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PRESENTACIÓ

Aquesta és una publicació amena i pràctica. Una eina que
posem a l’abast del visitant que vol apropar-se a
Catalunya, endinsar-se en la seva diversitat paisatgística
i gaudir de la gran varietat de productes i recursos naturals
que hi trobem.

El cicloturisme és una pràctica ben coneguda i que gaudeix d’una
acollida molt àmplia a Catalunya. Una activitat que permet conèixer la
història, els costums i la cultura natural i patrimonial catalana de manera
agradable i senzilla.
La present publicació s’ha dissenyat per tal que sigui complementària a
un contingut en línia, el qual amplia la informació de les rutes presentades aquí amb la descripció precisa del recorregut. La pàgina web
www.turismedecatalunya.com/cicloturisme és d’accés fàcil, i inclou
els mapes de les rutes, la descripció dels recorreguts, els tracks per al
GPS de cadascuna de les etapes i imatges dels espais per on
discorren.

L’accés als dos formats ofereix un producte de qualitat adaptat als
interessos dels visitants.
Catalunya és terra de contrastos, i com a tal ha esdevingut una de les
potències turístiques més atractives d’Europa. Aquí oferim un tast dels
paratges naturals que recomanem visitar de manera activa. No és un
inventari de tota l’oferta de cicloturisme a Catalunya, sinó un conjunt de
propostes concretes que ens permetem suggerir-vos.
El camí és llarg i les vistes esplèndides. Esperem que gaudiu del trajecte!
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Catalunya reﬂecteix una diversitat extraordinària que es manifesta
no solament en la riquesa de la seva història, la seva cultura i el
seu patrimoni, sinó també en la seva variada bellesa paisatgística.
Les 10 marques turístiques a Catalunya són la millor manera
d’identiﬁcar les característiques i les peculiaritats de cada territori.

Barcelona

Terres de l’Ebre
Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre, Terra Alta.

Costa Brava
Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, La Selva,
Pla de l’Estany.

Costa Daurada
Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de
Barberà, Priorat, Tarragonès.

Catalunya central
Anoia, Bages, Osona, Vallès Occidental,
Vallès Oriental.

Terres de Lleida
Terres de Lleida
Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segarra,
Segrià, Urgell.

Costa de Barcelona Maresme
Maresme.

Costa del Garraf
Alt Penedès, Baix Llobregat, Garraf.

Pirineus
Alta Ribagorça, Alt Urgell, Berguedà, Cerdanya,
Garrotxa, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ripollès,
Solsonès.

Val d’Aran
Val d’Aran
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EL CICLOTURISME
A CATALUNYA

El cicloturisme és una activitat física que es realitza en el
medi natural i que cada vegada té més bona acollida al
territori català. La pràctica del cicloturisme a Catalunya és
perfecta per combinar l’exercici físic amb el coneixement
i la descoberta del país, alhora que permet admirar la
seva bellesa paisatgística tot travessant-lo amb bicicleta. Els
diferents tipus d’itineraris faciliten que tothom pugui practicarlo
i que sigui idoni per fer-ho amb la família i els amics.
Aproﬁta el ventall de possibilitats que ofereix la natura i la llibertat que
dóna la geograﬁa catalana per conèixer amb bicicleta recorreguts d’una
immensa varietat: del mar a l’alta muntanya tot passant per valls i planes. Juntament amb aquest valor natural de gran atractiu, el cicloturisme facilita l’accés a la important riquesa arquitectònica i cultural present
a la major part del territori català, convertint alguns dels trajectes en
rutes de gran interès.

paisatges costaners i d’interior. La descoberta dels seus pobles interiors
i la varietat dels seus espais protegits es pot combinar amb la possibilitat de visitar les cales més encantadores i la particularitat dels camins
de ronda.

A Catalunya la pràctica del cicloturisme de carretera i de la bicicleta tot
terreny ha experimentat un creixement signiﬁcatiu. Al llarg dels anys 80
va augmentar el nombre d’usuaris de bicicleta equipats i preparats per
fer itineraris pel medi natural, fugint de les carreteres més transitades.
Coneixement, respecte per la natura i oci van començar a pedalar
plegats.
Durant la dècada dels 90 es va consolidar la pràctica de la bicicleta i el
cicloturisme per entorns rurals es va estendre. El trànsit pausat d’un indret a un altre permet interactuar amb el medi, la gent i la cultura pròpia.
Catalunya compta amb una oferta molt àmplia per poder gaudir del territori amb bicicleta: els Centres BTT Catalunya, les Vies Verdes i alguna
xarxa de rutes cicloturístiques com la del Baix Empordà, un espai ideal
per anar amb bicicleta gràcies als seus relleus plans. Aquesta comarca
disposa d’una xarxa de senders de 370 km repartits entre
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Les Vies Verdes
Les Vies Verdes són una proposta de turisme alternatiu aproﬁtant els
vells traçats ferroviaris abandonats. Aquestes promouen la mobilitat
sostenible i no motoritzada de vianants i ciclistes.
Les vies verdes tenen un pendent molt suau que generalment no
excedeix del 3%, la qual cosa fa que, excepte en els trams d’enllaç
assenyalats, siguin accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.
Són vies molt segures, ja que gairebé en tot el seu traçat l’ús dels
vehicles motoritzats està prohibit. La pràctica totalitat de les vies
verdes de les comarques gironines reutilitza antics traçats ferroviaris
que unien diferents municipis de les comarques veïnes i que van
acabar desapareixent a causa de la seva escassa rendibilitat i el ràpid
desenvolupament del transport per carretera.
La xarxa de vies verdes del territori català es troba en contacte amb el
gran nombre de vies verdes recuperades arreu de la Península. Des
de l’any 1993, aquests antics traçats ferroviaris –actualment en desús
i estesos per tot el territori espanyol– s’estan condicionant per ser
recorreguts per cicloturistes i senderistes.
La recuperació del camí que marcaven aquestes vies ha contribuït
activament al desenvolupament sostenible dels recursos naturals del
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territori català, sobretot a les zones rurals. L’existència de vies verdes
ha permès recuperar i dissenyar rutes que faciliten l’accés a una àmplia
varietat paisatgística. Boscos mediterranis, platges, pinedes, valls o
cingles de muntanya són part del patrimoni natural que travessen vies
verdes com la del Ferro i del Carbó, i les del Carrilet I i II, la Costa
Brava i el Pirineu de Girona, o la via verda de la Terra Alta i del Baix
Ebre, a les Terres de l’Ebre.

