafen el relleu del terreny planer–
i de desnivell. Caldrà fer un esforç
moderat, però un esforç al cap i a
la fi, per ascendir cap a pobles com
Boadella i les Escaules i, finalment,
Sant Llorenç de la Muga, que s’erigeix en el punt final de la ruta.

Desnivell: 400 m

Dificultat: Alta

LLOC D’INTERÈS
L’ascens a sant pere de
rodes és una activitat
ciclista EMBLEMÀTICA
Port de la Selva

Pont de
Molins

Alt. Sant Pere de Rodes
506 m

Figueres

Castelló d’Empúries

Y Els amants del ciclisme de carretera tenen l’opció de resseguir bona part de la comarca amb Castelló d’Empúries com a punt de partida
i clausura. El trajecte, que requereix unes hores per completar-lo amb
condicions, travessa els nuclis de Vilanova de la Muga, Peralada, Vilabertran, Cabanes, Agullana, Cantallops, Sant Climent Sescebes, Espolla, Rabós, Delfià, Garriguella, Vilajuïga, Sant Pere de Rodes, El Port
de la Selva, Palau-Saverdera i, finalment, altre cop Castelló. El recorregut, que majoritàriament passa per carreteres locals i poc transitades, brinda unes vistes espectaculars.

Vilajuïga
42 m
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Salines Bassegoda proposa més de
600km de rutes BTT per l’Empordà interior
Cal destacar que
des del centre BTT
estan treballant per
reformular la xarxa de
rutes
M.A l navata

F

ins a disset municipis de
l’Alt Empordà formen part
del consorci Salines Bassegoda. Aquest és un dels
més extensos pel que fa al nombre de quilòmetres de Catalunya i
també d’Espanya. Mirant el mapa
de la comarca, l’agrupació de Salines Bassegoda és de les poblacions situades al nord oest de la
comarca i és una zona on es preserven gran varietat de paisatges
i un ric patrimoni natural i cultural. Des de l’entitat destaquen la
«gran riquesa el que fa atractives
les trenta-tres rutes BTT que hi ha
al Centre BTT.» En aquesta zona hi
destaquen postals de muntanya
que tenen elements destacables
com les serres del massís de les
Salines i les serres de l’Alta Garrotxa, amb els pics de la Mare de Déu
del Mont, Bassegoda, Montnegre
i el roc de Frausa. D’altra banda, hi
trobem paisatges fluvials, que formen la conca de la Muga i el Manol donen a les seves capçaleres
boscos de vernedes, alzinars i roures; i en el seu curs mitjà boscos
de ribera formats per verns, freixes i pollancres juntament amb
canyissars. Els aspres de domini
bàsicament agrícola, on es combinen lesterres vermelloses amb
conreus bàsicament de secà. D’altra banda, en destaca el pantàde
Boadella- Darnius i també cal parlar dels elements arquitectònics
com el conjunt de Palol Sabaldòria, a Vilafant, el monestir de Sant
Llorenç de Sous, a Cabanelles, la
col·legiata de Lladó, les múltiples

esglésies romàniques, les construccions de pedra seca, l’arquitectura modernista de la Casa Estela d’Agullana i els locals socials.
LES RUTES. Com bé hem dit, hi ha
un total de 33 rutes i totes elles estan senyalitzades i homologades
per Centres BTT Catalunya i també la Federació Catalana de Ciclisme. Les rutes es poden diferenciar
per colors, com les pistes d’esquí,
és a dir: les rutes verdes són fàcils,
les rutes blaves mitjanes, les rutes vermelles difícils i finalment les
rutes negres molt difícils. Des de
l’ens revisen de manera periòdica
les rutes i busquen alternatives, és
per això, que des del Consorci Sa-

a l’alt empordà hi
ha un total de 17
municipis adherits al
consorci de salines
bassegoda

lines Bassegoda detallen que «en
aquests moments estem actualitzant algunes rutes i també la pàgina web, d’aquí a unes setmanes en
publicarem els resultats.»
PUNTS D’ACOLLIMENT. Aquest
és un apartat que cal tenir en
compte a l’hora de fer una ruta
ciclista. Un punt d’acolliment és
aquell indret on hi ha facilitats i
serveis pels ciclistes. A la pàgina
web de Salines Bassegoda en destaquen tres: El punt d’acolliment
de Maçanet de Cabrenys és el
camping de Maçanet de Cabrenys
i un altre a Albanyà, al Bassegoda
Park.
Tota aquesta informació es pot
consultar a la pàgina web de Salines Bassegoda.

CENTRE BTT

www.salines-bassegoda.org

600 KM DE RUTES
3 PUNTS D'ACOLLIDA
17 MUNICIPIS
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Descobreix el territori i l’entorn de Maçanet
de Cabrenys de la mà d’E-bikes Tramuntana
L’empresa va néixer
fa tres anys i ofereix el
lloguer de bicicletes
elèctriques i diferents
rutes senyalitzades

guir-lo durant un tram. Cal dir que
aquesta ruta és de nivell moderat,
té 26 km i la durada és d’unes 3 hores i 40 minuts. Aquest circuit, que
també és circular, passa per L’Ermita de Sant Miguel de la Font Fred,
en el tram més elevat, on es pot
gaudir d’una vista espectacular del
Golf de Roses. Des d’E-bikes Tramuntana expliquen que aquesta és
una de les rutes amb més èxit del
circuit de Maçanet de Cabrenys.
Una altra de les rutes que proposen és per a aquelles persones que
volen experimentar sensacions
fortes amb l’e-BTT, tant pel desnivell com per la distància. Es tracta
de la ruta Tècnica que enfila fins a
l’Ermita de Les Salines. El recorregut continua per pista fins al pantà, passant per La Vajol. La quarta
ruta és la de la Font de Fussimanya,
de 17 km, amb un traçat de ruta bo
que no presenta dificultats destacables pels usuaris.

M.Arranz l maçanet de cabrenys

I

nspirats en la tendència a
l’alça de la bicicleta elèctrica en zones alpines d’Europa,
els propietaris i impulsors de
l’empresa E-bikes Tramuntana van
engegar, ara fa tres anys, el seu
nou projecte d’esport i natura, a
Maçanet de Cabrenys. El director
de l’empresa, Marc Bosch, explica
a HORA NOVA que van adonar-se
que «Maçanet de Cabrenys és encara un lloc per explotar i desconegut per a molta gent, és per això que vam apostar fermament
per les bicicletes elèctriques i les
rutes a l’entorn.» Afegeixen que
«amb el nostre projecte de bicicletes elèctriques de muntanya explorem i gaudim de la bellesa i de
l’autenticitat de les Maçanet de
Cabrenys.» Maçanet de Cabrenys
está adherit al Centre BTT del Consorci Salines-Bassegoda. Dins del
seu minicipi conmpta amb un total
de sis rutes senyalitzades.
EL LLOGUER. A E-bikes Tramuntana compten amb una flota d’una
desena de bicicletes de la marca
alemanya Haibike. «El seu potent
motor Yamaha t’ajudarà a arribar
més lluny», tal com destaquen a
la seva pàgina web. Aquestes bicicletes estan pensades per a qualsevol mena d’usuari, és a dir, no
cal ser un expert per utilitzar-les,
ja que gràcies a les diferents potències del motor, tothom podrà
seguir la ruta. D’altra banda, hi ha
diferents tarifes, a partir de 25 euros, que depenen de les hores de
lloguer i dels models de bicicleta.

