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TransCatalunya, una nova proposta per 
recórrer Catalunya en bicicleta tot terreny 

 

 Aquesta és una ruta de més de 1.200 quilòmetres, que 
enllaça tots els Centres BTT Catalunya, i que es pot fer per 
etapes, seguint els 5 itineraris dissenyats per l’Agència 
Catalana de Turisme. 

 

Dimecres, 25 d’agost de 2010.- L’Agència Catalana de Turisme (ACT) ha creat 
TransCatalunya, una ruta que permet recórrer Catalunya en bicicleta tot terreny, 
enllaçant els centres btt que formen part de la xarxa de Centres BTT Catalunya. 
Aquesta és una ruta de llarg recorregut, que suma més de 1.200 quilòmetres, i es 
pot realitzar per etapes, seguint els itineraris dissenyats per l’ACT. Cada etapa 
ofereix diversos nivells de dificultat, amb desnivells que oscil.len entre els 40 i els 
2.800 metres.  

En total, la ruta consta de 23 etapes, que estan agrupades en 5 itineraris, segons 
la seva àrea geogràfica: Itinerari de la Catalunya Central-Pirineus, Itinerari de la 
Mediterrània,  Itinerari de Ponent, Itinerari de la Costa Brava Pirineu de Girona, i 
Itinerari de la Val d’Aran.  

L’Itinerari de la Catalunya Central-Pirineus consta de 8 etapes, i recorre la part 
nord i central de Catalunya, des de La Pobla de Segur fins a Santa Susanna. 
L’Itinerari de la Mediterrània comprèn des de Santa Susanna (Costa de Barcelona 
–Maresme) fins a Tortosa (Terres de l’Ebre), en 7 etapes. L’Itinerari de Ponent 
recorre, en 8 etapes, la part oest, des de Tortosa fins a La Pobla de Segur. Els 
Itineraris de la Costa Brava Pirineu de Girona i el de la Val d’Aran encara estan en 
projecte. 

A TransCatalunya, els trams que pertanyen als Centres BTT Catalunya estan 
degudament senyalitzats, i la resta es poden fer amb ajuda del GPS (Global 
Positioning System), ja que aquesta ruta està totalment georeferenciada. Així 
mateix, la pàgina web www.transcatalunya.catalunya.com permet descarregar els 
arxius de dades GPS de tots els itineraris i de cada etapa, així com els mapes de 
la ruta, la fitxa tècnica i la descripció dels recorreguts. 

La transversalitat d’aquesta ruta permet als ciclistes d’alta muntanya descobrir la 
diversitat de paisatges existents en la geografia catalana: amb mar i muntanya, 

http://www.transcatalunya.catalunya.com/
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valls i planes. A més, el trajecte també té un gran interès cultural ja que ofereix la 
possibilitat de visitar monuments i espais arquitectònics d’interès. 

Mentre fan la ruta TransCatalunya, els cliclistes gaudiran, entre altres, dels 
paisatges de la Val d’Aran, dels impressionants penya-segats de la serra del Cadí, 
o podran endinsar-se per la Catalunya central en la vall de Sau-Collsacabra. A 
més, en el Montsec es poden fer diverses rutes pels embassaments de la 
Noguera, i en la costa del Maresme seguir els camins del Montnegre que porten a 
les ermites. 

Els Centres BTT Catalunya són espais de lliure accés amb un mínim de 100 
quilòmetres de circuits senyalitzats per a bicicleta tot terreny. Tots els centres 
tenen un centre d’acollida que ofereix serveis per als ciclistes (banys, dutxes..) i 
per a la bicicleta (pàrquing, lloguer de bicis, àrea de rentada, tallers de reparació, 
etc). A més, també funciona com una petita oficina de turisme, ja que facilita als 
visitants informació turística de la zona o sobre les rutes BTT, i en diversos 
idiomes. 

El projecte de Centres BTT Catalunya, pioner a tot l’Estat. Actualment Catalunya 
compta actualment amb una xarxa de 17 centres BTT, que ofereixen 295 rutes de 
diversos nivells i dificultats, amb més de 6.200 quilòmetres senyalitzats. (Més 
informació sobre els Centres BTT Catalunya a www.btt.catalunya.com) 

 

http://www.btt.catalunya.com/