FRANCE
ANDORRA

Vies Verdes a Catalunya

VV 1

VV 1

Ogassa

Ripoll

St. Joan de les
Abadesses
Les Preses Olot
St. Feliu de P.

Anglès
Bescanó
Cassà de
la Selva

ARAGÓ

Ripoll > St Joan de les AbadessesOgassa
Quilòmetres: 12
Adaptada: sí

Les Planes
d’Hostoles

Girona

Amer

VV 2

Quart

VV 3

VV 2

Llagostera

Lleida

VV 3

V.V. del Carrilet II
Girona > St. Feliu de Guíxols
Quilòmetres: 39,7
Adaptada: sí

Barcelona

VV 4

V.V. del Carrilet I
Olot > Girona
Quilòmetres: 54
Adaptada: síi
(Amer- El pasteral, tram amb forts
pendents)

Sta. Cristina d’Aro
St. Feliu de Guíxols

Gandesa El Pinell
de Brai
La Fontcalda
Horta de
Xerta
St. Joan
Prat de
Aldover
Comte
Arnes
Roquetes
Tortosa

V.V. del Ferro i del Carbó

VV 4

V.V. de la Terra Alta
Arnes-Lledó > El pinell de Brai
Quilòmetres: 27
Adaptada: Ssí
(limitacions als pendents de la
Fontcalda)

Tarragona

MAR MEDITERRANI

VV 5
VV 5

PAÍS
VALENCIÀ

V.V. del Baix Ebre
Roquetes > El Pinell de Brai
Quilòmetres: 27
Adaptada: sí
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Centres BTT Catalunya
Catalunya ofereix una àmplia oferta d’itineraris ideals per recórrer amb
bicicleta tot terreny (BTT o mountain bike) que trobareu en els diferents
Centres BTT que pertanyen a la xarxa de Centres BTT Catalunya.
Els Centres BTT són espais d’accés lliure on trobareu un mínim de 100
km de circuits senyalitzats que parteixen d’un punt d’acolliment amb
informació turística i serveis per a la bicicleta i que estan classiﬁcats
segons el seu nivell de diﬁcultat, de manera que tothom, debutant o
expert, pot practicar amb tranquil·litat la BTT.
En general, les rutes són circulars, eviten els trams de circulació de
vehicles a motor i minimitzen les superfícies asfaltades i el doble sentit
de marxa. Els nivells de diﬁcultat s’indiquen mitjançant un codi de colors
que trobarem en tots els elements d’informació i de senyalització sobre
el terreny.
En els punts d’acolliment hi trobareu un plafó informatiu amb plaques
indicatives que ens ajuden a localitzar els diferents serveis. Les rutes estan senyalitzades mitjançant unes plaques direccionals o de seguiment
des del punt de sortida ﬁns al punt d’arribada.
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Quant als serveis oferts pels Centres BTT des del punt d’acolliment,
faciliten informació turística de la zona, disposen de sanitaris i dutxes i
poden oferir serveis complementaris de lloguer de bicicletes, punts de
rentat, taller de reparacions, etc.
Els Centres BTT Catalunya són homologats per Turisme de Catalunya
i el Consell Català de l’Esport mitjançant la Federació Catalana de
Ciclisme. Actualment la xarxa està constituïda per 15 Centres BTT,
amb un total de 4.100 km de rutes senyalitzades.