En aquest sentit, des de l’empresa
també ofereixen diferents ofertes
per a ocasions especials, ofertes
familiars o per a grups. Tota aquesta informació es pot consultar directament a la seva pàgina web:
ebikestramuntana.com
LES RUTES. Des d’E-bikes Tramuntana ofereixen diverses rutes i diferents maneres de fer-les.
A banda del lloguer de la bicicleta,
també ofereixen la possibilitat de
sol·licitar el servei de guia i acompanyament per fer la ruta o, per
a aquelles persones que vulguin
fer la ruta per lliure, se’ls ofereix el
GPS amb les rutes marcades i els
diferents nivells de dificultat. Cal
tenir en compte que el client és qui

el negoci treballa
amb la marca de
bicicletes haibike
que compten amb un
motor yamaha

decideix si segueix la ruta a través
del propi telèfon mòbil mitjançant
l’aplicació Wikiloc, o amb els GPS
que ofereix l’empresa.
Al ventall de rutes que proposen
trobem la ruta familiar, que es tracta d’un recorregut de dificultat baixa i de tipus circular (és a dir, que
comença i acaba al mateix lloc)
que t’acompanya a descobrir Maçanet de Cabrenys a través de salts
d’aigua, prats i diferents tipus de
bosc i de vegetació. El recorregut
acaba a Les Gorges, on les famílies usuàries, els mesos de calor, poden gaudir d’un bany refrescant o
de diferents llocs idíl·lics per a ferhi un pícnic. Una altra de les rutes
és la de La Font Freda, que es caracteritza per creuar el pantà i resse-

E-BIKES EN TEMPS DE COVID.
Des de l’empresa mostren un alt
compromís amb la situació pandèmica mundial: aquest 2020 els
grups són més reduïts i tot el material és desinfecta un cop acabada la ruta. També han implantat altres mesures higièniques i de seguretat, com precintar les parts de
contacte de l’e-bike, per tal que cada client les retiri just abans de començar l’activitat. Destaquen que
«l’avantatge és que som un negoci petit sense acumulació de gent,
força espai i temps per desinfectar
bé les e-bikes.»
COMPROMÍS LOCAL. A més de
ser una empresa emprenedora
que vetlla pel descobriment del
patrimoni i l’entorn natural de Maçanet de Cabrenys, E-bikes Tramuntana aposta pel comerç local amb col·laboracions i ofertes
amb altres negocis, com ara restaurants i hotels del municipi, entre d’altres.
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Un pedaleig entre camps i boscos
Aquest itinerari
des de Terrades és
especialment bonic a
la primavera, amb els
cirerers exhibint-se

salines bassegoda

J.N. l terrades

I

magineu la següent estampa:
recórrer en bicicleta corriols,
boscos i conreus, rodejats per
la blancor d’uns cirerers florits
que s’exhibeixen, especialment,
entre l’última setmana de març i
les primeres d’abril, tot i que l’època de floració, que depèn de la climatologia, es pot avançar o enrederir. Això és possible al voltant del
municipi de Terrades, caracteritzat entre altres coses per ser, juntament amb Llers, el poble de la
comarca on es cultiven un bon grapat de varietats de cirera.
El punt de partida, precisament,
té lloc al nucli de Terrades. El camí
que cal resseguir es dirigeix cap a
l’oest, més concretament per la riba del Rissec, un dels afluents més
destacats del Manol. En aquesta
zona els ciclistes podran gaudir
dels boscos de coníferes, un entorn de gran valor mediambiental
i un espai que esdevé l’avantsala
abans d’arribar a indrets com la
Font Pudosa, sota Can Fogona. És
en aquest lloc quan tocarà afrontar una de les baixades pronunciades de l’itinerari, un fort pendent
que enllaça amb el terme de Sant
Llorenç de la Muga.
I, és clar, si s’ha baixat, i en tractar-se d’una ruta circular, vol dir
que també tocarà pujar. En aquest
cas, el recorregut de tornada cap a
Terrades es realitzarà a la vora de
la carretera GI-511, i es farà amb un
testimoni d’excepció, l’ermita de
Santa Magdalena, que presideix
el paisatge des de dalt de la muntanya homònima. Juntament amb
aquesta petita església, els camps
de cirerers que envolten el camí
amenitzaran el retorn.

Distància: 12,33 km

Desnivell: 413 m

Altitud màx.: 334 m

Circular: Sí

recorregut

LLOCS D’INTERÉS

Ermita de Santa Magdalena

Dificultat: Normal

Sant Llorenç de la Muga

Y Aquesta església, inclosa a l’inventari

del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i situada al nord-oest de nucli urbà
de Terrades, es fa especialment evident durant el camí de retorn. Malgrat que el traçat proposat no hi passa, els més curiosos poden desviar-se
i accedir-hi i, ja que hi són, també poden visitar el bonic Santuari de la Salut.

Terrades

Sant Llorenç de la Muga
Y El municipi esdevé un lloc de parada
interessant pel seu entorn –envoltat
de muntanyes amb boscos de pins,
alzines i roures–, però també pel seu
nucli urbà, de gran riquesa arquitectònica. Es troba, ben bé, a la meitat
d’aquesta ruta, la número 30 del Centre BTT de Salines Bassegoda.

ELEVACIÓ
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La grandesa de l’Alta Garrotxa

Aquest itinerari,
que uneix Albanyà
amb Lliurona, està
envoltat d’un paisatge
espectacular i aspre

salines bassegoda

J.N. l albanyà

L

a singularitat i diversitat
que ofereix el territori de
l’Alta Garrotxa, sens dubte
la joia de la corona del Prepirineu oriental, llueix amb llum
pròpia en aquesta ruta de BTT que
enllaça els termes d’Albanyà amb
Lliurona, un recorregut rodejat de
natura assilvestrada, la qual cosa
implica un trajecte concordant,
precisament, amb aquestes circumstàncies.
L’itinerari, complex i tècnic, s’inicia al nucli d’Albanyà. A l’altura de
la Creu de l’Illa cal seguir el recorregut que es dirigeix cap al Coll de
Bertran, el punt de partida d’un trajecte d’uns 5 quilòmetres, aproximadament, que transcorre per camins i pistes difícils, amb rampes
notòries i pedres que obligaran a
mantenir l’alerta en tot moment
per evitar patir un ensurt. Aquest
tram enllaçarà amb un altre, de
més o menys la mateixa distància,
que es fa per espais pedregosos,
però ara tocarà gaudir de descensos suaus, que seran els encarregats de dirigir el rumb fins a la pista asfaltada que ve de Cabanelles
i que fa la volta cap a Albanyà, tot
passant per Lliurona.
Ara, a mig camí, toca enfilar la
ruta del retorn. Amb l’objectiu de
resseguir una part generosa de la
Vall d’Albanyà, caldrà dirigir la trajectòria cap al veïnat disseminat
de Corsavell, a l’oest del Puig de
Bassegoda. És un territori abrupte, amb pujades considerablement exigents, tot i que els darrers
quilòmetres de l’itinerari són més
lleus, caracteritzats sobretot per
la baixada fins al càmping Bassegoda Park.