http://www.turismedecatalunya.com/btt/

Centres BTT Catalunya
i Punts d’acolliment
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01 Baix Empordà
Castell d’Aro
02 El Berguedà
Avià
03 El Gironès
Quart
04 El Ripollès
Sant Joan de les Abadesses
05 La Selva
Amer
06 La Seu - Alt Urgell
La Seu d’Urgell
07 Lluçanès
Prats de Lluçanès
08 Mont-roig del Camp Miami Platja
Mont-roig del Camp
09 Pallars Jussà
La Pobla de Segur
10 Pla de l’Estany - Banyoles
Banyoles
11 Salines - Bassegoda
Maçanet de Cabrenys
12 Santa Susanna Montnegre
Santa Susanna
13 Solsonès - Vall de Lord
Sant Llorenç de Morunys
14 Val d’Aran
Bossòst
15 Vall de Sau - Collsacabra
Tavèrnoles
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RUTES PROPOSADES
En aquesta publicació es proposen tres rutes cicloturístiques per a tots els gustos que ens
permetran recórrer diferents zones de Catalunya amb la nostra bicicleta.
Cal tenir en compte que:
· Totes les rutes compten amb estació de ferrocarril en els punts d’inici i ﬁnal.
· Les rutes proposades, amb l’excepció dels trams de Vies Verdes, utilitzen en alguns
trams carreteres locals i comarcals on cal extremar l’atenció, ja que no són carrils destinats únicament als ciclistes.
· El tipus de bicicleta aconsellable per a la realització d’aquestes rutes és el model mixt o
híbrid (conegut en d’altres països com a trekking bike o all terrain bikes)

Les rutes proposades són:
· Del Pirineu al mar amb bicicleta
· Voltant per la plana de Ponent
· De Montblanc a l’Ebre amb bicicleta

Nivells de diﬁcultat de les rutes:
Fàcil
Indicada per a persones que surtin esporàdicament
d’excursió, entre 4 i 6 cops l’any.
Mitjà
Indicada per a persones en bona forma física que surtin
regularment d’excursió entre 7 i 12 cops l’any.
Difícil
Indicada per a gent físicament ben entrenada que
surt sovint d’excursió.
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FRANCE

ANDORRA

Figueres
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Voltant per la plana
de Ponent

Girona

ARAGÓ

Del Pirineu al mar
amb bicicleta
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Montblanc
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De Montblanc a
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PAÍS VALENCIÀ
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DEL PIRINEU AL MAR
AMB BICICLETA
Ripoll

Figueres

Nivell:
Km totals: 262,2
Etapes: 6

Desnivell acumulat: +1.300 m / -1.970 m

Informació detallada de cada etapa a
www.turismedecatalunya.com/cicloturisme

La ruta

La ruta és una travessa de cicloturisme per ser
feta amb bicicleta que discorre entre les terres
pirinenques del Ripollès i la Garrotxa ﬁns a la
plana empordanesa en sis etapes.
Característiques tècniques i usuaris
El recorregut discorre entre els 1.064 m
d’altitud i el nivell del mar, suma 262,2 km i
acumula un desnivell de 1.910 m de pujada
i 2.592 m de baixada. Utilitza les vies verdes
de Girona (de Ripoll a Sant Joan de les
Abadesses i d’Olot a Sant Feliu de Guíxols), la
Xarxa Cicloturística del Baix Empordà i alguns
trams de carreteres locals de baixa circulació.
Si s’exceptua la pujada al coll de Santigosa de
la primera etapa, és una ruta de baixa intensitat
indicada per a persones i grups que surten
regularment d’excursió diverses vegades l’any.
Utilitza la senyalització de les diverses vies per
on transcorre i part del seu recorregut està

integrat a la xarxa viària oberta a la circulació
motoritzada, sense carrils segregats.
L’entorn natural i cultural
La ruta del Pirineu al mar transcorre per paisatges de gran interès, en un entorn de riquesa
arquitectònica i artística que comprèn les valls
prepirinenques del Ripollès, amb importants
mostres de l’arquitectura romànica, passant
per la zona volcànica de la Garrotxa, decorat
d’una de les escoles pictòriques de paisatgisme més conegudes del Principat; la ciutat
de Girona, amb el call jueu i les façanes de
l’Onyar, les cales de la Costa Brava i els bonics
pobles medievals de l’Empordà, les ruïnes
grecoromanes d’Empúries i el museu Dalí a
Figueres, i el Parc Natural dels Aiguamolls de
l’Empordà. Incorpora, també, referents gastronòmics de primera qualitat i reconeixement
internacional, basats en la cuina tradicional
de muntanya i d’interior, en la cuina marinera i
en excepcionals productes amb denominació
d’origen.
L’allotjament i els serveis
L’entorn disposa d’una gran amplitud i varietat
d’ofertes d’hotels, allotjaments rurals, albergs,
càmpings i establiments de restauració.
Diverses empreses proporcionen serveis de
guiatge i transport. Consulteu els serveis en el
directori (p. 37).
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Fitxa tècnica
Nivell: Fàcil (exceptuant la primera
etapa, de nivell mitjà). Indicada
per a persones no principiants
però que surtin esporàdicament
d’excursió, entre 4 i 6 cops l’any.
Km totals: 262,2
Desnivell acumulat: +1.300 m /
-1.970 m
Etapes i nivell de diﬁcultat:
Ripoll
Olot
Olot
Girona
Girona
Platja d’Aro

Platja d’Aro
Pals
Pals
Torroella de Montgrí
Torroella de Montgrí
Figueres

Mapa de la ruta

Figueres
Puig de Castelltallat
Castellfollit de la Roca

Tipologia d’itinerari: travessa de
sis etapes.
Senyalització: vertical (Vies Verdes
i Xarxa Cicloturista del Baix Empordà).
Època recomanada: tot l’any.

Ripoll

Roses

Castelló
d’Empúries

Olot

Parc Natural de la Zona Volcànica
de la Garrotxa

Banyoles
L’Escala
Torroella
de Montgrí

Rocacorba
El Far

Girona

Complementa aquesta
informació i descarrega’t
els tracks de GPS i el llibre
de ruta (Road Book) a

Pals

La Bisbal
de l’Empordà

St. Gregori

Begur
Palafrugell

Sta. Coloma
de Farners

www.catalunyaturisme.com/cicloturisme

Platja
d’Aro

Palamós

St. Feliu de Guíxols

Altímetre
Collada de Sentigosa

1000 m
900 m
800 m
700 m
600 m
500 m
400 m
300 m
200 m
100 m

Coll de Bas
Ripoll
Olot

0m
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Girona

Platja d’Aro

Pals

Torroella de Montgrí

Figueres

Sabies que...?

El monestir de Santa Maria de
Ripoll va ser fundat pel comte
Guifré el Pilós. I la iconograﬁa de
la portalada és una obra mestra
del romànic català, coneguda
com la Bíblia de pedra.

El Centre de
Paracaigudisme
d’Empuriabrava és
considerat un dels
millors del món.

Les suredes del nostre país van ser explotades
des de l’època dels romans. I que, al segle XVIII,
les comarques de l’Alt i el Baix Empordà es van
especialitzar en la manufactura surotapera.

El call de Girona és el barri jueu
més ben conservat de Catalunya
i un dels més notables d’Europa.

La fageda d’en Jordà és una
de les 26 reserves naturals
del Parc Natural de la zona
volcànica de la Garrotxa, que va
créixer sobre la lava del volcà
Croscat.
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No et perdis
· Els fesols de Santa Pau ni la
cuina volcànica de la Garrotxa.

· La Devesa de Girona: el parc
urbà més frondós de Catalunya.
· El Tapís de la Creació: la peça
més important de l’art tèxtil
romànic que es conserva al
món, i que trobareu a la
catedral de Girona.
· Girona Temps de Flors, la
primera quinzena del mes de
maig.
· Una visita al Museu del Suro de
Palafrugell.
· Una degustació dels “taps
de Cadaqués”: una delícia de
postres!

· La Festa Nacional de la Llana
i del Casament a Pagès a
Ripoll, que se celebra el mes de
maig.
· La Festa de l’Anxova de
l’Escala, el primer diumenge
d’octubre.
· I l’important Museu
d’Arqueologia d’Empúries,
situat a l’antiga colònia grega
d’Empúries.
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· El Museu de la Pesca de
Palamós i les famoses gambes
que trobareu a la majoria dels
menús de la ciutat a partir del
mes d’abril.

Informació general
Ripollès Desenvolupament
Tel. +34 972 704 499
www.elripolles.com
Ripoll
Turisme Garrotxa
Tel. + 34 902 119 337
www.turismegarrotxa.com
Olot
Consell Comarcal del Gironès
Tel. +34 972 213 262
www.turisme.girones.org
Girona
Consell Comarcal del Baix Empordà
Àrea de Turisme
Tel. +34 972 642 310
www.visitemporda.com
La Bisbal d’Empordà
Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Tel. +34 972 503 088
www.altemporda.ddgi.es
Figueres

Cartograﬁa
Mapa Comarcal de Catalunya.
Ripollès. 1:50.000
Institut Cartogràﬁc de Catalunya
Mapa Comarcal de Catalunya.
Garrotxa. 1:50.000
Institut Cartogràﬁc de Catalunya
Mapa Comarcal de Catalunya.
Gironès. 1:50.000
Institut Cartogràﬁc de Catalunya
Mapa Comarcal de Catalunya.
Baix Empordà. 1:50.000
Institut Cartogràﬁc de Catalunya
Mapa Comarcal de Catalunya.
Alt Empordà. 1:50.000
Institut Cartogràﬁc de Catalunya
ICC-Institut Cartogràﬁc de
Catalunya: www.icc.cat
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VOLTANT PER
LA PLANA DE PONENT
Lleida

Lleida

Nivell:
Km totals: 335
Etapes: 6

Desnivell acumulat: +3.860 m / -3.860 m

Informació detallada de cada etapa a
www.turismedecatalunya.com/cicloturisme

La ruta

Travessa circular de cicloturisme que discorre
en sis etapes per les planes i relleus occidentals
del Principat, en plena conca ﬂuvial del riu
Segre, el principal aﬂuent de l’Ebre.
Característiques tècniques i usuaris
Itinerari que discorre entre els 124 i els 775 m
d’altitud, suma 335 km de distància i acumula
un desnivell de 3.860 m. Utilitza pistes rurals
asfaltades i carreteres locals de baixa intensitat
de circulació. Indicada per a gent físicament
ben entrenada i/o que surt sovint. La ruta no
disposa de suport logístic organitzat, ni de
senyalització especíﬁca ni de vials segregats.
Utilitza la senyalització general viària i el recorregut
és obert a la circulació motoritzada.
L’entorn natural i cultural
Viu el plaer voltant per la plana de Ponent
i el seu característic paisatge aproﬁtant els
perﬁls muntanyosos que permeten gaudir de