Distància: 30,91 km

Desnivell: 779 m

Altitud màx.: 804 m

Circular: Sí

un temple del ciclisme

Dificultat: Alta

recorregut
Corsavell
Albanyà

Lliurona

Y El Santuari de la Mare de Déu del Mont és sens dubte una de les grans

destinacions gironines del ciclisme. Aquest indret, i especialment el temple marià que el presideix, té a més una significança molt remarcada per
a l’Empordà: d’una banda, perquè pertany administrativament a Albanyà,
i de l’altra, perquè la seva Mare de Déu és considerada la patrona empordanesa. Per arribar fins a dalt (1.124 metres), però, fan falta cames: des de
Cabanelles són aproximadament uns 16 quilòmetres de recorregut, que
s’enfila amb rampes freqüents de l’11% i el 12%, tot i que també poden arribar, sobretot a partir de Sant Llorenç de Sous, al 13% i 14%. Les vistes
des de dalt, però, ho compensen.

elevació

804 m
190 m
7,7 km

15 km

23 km

30,91 km
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D’Avinyonet a la pedra seca

Un itinerari senzill i de
distància moderada
envoltat de garrigues
i zones bosquines de
gran interès

n

desembre 2020

SALINES BASSEGODA

J.N. l Avinyonet de puigventós

A

vinyonet de Puigventós
és un dels 17 pobles que
forma part del Consorci Salines Bassegoda, un
organisme que té com a objectiu la
preservació i la revalorització del
patrimoni mediambiental, paisatgístic i cultural d’un espai únic a la
nostra comarca. Aquest entorn,
però, no només és apte per poder-lo contemplar amb posat embadalit, sinó que també brinda la
possibilitat de practicar esport envoltat d’un context immillorable.
I des d’Avinyonet, precisament,
neixen algunes de les rutes ciclistes en BTT que formen part del
Centre BTT de Salines Bassegoda.
Un d’aquests itineraris, el número
16, és la coneguda com la Ruta de
la Pedra Seca, un itinerari circular
de dificultat moderada i compost
per poc més de 19 quilòmetres de
distància i un desnivell acumulat
de 311 metres de pujada i 295 me-

Distància: 19,06 km

Desnivell: 311 m

Altitud màx.: 186 m

Circular: Sí

recorregut

Dificultat: Moderada

ELEVACIÓ
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aRRIBADA A LLERS
La pedra seca és
una tècnica de
construcció basada,
fonamentalment, en
pedres encaixades
tres de baixada.
Com totes les rutes que surten
del poble, el Centre Cívic de la localitat contextualitza el punt de sortida de l’activitat. A partir d’aquí,
s’inicia un recorregut ben senyalitzat en direcció al barri de les Cases
Noves, el pas previ abans d’enfilar una pujada accessible que condueix al Pla de les Vinyes. Un cop
a Llers, per Terres Blanques, cal
ascendir al Puig d’en Roca i, des
d’aquest punt, s’inicia un divertit
descens entre pedreres, que serà
el que enllaçarà amb el punt d’origen del camí.
El nom de la ruta, però, no és en
absolut casual. Durant el trajecte,
rodejat per paisatges de garrigues
i zones bosquines de gran interès
natural, es poden descobrir bonics espais modificats al llarg del
temps per la presència i la influència humana, uns indrets que apareixen en forma de marges i barraques de pedra seca que criden
l’atenció i amenitzen la ruta.

Vilanant
Avinyonet de Puigventós

Vilafant

La ruta arriba també al terme municipal
de llers, en aquest cas per la zona de
terres blanques

rutES alternativES

Y Avinyonet també és el punt de partida d’una altra ruta del Centre
BTT Salines Bassegoda: la 15. Es tracta d’un itinerari assequible d’uns
10 quilòmetres que ressegueix la Garriga d’Empordà per paratges de
conreu herbacis, bosquines i masos. Cal iniciar el camí en direcció
oest, seguint el Manol i els boscos que l’abracen, i després de travessar el rec de Palau s’arriba a Vilanant. Finalment, es volta el Rissec i ja
es pot encarar el manillar de tornada a Avinyonet.

Y El municipi d’Avinyonet de Puigventós, a través dels diversos camins que l’encerclen, també permet enllaçar amb facilitat amb altres
itineraris prou coneguts a la contrada, com ara el Circuit del Manol o
el Pla del Timoner, amb origen a Vilafant. Especialment atractiva és la
primera proposta, un itinerari d’uns 30 quilòmetres (28,29) que passa
per llocs carregats d’atractiu natural, i sempre amb el protagonisme
notori del riu empordanès.
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Pont de Molins: territori de rutes

Des del nucli i la seva
rodalia més propera
en surten itineraris en
BTT interessants i de
dificultat diversa

HORA NOVA

J.N. l PONT DE MOLINS

M

és enllà del Camí de
la Muga, que després
de passar per Empuriabrava, Castelló
d’Empúries, Peralada i Cabanes
arriba a Pont de Molins abans d’ascendir cap a la zona muntanyosa,
aquest darrer municipi alt-empordanès esdevé un focus de ciclisme
important gràcies a altres recorreguts que s’inicien al seu terme o a
la rodalia més immediata.
En aquesta pàgina en destaquem dos, dirigits en aquest cas
a perfils de ciclistes diferents: la
Ruta 17 del Centre BTT de Salines
Bassegoda, que uneix Pont de Molins amb Biure, exigeix una certa
experiència damunt la bicicleta,
mentre que la Ruta número 19,
molt més curta, és apta per a totes
les aptituds físiques.
El primer d’aquests itineraris té
una carta de presentació, si més
no, estricta: 26 quilòmetres de recorregut i un desnivell acumulat
de 450 metres, suficients credencials per ser considerada una ruta
vermella, és a dir, de dificultat alta.
Més enllà del seu recorregut, que
passa per corriols ben embolcallats per la natura, l’altre punt d’interès és l’ermita del Roure, a Biure.
L’altre camí que exposem, batejat amb un nom, La mà de l’home,
que ja deixa entreveure què s’hi
pot trobar, és més factible. Durant
els seus pocs més de 8 quilòmetres, amb inici a la Vall del Ricardell,
el ciclista pot formar part activa de
l’enorme plana que s’obre des del
Coll del Pertús fins al Cap de Creus,
un terreny acompanyat per parets
de pedra seca, barraques de pastors o forns de calç.