bones panoràmiques. Alterna la visita a les
grans ciutats de la plana, com Lleida, Cervera, Agramunt i Balaguer, amb els extensos
camps de regadiu i de secà, els canals de rec
i els petits nuclis rurals. A més del patrimoni
arquitectònic i cultural de Lleida destaquen
ediﬁcis com la farmàcia de Llardecans, la de
Llívia (Cerdanya), una de les més antigues de
Catalunya, les pintures rupestres del Cògul, el
Museu Arqueològic de les Borges Blanques,
la ruta de l’oli per les Garrigues i l’Urgell, el monestir cistercenc de Vallbona de les Monges, la
ruta dels templers pels castells de la Segarra,
la Universitat de Cervera, els canals de l’Urgell,
la plana de la Noguera, etc. Cal dedicar una
atenció especial a l’oferta gastronòmica de la
zona, basada en la cuina d’interior, amb elaboracions, plats i ingredients de primera qualitat i
reconeixement internacional.
L’allotjament i els serveis
Durant tot el recorregut es troben hotels, allotjaments rurals, albergs i càmpings de categoria
i capacitat diversa, complementats amb establiments de restauració amb una bona oferta
gastronòmica. La informació no està centralitzada i cal utilitzar la que ofereixen les diverses
oﬁcines d’informació de les comarques per on
discorre la ruta. Diverses empreses proporcionen serveis de guiatge i transport. Consulteu les modalitats dels serveis
al directori (p. 37).
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Fitxa tècnica
Nivell: Mitjà. Indicada per a persones en bona forma física que
surtin regularment d’excursió entre
7 i 12 cops l’any.
Km totals: 335
Desnivell acumulat: +3.860 m /
-3.860 m
Etapes:
Lleida
Les Borges Blanques
Les Borges Blanques
Guimerà
Guimerà
Cervera
Cervera
Guissona

Guissona
Camarasa
Camarasa
Lleida

Mapa de la ruta

Camarasa
Tossal de Boada

Tipologia d’itinerari: circular en
sentit horari de sis etapes.
Senyalització: aquesta ruta no està
senyalitzada.
Època recomanada: tot l’any
amb l’excepció del punt àlgid de
l’estiu.

Alfarràs
Monteró
Balaguer
Agramunt

Guissona

Plana d’Urgell
Cervera
Mollerussa

Tàrrega

Lleida

St. Guim
de Freixenet

Alcarràs
Les Borges
Blanques

Complementa aquesta
informació i descarrega’t
els tracks de GPS i el llibre
de ruta (Road Book) a

Arbeca
Guimerà
Vallbona de
les Monges

Tossal de Suró

El Tossal
Els Bessons

www.catalunyaturisme.com/cicloturisme

Altímetre
Tossal del Suró
800 m

Pla de la Font

700 m
600 m

Guimerà

500 m
400 m
300 m
200 m

Guissona
Cervera
Camarasa

Lleida
Les Borges Blanques
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Lleida

Sabies que...?

El monestir de Vallbona de les
Monges, el de Poblet i el de
Santes Creus formen part de la
Ruta del Cister.

Al Pla d’Urgell han recuperat l’antic estany d’Ivars i Vila-sana.
En aquesta llacuna i als seus voltants hi trobareu una representació d’espècies d’ocells de zones humides i de zones
estèpiques que, a Europa, són presents gairebé només a la
península ibèrica.

Suilesmonti
A
muntanyes
di Prades
de Prades
e lungo i lala catena
serra de
montuosa
Godall s’hi
di
concentra
Godall siuna
concentra
bona part
la maggior
de les pintures
parte delle
rupestres
pitturede
rupestri
l’arc mediterrani,
del bacinodeclarades
mediterraneo,
Patrimoni
dichiarate
de laPatrimonio
Humanidell’Umanità
tat , per la UNESCO.
dall’UNESCO.

A Camarasa es
si promuove
promou una
un
itinerario
ruta
històrica
storico
i s’han
che recuperat
prevede il
recupero
els
escenaris
di scenari
de la guerra
della Guerra
civil,
Civile:trinxeres,
amb
trincee, covi
nius di
demitragliatrimetraci, postazioni
lladores,
i localització
d’entrambi
delsi bandi
dos
con pannelli
bàndols
en panells
informativi.
informatius.
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No et perdis
· Fruinar: una campanya
gastronòmica que dura tot l’any,
sempre amb la fruita com a
ingredient principal.
· L’Aplec del Cargol: el mes de
maig, als Camps Elisis de la
ciutat de Lleida.

· El castell de Gardeny: on es
troba el nou Centre
d’Interpretació de l’orde del
Temple.
· La Fira del Torró i la Xocolata
a la Pedra d’Agramunt al mes
d’octubre. Aquest torró està
emparat per una Indicació
Geogràﬁca Protegida.
· Els vins amb D.O. de la zona:
Terra Alta i Montsant.
· L’oli D.O.P. Siurana i D.O.P.
Terra Alta.
· L’audiovisual del monestir de
Santes Creus, i els cants
gregorians de les monges del
monestir de Vallbona.