ELEVACIÓ

ruta alternativa
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Ruta 17: de Pont de Molins a Biure
Distància: 26 km

Desnivell: 450 m

Altitud màx: 166 m

Circular: Sí

Dificultat: Alta

ELEVACIÓ

YParlar de ciclisme i Pont de Molins és parlar, també, d’un dels itineraris
estrella de la comarca: el Camí de la Muga. En aquest cas, però, el trajecte
esdevé més curt, tenint en compte que una part del recorregut ja ha quedat enrere. Ara bé, queda la part més complexa, tècnicament: en total, la
ruta presenta un track global de 37 quilòmetres, amb un desnivell acumulat de pujada –evident sobretot els últims quilòmetres–, de gairebé 500
metres. El paisatge fins a Sant Llorenç, però, val molt la pena.

150 m
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50 m
1 km 2 km

3 km

4 km

5 km

6 km
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Ruta 19: La mà de l’home
Distància: 8,35 km
Circular: Sí

Desnivell: 327 km

Altitud màx.: 137 m
Dificultat: Baixa
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Coronar les Salines des de La Vajol
La ruta fins al Pic
de les Salines és un
itinerari (només) apte
per a les cames més
resistents i motivades

salines bassegoda

J.N. l LA VAJOL

E

ls amants de la BTT tenen
al davant un itinerari circular atractiu i ben senyalitzat, però també exigent i
només apte per aquelles cames
ben embravides. Amb sortida des
del terme de la Vajol, el camí s’enfila fins al Coll de Manrella, el que
suposa una pujada d’inici que farà
suar als ciclistes a causa del fort
pendent i a la llargada, encara que
el premi, un cop a dalt, ofereix una
panoràmica ben bonica.
La ruta continua direcció al camí
del Coll de Lli, dirigint-se cap a l’est,
amb l’objectiu d’anar coronant un
massís emblemàtic, Les Salines, la
serra fronterera entre les comarques de l’Alt Empordà i el Vallespir. El recorregut avança i a la seva
esquerra deixa un lloc d’interès, el
Castell de Cabrera, una fortificació
medieval pertanyent al municipi
de Maçanet de Cabrenys ubicat
damunt d’un escarpat penyal, i és
llavors quan el trajecte s’endinsa
en boscos preciosos, gairebé de
conte, fins a arribar al Coll de les
Cordes.
Un cop en aquest punt, toca baixar amb la mirada posada a Maçanet, un itinerari que s’ha de seguir
fins als camps del Mal del Mont.
Des d’aquí, els ciclistes hauran de
resseguir un corriol bastant tècnic
que els portarà fins al Mas de Can
Lleona, el punt de partida per tornar cap a la Vajol. En definitiva, estem al davant d’una ruta complexa, tal com evidencia el seu desnivell (1.700 metres d’acumulat de
pujada), però d’un gran interès paisatgístic i històric. Al cap i a la fi,
accedir al Pic de Les Salines tampoc podia ser bufar i fer ampolles!

Distància: 24,27 km

Desnivell: 1.700m

Altitud màx.: 1.078m

Circular: Sí

LLOCS D’INTERÈS

Dificultat: Molt alta

recorregut

L’exili a la Vajol
Y Els entorns d’aquesta ruta, la número
23 del Centre BTT de Salines Bassegoda, estan carregats d’història. El poble de La Vajol manté un lligam molt
fort amb l’exili republicà derivat de la
Guerra Civil espanyola, un fet que es
tradueix amb un llegat excepcional i
amb records tangibles com l’escultura
‘Monument a l’Exili’.

Castell de Cabrera
Y Ubicat a l’extrem oriental del massís de les Salines, concretament al damunt d’un escarpat penyal de difícil accés, les seves ruïnes alberguen
moltes llegendes: des de la creació
de Maçanet fins a suposades bruixes
que, des d’aquells entorns, enfilaven el
camí cap a Ceret tot cantant.

La Vajol

Maçanet
de Cabrenys

elevació
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Els corriols i camins de Vilafant

La recuperació
altruista d’itineraris
ha servit per nodrir
el municipi de rutes a
banda i banda

hora nova

SALINES BASSEGODA

J.N. l VILAFANT

U

na tasca de conservació
altruista ha fet que Vilafant pugui exhibir actualment unes artèries saludables que adquireixen la forma
de camins i corriols molt aptes per
fer al manillar d’una BTT. Un traçat
amb renom és l’anomenat Circuit
del Manol (Ruta BTT número 13),
un itinerari d’exigència moderada
que amb els seus gairebé 30 quilòmetres travessa indrets de gran
valor natural, sempre amb el riu
alt-empordanès com a protagonista ben proper. El camí neix a la
zona pròxima a l’alzina centenària
de Can Massanet, el punt de partida d’un trajecte que es dirigeix
cap a espais com l’entorn del Puig
Gran o la Devesa d’en Falguerona i
que travessa altres nuclis de la comarca com Vilanant o Avinyonet
de Puigventós.
Una altra opció interessant és la
ruta del Pla del Timoner (Ruta BTT
14), lleugerament més senzilla i,
en aquest cas, composta d’uns 24
quilòmetres de distància. Per realitzar-la, els ciclistes han d’emprendre les primeres pedalades
des de les Forques i en sentit cap
al Pla del Timoner, una plana de
conreu que ofereix una bonica explosió de colors a pràcticament
qualsevol època de l’any. Seguidament, el recorregut té continuïtat
tot passant per l’ermita de Santa
Eugènia, a Avinyonet de Puigventós, i Taravaus, on caldrà encerclar
Sant Martí per enfilar el camí cap
al Mas Nou. El retorn cap a Vilafant, concretament a Les Forques,
transcorrerà amb contrastos: entre la remor constant de l’AP-7 i la
tranquil·litat de la riba del Manol.

Circuit del Manol
Distància: 28,29 km

Desnivell: 305 m

Circular: Sí

Pla del Timoner
Altitud màx.: 214 m

Dificultat: Moderada

Distància: 23,77 km
Circular: Sí

recorregut

Avinyonet
de Puigventós
Vilafant

Altitud màx.: 116 m

Dificultat: Baixa

recorregut
Taravaus

Vilanant

Desnivell: 116 m

Les Forques
Vilafant

Les
Forques

Santa Llogaia
d’Àlguema

Taravaus
Borrassà
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Els Senglanassos, un dels clubs amb més
història de la comarca i també de Catalunya
La passió pel
ciclisme va fer que
un grup d’amics de
Maçanet de Cabrenys
fundessin el club
Redacció l maçanet de cabrenys

E

l club BTT Senglanassos
de Maçanet de Cabrenys
és un dels clubs amb més
història i més actius de la
comarca. El club va néixer el 1994
per la inquietud d’un grup d’amics
i amants de la BTT que sortien habitualment per Maçanet de Cabrenys. Jordi Batlle va ser el primer
impulsor de l’entitat ciclista i el primer president i com a curiositat,
va ser el primer club ciclista de Catalunya dedicat a la BTT. Una altra
de les curiositats és el nom: Senglanassos. Ala seva pàgina web
expliquen que els de Darnius és la
manera com anomenen els maçanetencs, i d’aquí neix el nom. El primer any del club es va impulsar la
primera prova de competició BTT i
van participar-hi unes tres-centes
persones. Detallen
que la prova va
ser un èxit i va
tenir un gran
im p a c te a l
poble. A partir d’aquest
dia, les proves i competicions
no van parar, de fet,
van tocar
altres