· Els vins D.O. Costers del Segre
i Conca de Barberà.
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Informació general
Oﬁcina Comarcal de Turisme de
les Garrigues
Tel. +34 973 142 658
www.ccgarrigues.com
Borges Blanques
Consell Comarcal del Segrià
Tel. +34 973 230 686
www.segria.net
Lleida
Consell Comarcal de la
Noguera
Tel. +34 973 448 933
www.nogueraturisme.cat
Balaguer

Oﬁcina Comarcal de Turisme
del Pla d’Urgell
Tel. +34 973 711 313
www.plaurgell.org
Mollerussa
Oﬁcina Comarcal de Turisme de
la Segarra. Museu Comarcal de
Cervera
Tel. +34 973 531 303
www.ccsegarra.com/turisme
Cervera
Oﬁcina Comarcal de Turisme de
l’Urgell
Tel. +34 973 500 707
www.urgell.org
www.larutadelcister.info
Tàrrega

Cartograﬁa
Mapa Comarcal de Catalunya.
Garrigues. 1:50.000
Institut Cartogràﬁc de Catalunya
Mapa Comarcal de Catalunya.
Segrià. 1:50.000
Institut Cartogràﬁc de Catalunya

Mapa Comarcal de Catalunya.
Segarra. 1:50.000
Institut Cartogràﬁc de Catalunya
Mapa Comarcal de Catalunya.
Urgell. 1:50.000
Institut Cartogràﬁc de Catalunya
ICC-Institut Cartogràﬁc de
Catalunya: www.icc.cat

Mapa Comarcal de Catalunya.
Noguera. 1:50.000
Institut Cartogràﬁc de Catalunya
Mapa Comarcal de Catalunya.
Pla d’Urgell. 1:50.000
Institut Cartogràﬁc de Catalunya
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DE MONTBLANC A L’EBRE
AMB BICICLETA
Montblanc

L’Ampolla

Nivell:
Km totals: 289,2
Etapes: 6

Desnivell acumulat: +3.100 m / -3.450 m

Informació detallada de cada etapa a
www.turismedecatalunya.com/cicloturisme

La ruta

Travessa lineal de cicloturisme de sis etapes
que discorre per les terres del sud de Catalunya, entre la vila ducal de Montblanc i el delta
de l’Ebre.
Característiques tècniques i usuaris
El recorregut discorre entre el nivell del mar i els
1.030 m d’altitud, suma 289,2 km de distància
i acumula 3.100 m de pujada i 3.450 m de
baixada. Transcorre per carreteres secundàries
de baixa circulació, per la via verda d’Arnes a
Tortosa i per les pistes compactades i sovint
asfaltades del delta de l’Ebre. Ruta indicada per a
gent físicament ben entrenada i/o que surt sovint.
La ruta no disposa de suport logístic organitzat ni
de senyalització especíﬁca. Utilitza la senyalització
general viària i, amb l’excepció de la via verda, el
recorregut és obert a la circulació motoritzada.

L’entorn natural i cultural
La ruta de Montblanc a l’Ebre està envoltada
d’una natura de gran atractiu paisatgístic i
cultural molt rica i diversa, que inclou, també,
una oferta gastronòmica de primera qualitat,
basada en una cuina tradicional d’interior i
marinera, amb productes i ingredients excepcionals i de reconeixement internacional. Visita
la magníﬁca vila ducal de Montblanc, l’important
monestir de Poblet, el Paratge Natural de Poblet, les muntanyes de Prades, el Parc Natural
del Montsant, el Priorat –comarca amb una
producció vinícola d’altíssima qualitat i de fama
mundial–, el castell templer de Miravet, la via
verda d’Arnes, la ciutat de Tortosa, els canals
de l’Ebre i el Parc Natural del Delta de l’Ebre,
la zona humida més extensa de Catalunya i
un dels hàbitats d’ocells més importants de la
Mediterrània.
L’allotjament i els serveis
Durant tot el recorregut es troben hotels,
allotjaments rurals, albergs i càmpings de
categoria i capacitat diversa, complementats
amb establiments de restauració amb una
bona oferta gastronòmica. La informació no
està centralitzada i cal utilitzar la que ofereixen
les diverses oﬁcines d’informació de les
comarques per on discorre la ruta. Diverses
empreses proporcionen serveis de guiatge i
transport. Consulteu les modalitats dels serveis
al directori (p. 37).
De Montblanc a l’Ebre amb bicicleta | p. 29

Arnes
Tortosa
Tortosa
l’Ampolla

Fitxa tècnica
Nivell: Difícil. Indicada per a gent
físicament ben entrenada i/o que
surt sovint.
Km totals: 289,2
Desnivell acumulat: +3.100 m /
-3.450 m
Etapes:
Montblanc
Prades
Prades
Falset
Falset
Móra d’Ebre
Móra d’Ebre
Arnes

Mapa de la ruta

Maials La Granadella

Tipologia d’itinerari: travessa de
sis etapes.
Senyalització: aquesta ruta no està
senyalitzada.
Època recomanada: tot l’any.

Poblet
Montblanc
Tossal de la
Baltrasana
Prades Mola dels
Quatre Termes

Flix
Móra la Nova
Reus
Falset
Móra d’Ebre
Gandesa

Cambrils
Tivissa

AR
MEDITERRANI

Benifallet
Tossal d’Engrilló
Paüls

Arnes

L’Ametlla de Mar

L’Ampolla

L’Espina

Complementa aquesta
informació i descarrega’t
els tracks de GPS i el llibre
de ruta (Road Book) a

Salou

Tortosa

Caro

Deltebre
Amposta

www.catalunyaturisme.com/cicloturisme

St. Carles de la Ràpita

Altímetre
Coll de l’Arena
1000 m

Prades

800 m

La Morera de Montsant
Arnes

600 m

Falset

400 m
200 m

Móra
d’Ebre

Montblanc

Tortosa

L’Ampolla
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Sabies que...?
Reus acull un destacat patrimoni
del modernisme català.
I que al nou Gaudí Centre podràs
descobrir el geni, la creativitat i l’art
de l’arquitecte Antoni Gaudí així
com les claus del Modernisme a
Catalunya.

Les Festes del Renaixement
de Tortosa que se celebren
la segona quinzena de juliol
van ser declarades d’Interès
Nacional.

El monestir de Poblet, a més
d’haver estat declarat Patrimoni
de la Humanitat, és una de les
més importants abadies de
l’orde de Sant Benet que hi ha a
Europa.

Durant el mes d’abril, la
Setmana Medieval de
Montblanc inclou més
de trenta actes festius,
centrats en la ﬁgura de
Sant Jordi, patró de
Catalunya.

El Parc natural dels Ports és un dels reductes més importants de Catalunya per a la cabra salvatge i la llúdriga.
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No et perdis
· Un dia d’excursió al Parc
Natural dels Ports, que compta
amb més de 35.000 ha
protegides.
· La patata de Prades.
· El mercat medieval de
Montblanc per Sant Jordi.
· I un tast del vi D.O. Terra Alta.
· Un recoregut amb golondrina a
les muscleres amb degustació,
al delta de l’Ebre.
· La diada del musclo i l’ostró el
mes de juny i els llagostins de
Sant Carles de la Ràpita.
· Els cellers cooperatius i
modernistes com el de Pinell de
Brai i el de Gandesa.
· Un descens amb muletes pel riu
Ebre. Navegaràs en aquestes
petites embarcacions de quatre
rems i timoner com ho feien els
antics navegants dels pobles de
l’Ebre: viu lo riu!
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Informació general
Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona
Tel. +34 977 230 312
www.costadaurada.org
Tarragona

Cartograﬁa
Mapa Comarcal de Catalunya.
Conca de Barberà. 1:50.000
Institut Cartogràﬁc de Catalunya
Mapa Comarcal de Catalunya.
Priorat. 1:50.000
Institut Cartogràﬁc de Catalunya
Mapa Comarcal de Catalunya.
Terra Alta. 1:50.000
Institut Cartogràﬁc de Catalunya
Mapa Comarcal de Catalunya.
Montsià. 1:50.000
Institut Cartogràﬁc de Catalunya
ICC-Institut Cartogràﬁc de
Catalunya: www.icc.cat
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GUIA RÀPIDA
DE LES RUTES
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Voltant per la plana 6
de Ponent
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Nivell de diﬁcultad de la ruta en global
Fàcil:
Mitjà:
Difícil:

CONSELLS PRÀCTICS

Consells pràctics per a la pràctica del cicloturisme:
· Consultar la previsió meteorològica.
· Valorar si tenim la preparació física apropiada a la ruta escollida, ser
conscient de les pròpies limitacions i actuar amb seny.
· Abans de sortir, cal revisar l’estat de la bicicleta. Comprovar els llums i
reﬂectants, frens, cobertes, canvis i cadena, greixar les parts mòbils,
completar les eines i recanvis necessaris (manxa, oli, palanques per
treure la coberta, equip de reparació de punxades, equip d’eines,
pneumàtics de recanvi i cables per als frens i els canvis...).

· Deixar a algun familiar o amic el recorregut previst.
· A l’estiu és convenient disposar d’una segona botella d’aigua i
reposar-la contínuament.
· Respectar la prioritat dels vianants i les normes de circulació.
· Respectar el medi ambient i l’entorn natural.

· És molt convenient disposar de portapaquets posterior amb alforges
laterals.
· Portar equipament complementari adequat (guants de bici, casc,
comptaquilòmetres i GPS, si s’escau...).
· Les característiques de les rutes que proposem fan imprescindible l’ús
de mapes topogràﬁcs (els d’escala 1:50.000 són els més adequats).
· Tenir la informació corresponent i suﬁcient de la zona, possibilitat
d’allotjament durant la ruta, telèfon d’emergència, etc.
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DIRECTORI

Serveis de cicloturisme
relacionats amb les
rutes
Rutes:
1: Del Pirineu al Mar amb bicicleta
2: Un circuit per la plana de Ponent
3: De Montblanc a l’Ebre amb
bicicleta
· Ocigirona (1)
www.ocigirona.net
· Costa Brava Verd Hotels (1)
www.reservashoteles.net
· Canoa Kayak (3)
santi.borras@teleline.es
· Centre BTT de Mont-roig del
Camp Miami platja (3)
www.miamiplatja.net
· Cicles JK (1)
www.ciclesjk.com
· Cicloturisme i Medi Ambient (1)
www.cicloturisme.com
· Consorci Vies Verdes de Girona (1)
www.viesverdes.org
· Drac Actiu (3)
www.dracactiu.com
· EI Travel (1)
www.eitravel.com
· Estació Nàutica L’Estartit-Illes
Medes (1)
www.enestartit.com