Foto d’arxiu del Club BTT Els Senglanassos
modalitats, com ara el descens. A
la seva pàgina web destaquen que
els últims anys han estat complicats pel club, ja que no hi ha tanta
implicació de la gent per manca de
temps. Tot i així, el club continua
treballant i apostant per fer curses i mantenir el club de «tota la vida», com explica a HORA NOVA el
president de l’entitat, Xavi Pijoan.
D’altra banda, com a membre de la
junta, destaca que s’ha iniciat una
campanya de socis, però «no ha
acabat d’arriar, aquest any entre
la pandèmia i tot plegat, hem de
dir que estem una mica parats.»
ESCOLETA DE BTT. És una de
les apostes del club de Maçanet
de Cabrenys, l’escoleta de
BTT. Pijoan expli-

El club impulsa, per
segon any, l’escoleta
de btt i també
tramita les llicències
federatives 2020

ca que de moment no forma part
de les escoletes federades perquè estan una mica a l’expectativa de com avancen els mesos, però, «aquest ja és el segon any que
impulsem l’escola de BTT i té bona acollida.» A la

HN

seva pàgina web destaquen que
amb l’escola de BTT del club volen donar a conèixer el ciclisme de
muntanya als més menuts. És per
això que durant el període que dura el curs escolar, de setembre a
juny, el club realitza un curs d’iniciació a la bicicleta tot terreny amb
un monitor titulat.
LES LLICÈNCIES. El delegat gironí de la Federació de Ciclisme, Carles Ferrer, explica que
un dels impulsos pels clubs
és tramitar les llicències federatives, d’aquesta manera, el club se’n
pot beneficiar pels
c os tos a n uals
de l’entitat. En

aquest sentit, el Club BTT Els Senglanassos enguany recorda que
«com cada mes de gener, arriba el
moment de renovar llicències». La
llicència és indispensable si es vol
participar en competicions, marxes esportives i cicloturistes, i és
molt recomanable per estar assegurat en cas d’accident o danys a
tercers durant la pràctica de BTT.
Així doncs, a través de l’entitat ciclista es poden tramitar totes les
llicències. Al seu apartat web es
poden consultar les tipologies de
llicències que hi ha, per exemple,
la llicència de la Unió Ciclista Internacional UCI/RFECl, que és la llicència que hauran de tramitar tots
els ciclistes que vulguin seguir el
calendari UCI/RFEC, aquesta només si ets un esportista d’elit i professional. D’altra banda, la llicència d’activitat física de la Federació Catalana de Ciclisme (FCC), de
la qual en destaquen dos tipologies: la llicència de ciclisme base
(fins als 14 anys). I la llicència Catalana de Cicloturisme, aquesta és
d’àmbit català i està adreçada a la
pràctica del ciclisme de lleure, ja
sigui en proves organitzades o sortides de club i individuals. La llicència d’activitat física FCC habilita el titular a participar en
proves del calendari open
de marxes esportives i
cicloturistes, pedalades
de BTT i proves open de
competició del calendari
FCC. L’assegurança d’accidents cobreix tota l’activitat
esportiva de ciclisme.
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Maçanet, un epicentre de la BTT

El poble, ubicat al cor
de l’Alta Garrotxa, té
rutes de muntanya
rellevants com la de
les Ermites o les Fonts

salines bassegoda

J.N. l Maçanet de cabrenys

E

l poble de Maçanet de Cabrenys i el seu genuí entorn esdevenen un dels
grans punts neuràlgics de
la BTT a l’Alt Empordà. En aquesta localitat, feu del club BTT Senglanassos o de la consolidada prova Enduro Les Salines, hi neixen
moltes de les rutes en bicicleta de
muntanya més icòniques del territori, dues de les quals són les que
presentem a continuació.
Una és la Ruta de les Ermites, el
recorregut número 2 del Centre
BTT de Salines Bassegoda, un itinerari complex si tenim en compte
la seva carta de presentació: poc
més de 25 quilòmetres i un desnivell positiu acumulat de gairebé
1.000 metres –995 metres–. Degudament indicada, la ruta s’inicia
des del Punt d’Acolliment del Centre BTT a Maçanet, al càmping, i
des d’allà es dirigeix cap a la Gorga
de les Dones i la Farga. Seguidament, cal enfilar la bicicleta fins al
nucli de Tapis, concretament fins a
l’ermita de Sant Briç, l’aturada prèvia abans de dirigir-se cap a Sant
Pere dels Vilars, Sant Miquel de
Fontfreda i Sant Andreu d’Oliveda.
L’esforç valdrà la pena, perquè es
podrà gaudir d’una autèntica exhibició de patrimoni arquitectònic a
través de temples i recintes.
Un altre itinerari ben conegut és
el número 5, en aquest cas batejat
amb el nom de Ruta de les Fonts,
un trajecte que es pot ampliar aviat segons apunta el Centre BTT.
Es tracta d’una activitat més assossegada que l’anterior, tal com
presenta la seva fitxa tècnica: no
arriba als 8 quilòmetres –7,76–,
amb un desnivell positiu que en
aquest cas és lleugerament inferior als 200 metres –196–. El recorregut neix al mas de Can Seguer,
situat aproximadament a un quilòmetre al nord-oest del nucli. Allà,
precisament, els ciclistes poden
observar la font i el pont que reben
el mateix nom. Un cop travessat el
riu, cal pujar fins als espectaculars
prats de la Costa, i des d’allà l’itinerari continua en direcció a un parell de fonts més: la de les Creus i
la de Can Pitxó, situades prop d’un
altre atractiu rellevant de la zona:
el menhir de la Pedra Dreta. Des
d’allà, les indicacions fan baixar
cap a la Farga, la darrera instrucció
abans d’allargar el camí, aquest
cop de tornada, fins a Maçanet.

Distància: 25,15 km

Desnivell: 995 m

Altitud màx.: 602 m

Circular: Sí

Dificultat: Alta

Distància: 7,76 km

Desnivell: 196 m

Altitud màx.: 478 m

Circular: Sí

Dificultat: Moderada

RUTA DE LES ERMITES

RUTA DE LES FONTS

recorregut

recorregut
Maçanet de
Cabrenys

Tapis

Maçanet de
Cabrenys
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ruta alternativa
YEl voltant de Maçanet de Cabrenys ofereix corriols, pistes i pendents
aptes per als corredors més tècnics, però també està compost per rutes
assequibles, ideals per a aquells que tot just comencen a aficionar-se
al món del pedal. L’itinerari número 1 del Centre BTT Salines Bassegoda
n’és un exemple ben concís: amb uns 4 quilòmetres i un desnivell acumulat senzill –79 metres–, el recorregut passa pels voltants del poble
entre prats i camins, sempre damunt d’un terreny planer. En aquest cas,
se surt des de l’Oficina de Turisme cap al carrer de les Valls, seguint a
partir de llavors l’antiga muralla. Un cop fora del poble s’han de recórrer
els bonics prats del mas Mas, la Closa i la Font d’en Coll abans de tornar.
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L’Escala proposa diferents rutes
cicloturístiques per conèixer l’interior i el litoral
Totes les rutes es
poden consultar en
línia a través de la
pàgina web de Visit
l’Escala

lar amb precaució. En aquest punt
destaquen que si es vol fer una la
ruta més llarga, es pot combinar
amb la següent: un cop a la platja
de Sant Pere, retornem al punt quilomètric 7,46 i seguim en direcció
a l’Arbre Sec. En aquest cas, l’excursió sumarà prop de 40 quilòmetres.

Redacció l l’escala

E

l municipi de l’Escala ofereix diferents possibilitats
per descobrir la zona sobre una bicicleta. A la seva
web de Visit l’Escala es poden consultar totes les rutes, tant de baixa
dificultat per als qui comencen o
volen simplement passejar, com
itineraris amb una dificultat alta.
Des del consistori es proposen diferents rutes per conèixer el municipi a través de la bicicleta. A continuació en destacarem algunes
rutes, com ara la volta a l’Escala.
LES RUTES. Tal com detallen,
aquesta ruta, de perfil totalment
planer, fa tota la volta a l’Escala
per l’interior. El recorregut permet
descobrir els nuclis que envolten
el municipi (Sant Martí d’Empúries, Cinc Claus, Viladamat, Albons,
Bellcaire), i discorre en la seva majoria entre camps, per camins i
carreteres poc transitades.
Una altra de les propostes cicloturístiques és la del Fluvià, que és
de 29,18 km, unes 2 hores i 45 minuts, i de dificultat mitjana-alta.
La ruta t’apropa al Fluvià, però enlloc de dirigir-se en direcció a la
desembocadura, seguirà el curs
del riu cap a l’interior. Un cop siguem al petit terme de Vila-ro-

Hi ha diferents rutes que passen pel passeig de Sant Martí d’Empúries
bau, iniciarem el camí de tornada
per la serra de Ventalló i, ja a la plana, passarem per Viladamat i Cinc
Claus. La primera part del recorregut és fàcil. Reserveu-vos per al
tram final, amb molta pedra solta, i pujades i baixades pronunciades, d’autèntica bicicleta de muntanya. L’esforç es veurà recompensat per unes boniques vistes
de l’Empordà. Fins al riu Fluvià, el
recorregut és el mateix que el de
la Ruta del Fluvià.
També amb el Fluvià com a protagonista, proposen una segona

a l’oficina de turisme
de l’escala ofereixen
diferents propostes
de rutes per conèixer
el municipi costaner

MIQUEL BATALLER

ruta a la zona del Riuet. Per anarlo a trobar, cal anar cap al nord, a
Sant Pere Pescador, un municipi
que precisament deu la seva existència a la presència del riu. La ruta
passa per Cinc Claus, i a continuació continua per una pista ampla
cap a l’Armentera, on agafarem un
agradable camí paral·lel al riu des
del qual es poden veure diferents
espècies d’ocells. Per tornar, seguirem la platja de les Dunes. En
el tram final trobarem sorra i un
parell de quilòmetres en paral·lel
a la carretera on haurem de circu-

ELS ARROSSARS. En aquesta ruta recomanen seguir les següents
indicacions: sortirem en direcció
sud i, just al principi, girarem a la
dreta pujant per un camí que passa entre masos. Seguint les fletxes vermelles, arribarem al restaurant el Molí de l’Escala, passarem
pel Camp dels Pilans i, acabant la
zona urbanitzada, després d’una
baixada girarem a l’esquerra, arribant al Mas Vilanera. Seguirem
un camí de terra fins arribar al karting. En aquest punt hem de creuar la carretera amb precaució. A
l’altra banda de carretera passarem pel camí entre els masos; tot
seguit, per una baixada asfaltada a
la dreta i girarem de nou a la dreta
per un camí de terra. Seguirem pel
camí fins arribar a Torre Ferrana,
una casa de colònies amb una font
on es pot beure. Seguirem les indicacions fins a arribar a la Bolleria,
on tornarem a creuar la carretera.
Just després de creuar-la girarem
a la dreta, seguint el camí de terra
que queda entre la carretera i un
rierol, que ens portarà de nou fins
a Mas Vilanera, punt des del qual
tornarem a fer el mateix camí del
principi en sentit invers.
(senyalització vermella) En el
cas d’un encreuament sense senyalització, seguir sempre recte.)
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Proposta ‘rodadora’ a Sant Miquel

El terreny planer
que envolta el poble
és molt apte per fer
sortides a través de
vies secundàries

HORA NOVA

J.N. l SANT MIQUEL DE FLUVIÀ

E

l municipi de Sant Miquel
de Fluvià està situat al mapa de tal manera que esdevé un emplaçament
molt òptim per al ciclisme, sigui al
manillar d’una bicicleta de carretera o d’una BTT. Rodejat per carreteres secundàries, el poble ofereix
interessants itineraris per resseguir la fesomia de l’Alt Empordà,
un dels quals aquest que presentem, un recorregut en carretera de
dificultat moderada i més apte per
a rodadors que per a acèrrims seguidors dels ascensos a ports.
El camí neix a Sant Miquel i es
dirigeix cap a Sant Mori. És a partir d’aquí quan cal afrontar la part
més exigent del circuit, uns 3,5
quilòmetres d’ascensió fins a arribar a la rotonda que ens ha de conduir direcció a Ventalló. No us espanteu, perquè us feu una idea del
traçat planer d’aquesta proposta
heu de tenir en compte que, un cop
realitzada aquesta pujada, s’arribarà a l’altitud màxima de la ruta:
109 metres.
Des de l’alçada de Ventalló, poble
que es rodeja per fora, fins a Fortià, hi ha al voltant d’uns 30 quilòmetres que faran les delícies dels
ciclistes que gaudeixen amb poc
desnivell i rectes considerables.
Una bona opció, en definitiva, per
aconseguir una velocitat de rodatge més que acceptable. Durant
aquest trajecte, a més, els ciclistes
podran gaudir de valent de la bellesa dels nuclis de la comarca, com
ara Viladamat, Sant Martí d’Empúries, Sant Pere Pescador o Castelló d’Empúries. Una lleu pujada,
que condueix a Vilamalla i Siurana,
marca el camí de retorn.

Distància: 52,77 km

Desnivell: 211 m

Altitud màx.: 109 m

Circular: Sí

LLOCS D’INTERÈS

Dificultat: Moderada

recorregut

Monestir de Sant Miquel
YL’atractiu més visible de Sant Miquel de
Fluvià és, sens dubte, el seu monestir. El
temple, ubicat a la part antiga del poble, és una construcció romànica del
segle XI que llueix amb força gràcies
a la seva torre imponent de 28 metres
i un bonic claustre. Comparteix protagonisme amb un altre punt d’interès
singular com és el forn romà.

Vilamalla

Siurana

Sant Miquel
de Fluvià
Sant Mori

Sant Pere
Pescador

Ventalló

Sant Martí d’Empúries
Y Situat ben bé al costat de les ruïnes

d’Empúries, Sant Martí d’Empúries
manté dempeus la bellesa patrimonial
que van convertir aquesta actual entitat de població de l’Escala en la capital del Comtat d’Empúries. El conjunt
històric del terme, amb l’antiga ciutadella emmurallada com a eix vertebrador, és de visita obligada.

ELEVACIÓ
109 m

-44 m
13 km

26 km

40 km 52,77 km
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ENTREVISTA

Verónica medina. VIDA SOCIAL ARREU DE LA COMARCA

«El govern municipal aposta fermament en la
incorporació del carril bici en alguns sectors»
Marta Arranz I roses
Que n’explicaria de la tradició ciclista al municipi de Roses?

La pràctica del ciclisme a Roses
va néixer de l’afició de 4 o 5 amics
que es trobaven per fer una volta en bici els caps de setmana, en
aquell moment el ciclisme no es
considerava com una de les pràctiques esportives més prioritàries. Però aquest esport va anar
creixent al llarg dels anys, agafant
empenta i molta força, arribant a
fundar el Club Ciclista Roses l’any
1993 i comptant actualment amb
113 socis. Ara mateix ens trobem
davant una entitat consolidada i
amb una nova junta que s’ha proposat reptes molt ambiciosos.
És molt important agrair tots els
esforços que fan malgrat la situació actual que vivim causada per la

carril bici en determinats sectors
del nostre municipi a través d’un
Pla de Millora de la Circulació. Ja
s’ha executat el primer carril bici
paral·lel a la C-260 que dona accés al nostre municipi i properament es farà el segon carril bici a
Santa Margarida d’1 km aproximadament. En aquest tram podrem
trobar «vies lentes» on la velocitat
màxima és de 30 km/h i amb prioritat per a les bicicletes.

Covid-19, oferint activitats diverses, apostant pera la consolidació
d’una «escoleta» que donarà com
a fruit el reconeixement del nostre
municipi en un futur.
Hi ha el Club Ciclista Roses, que
significa aquesta entitat per la vila?

Poder comptar amb la trajectòria
esportiva del Club Ciclista Roses
ens obre un ventall d’oportunitats
a l’hora de plantejar-nos reptes de
futur. Per això mateix ser al costat
de les entitats esportives del nostre poble és el rol fonamental que
hem d’assumir com a administració pública per tirar endavant polítiques esportives innovadores i
que fomentin la practica esportiva com a base de salut, de valors
humans i de respecte cap al nostre entorn.

Hi ha projectes de futur (a curt, mig
o llarg termini) pel que fa al ciclisme?

La regidora

HORA NOVA

Quina és l’aposta de mobilitat que
fa el govern municipal pera l’ús de
la bicicleta?

El govern municipal aposta fermament per la incorporació del

Si, ara mateix estem treballant
en el projecte del circuit BTT, que
s’ubicarà a la zona esportiva de
Roses, precisament al costat del
camp de futbol de La Vinyassa.
Aquest projecte inclou també
dues sales polivalents que podran

ser utilitzades per qualsevol de les
entitats esportives de la nostra vila.
En aquests espais es podran fer
cursos, assemblees, reunions, etc.
Quina ruta ciclista recomanaria fer
a l’entorn de Roses?

És molt difícil poder escollir una
sola ruta ciclista dins del nostre
entorn, ja que la varietat és molt
àmplia i depèn molt de la dificultat de la mateixa. Però sense cap
mena de dubte, una de les més
maques és la ruta que voreja les
cales naturals enmig del Parc Natural del Cap de Creus (Roses - Falconera - Cala Murtra - Cala Rostella - Cala Montjoi - Cala La Pelosa,
per arribar a Cala Jóncols). A través
d’aquesta ruta podem gaudir de
l’esport, de la nostra història i de la
nostra riquesa natural.

El Club Ciclista Roses fa crèixer l’escoleta BTT
que encara no està contemplada
com a escoleta federativa, però
de mica en mica volen fer créixer
l’escola per tenir l’entitat federativa. Juan Hornos detalla que a dia
d’avui hi ha més d’una quinzena
de nens i nenes que hi participen
i anima tota la mainada rossinca
a participar-hi. Hornos detalla que
«avui hi ha més nens que nenes i
ens agradaria molt comptar amb
més presència de nenes.» L’objectiu del club esportiu, tal com detalla el president, és «dedicar temps
al poble a través del ciclisme i motivar la mainada de Roses i també
preparar-nos, qui sap, per poder
competir.»

Marta Arranz l roses

L

’entrada de la nova junta
al Club Ciclista Roses, presidida per Juan Hornos,
té l’objectiu de donar un
tomb a l’entitat esportiva, ja que
segons el seu actual president,
«el club estava en hores baixes i
la passió pel ciclisme va fer que hi
apostéssim de nou.» Detalla que
en pocs mesos han doblat la xifra
de socis, passant dels 57 als 112
actuals.
LA GRAN APOSTA: L’ESCOLETA. Una de les principals novetats
que hi ha en marxa al club ciclista és la formació de la nova Escoleta de Ciclisme. Hornos explica

Un dels grups infantils del Club Ciclista Roses

CCR

UNA PROPOSTA DE CIRCUIT. En

aquest mateix sentit neix un altre
projecte pel Club Ciclista Roses,
la construcció d’un circuit a la zona esportiva per entrenar i tenir
una instal·lació ciclista fixa. El president de l’entitat diu que ja s’han
fet reunions amb la regidora d’esports de l’Ajuntament de Roses,
Verónica Medina, i «sembla que la
proposta ha estat ben acceptada i
ja hi ha algun tràmit activat.»
Amb la nova junta, el nombre de
socis, com hem dit anteriorment,
ha augmentat, i és que un altre dels
objectius d’Hornos és «fer més pinya ciclista al poble i fer créixer el
club», destaca. En aquest sentit,
s’està treballant la difusió de l’esport i de les activitats del club a les
xarxes socials.
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Vilamaniscle, al peu de l’Albera

La seva situació
geogràfica converteix
el poble en un indret
idoni per a la pràctica
de la BTT

HORA NOVA

J.N. l vilamaniscle

A

braçat per una esplèndida extensió de boscos
de pins i alzines sureres,
i també per camps de vinyes ben visibles, el municipi de
Vilamaniscle, enclavat al peu de la
serra de l’Albera, es projecta com
un interessant nucli per a la pràctica de la BTT. De fet, el poble esdevé el punt de partida de múltiples
rutes de bicicleta de muntanya aptes per a diferents nivells d’habilitat i experiència al manillar.
Un dels recorreguts més atractius, per l’entorn paisatgístic que
ofereix i pel seu itinerari, és el
que enllaça el nucli empordanès
amb el Puig d’Esquers, la muntanya de 606 metres situada entre
els termes municipals de Colera
i Llançà. Les primeres pedalades
són suaus, una tendència que comença a canviar a l’altura de Mas
de Baix, on caldrà agafar cert aire
per enfilar gairebé quatre quilòmetres d’ascens notori. L’esforç, però,
valdrà la pena, ja que la pujada ens
situarà ben bé al capdamunt del
Puig d’Esquers, on es pot gaudir
d’unes vistes envejables: la plana
de l’Empordà, imponent, comparteix protagonisme visual amb el
Golf de Roses i amb les Illes Medes, també ben evidents en dies
clars. I tot plegat, amb la serralada
del Prepirineu a l’horitzó.
Amb la suor de l’ascens enrere,
la tornada cap a Vilamaniscle es
presenta de manera molt més plàcida. Les baixades, algunes de les
quals una mica tècniques, ens faran rodejar diversos puigs del territori –Puig del Llop, Puig Tifell o Puig
de Sant Silvestre–, un bon entorn
per acompanyar el retorn.

Distància: 21,21 km

Desnivell: 685 m

Altitud màx.: 606 m

Circular: Sí

LLOCS D’INTERÈS

Dificultat: Moderada

recorregut

El mirador del Suro Gros

Puig d’Esquers

Y Vilamaniscle ofereix unes vistes, ja
per si mateixes, espectaculars, però
hi ha indrets que encara exhibeixen
una panoràmica més significativa. Un
d’aquests llocs és el Mirador del Suro
Gros, orientat cap al nord-oest i que
mira amb precisió cap al Costabona,
el Coll del Pertús, el Montagut o la Serra de Malbosc.

Vilamaniscle

Sant Miquel de Colera
Y Ben a prop del recorregut proposat, a
poca distància del Puig d’Esquers, hi
trobem l’església de Sant Miquel de
Colera, estructura que forma part de
l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Actualment presenta un aspecte reformat, tenint en
compte els treballs de restauració que
s’hi van fer en dues fases (1983 i 1991).

ELEVACIÓ
602 m

110 m
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EmpordàLovers, enamorats de l’Empordà
(Re)descobreix l’Empordà amb rutes guiades en bicicleta elèctrica de muntanya
Redacció l figueres

E

mpordàLovers transmet
la passió pel territori amb
experiències exclusives
i d’alta qualitat. Són una
agència de serveis turístics d’actiu natura i enogastronomia que
proposen descobrir l’Empordà
amb rutes guiades per professionals coneixedors del territori que
transmeten l’essència autèntica
de l’Empordà.
Ofereixen un servei estructurat,
innovador i competitiu basat en el
respecte pel medi ambient. Són
una marca aliada amb el turisme
sostenible de Catalunya gràcies a
la proposta d’un producte de qualitat que ajuda a diversificar i a reduir la dependència de l’oferta turística estacionària actual.
Una de les millors maneres de
conèixer l’Empordà és amb una
ruta guiada a sobre d’una e-mountain bike (eMTB), una proposta
única que EmpordàLovers ofereix
de manera exclusiva. Amb les bicicletes elèctriques, endinsar-se
als Aiguamolls de l’Empordà, recórrer el Cap de Creus o descobrir
els senders del paratge natural de
l’Albera és un repte que tothom
pot aconseguir. Amb una bona dosi d’adrenalina, sigui quina sigui la
condició física dels usuaris, es pot
gaudir del patrimoni natural i cultural de forma respectuosa amb
l’entorn gràcies a la comoditat de
les bicicletes elèctriques. D’una
manera fàcil i divertida s’arriba a
racons magnífics de l’Empordà
que seria difícil d’accedir-hi d’una
altra forma.
Amb presència a tot l’Empordà,
tenen sortides de nivells diferents
que recorren el patrimoni paisatgístic i cultural de tot el territori.
Des de Portbou fins a Palamós,
les sortides de la marca empordanesa et fan descobrir espais tan
singulars com el paratge de Punta
Falconera, les llacunes de Vilaüt,
les espectaculars vis-

Una de les millors
maneres de conèixer
l’Empordà és amb una
ruta guiada a sobre
d’una e-mountain bike
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clàssics a Emcleta elèctrica
- Ruta la gola del Ter i el Montgrí
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púries, el paiper les vinyes
satge fluvial de
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de diferent s
la gola del Ter,
- Ruta de Llançà a Puig d’Esquer
cellers de la DO
els poblats i ve- Ruta de Roses al Parc Natural
Empordà amb
ïnats d’origen
del Cap de Creus
tast inclòs dels
m e dieval d e
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recórrer les vimarítimes. Les
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e m p o rd a n e dàLovers són
- Celler Brugarol (Palamós)
un recorregut
sos i tastar-ne
- Celler Espelt (Vilajuïga)
p e l te r r i to r i
els vins rodeplens de salut,
jats d’un painatura, cultura
satge magníi paisatge. Una experiència com- fic.
EmpordàLovers no es limita a
pleta per compartir amb amics o
familiars que et fa sentir la satis- oferir sortides guiades, sinó que
facció d’aconseguir un repte i om- també ofereixen un servei complir-te de coneixement.
plet de la mà dels millors allotjaA EmpordàLovers saben també ments de l’Empordà. És per això
que la gastronomia i el vi són un que ofereixen la possibilitat de fer
dels pilars que ens identifiquen, escapades EmpordàLovers i gauper això també ofereixen les dir amb plenitud dels diferents insortides ebike&wine, drets d’aquest magnífic territori,
una experièn- sense haver de preocupar-te de
res, només gaudir
de l’ex-

periència d’un cap de setmana o
estada diferent a la comarca.
A l’equip d’EmpordàLovers els
agrada fer xarxa i posar en valor
el territori i tots els seus agents,
per això treballen amb empreses
de proximitat. Les bicicletes elèctriques són «made in l’Empordà»,
concretament de Figueres, fabricades per l’empresa Rieju. Gràcies a aquesta casa empordanesa
disposen de dos models de bicicletes elèctriques de muntanya,
les MRT PLUS FULL MOUNTAIN, de doble suspensió i
llarg recorregut, que ofereix
una gran estabilitat i comoditat, i les MRT CROSS MOUNTAIN, una bicicleta rígida o de
suspensió simple. Les bateries
de totes les ebikes es carreguen amb energia 100%
renovable, subministrada per la productora i
comercialitzadora
d’electrici-

tat d’origen hidràulic de Banyoles
Agrienergia.
EmpordàLovers es caracteritzen
per la passió pel territori i estan
convençuts que amb vocació de
servei, compromís i màxima qualitat i oferint productes sostenibles
i respectuosos amb l’entorn, aconseguiran marcar la diferència en el
turisme fent-lo un valor de qualitat per a la comarca. Convençuts
de la immensitat de l’Empordà, ja
sigui pel paisatge natural, el patrimoni, la cultura i la gastronomia i la
viticultura, des d’EmpordàLovers
volen fer arribar la passió
que senten
a tothom
que vulgui
(re)descobrir
l’Empordà.
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