· Estació Nàutica Badia de Palamós
i Calonge-Sant Antoni (1)
www.estacionauticabadia.com
· La Barrancada (3)
www.labarrancada.com
· Llop Aventura (3)
www.llopaventura.com
· Naturatour (1,2,3)
www.naturatour.com
· Naturetime events (3)
www.cefores.net
· Rotpunkt (3)
info@rotnatura.com

Informació
cicloturisme
· Turisme de Catalunya
www.turismedecatalunya.com/
cicloturisme
www.turismedecatalunya.com/
turismeactiu
· Centres BTT Catalunya
www.turismedecatalunya.com/btt
· Consorci Vies Verdes de Girona
www.viesverdes.org
· FCC-Federació Catalana de
Ciclisme
www.fedecat.cat
· Rutes del Palau Robert
www.gencat.net/probert
· Via Verda Terra Alta
www.terra-alta.org/index.htm
· Via Verda Baix Ebre
www.baixebre.org
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Club Turisme Actiu de Turisme de Catalunya
Empreses membres
El Club Turisme Actiu aglutina
empreses i institucions que treballen
conjuntament per a la promoció i
comercialització d’aquelles activitats
recreatives que es desenvolupen en el
medi natural sense degradar-lo.
www.turismedecatalunya.com/
turismeactiu

Proveïdors de productes
i serveis
Empreses i entitats amb recursos
principals
· Associació Estacions Nàutiques
de Catalunya
www.encatalunya.info
· Atlas Natura
www.atlasnatura.com
· Badia Tucana
www.badiatucana.com
· Baló Tour
www.balotour.com
· Bonviure
www.bonviure.com
· Cathelicopters
www.cathelicopters.com
· Fang Aventura
www.fangaventura.com
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· Giroguies
www.giroguies.com
· Helipistas
www.barcelonahelicopters.com
· Inﬁnit Air
www.inﬁnitair.com
· La Selva de l’Aventura
www.selvaventura.com
· Medaqua
www.medaqua.com
· Natura & Aventura
www.naturayaventura.com
· Nòmades Rurals
www.camidelsparcs.com
· Obrint Via
www.obrintvia.com
· Parc d’Aventura Activ Natura
www.activ-natura.com
· Parc Olímpic del Segre
www.parcolimpic.com
· Port-Ainé Sport Center
www.port-aine.com
· Prades Aventura
www.pradesaventura.com
· Rafting Llavorsí
www.raftingllavorsi.com
· Roc Roi
www.rocroi.com

· Rutac Rutes Turístiques i
d’Aventura Catalunya
rutacsl@telefonica.net
· Segre Mitjà
www.segremitja.com
· Taga Esports Natura
www.taga.ws
· Terra Diversions
www.terradiversions.com
· Tornasol Aventura
www.tornasol.com
· Tour Turístic
www.i-santapau.com
· Turisnat Pirineus Resort
www.turisnatpirineus.com
Allotjament
· Associació de Càmpings de
Muntanya i del Pirineu Català
www.ocipirineu.com
· Associació de Càmpings i C.V. de
Barcelona
www.campingsbarcelona.com
· Costa Brava Verd Hotels
www.reservashoteles.net
· e-activ-hotels
www.e-activ-hotels.com
· Gourmethotel
www.gourmethotel.org

· Rafael Hoteles La Pleta *****
www.lapleta.com
· El Montanyà Resort & Spa ****
www.elmontanya.com
· Hotel Can Boix de Peramola ****
www.canboix.cat
· Hotel Carlemany ****
www.carlemany.es
· Hotel La Costa
Golf & Beach Resort ****
www.resortlacosta.com
· Hotel El Grèvol ****
www.hotelgrevol.com
· Hotel Berga Park ***
www.hotelbergapark.com
· Hotel Condes del Pallars ***
www.condesdelpallars.com
· Hotel Estanys Blaus ***
www.llacscardos.com
· Hotel Garbí ***
www.hotelgarbi.com
· Hotel Husa Sant Bernat ***
www.hotelhusasantbernat.com
· Hotel Solana del Ter ***
www.solanadelter.com
· Hotel Terramar ***
www.hterramar.com
· Hotel Urbis ***
www.hotelurbiscentre.com

· Hotel Batalla *
www.hotelbatalla.com
· Apartaments El Muig Turisme
Rural
www.elmuig.com
· Apartaments Villa Engracia
www.villaengracia.com
· Càmping Berga Resort-1a
categoria
www.bergaresort.com
· Càmping Ecològic Lava-2a
categoria
www.i-santapau.com/camping.htm
· Alberg la Bruna
www.alberglabruna.com

Agencies receptives i
empreses de serveis
· A Peu
www.a-peu.com
· Agenda Gestió Esportiva
www.agenda-sportsactivities.com
· Alt Empordà Turisme
www.empordaturisme.com
· Boí Taüll Resort
www.boitaullresort.com
· Catatour
www.catatour.com

· Cicloturisme i Medi Ambient
www.cicloturisme.com
· Delta Turístic & Rent
www.deltaturistic.com
· EI Travel
www.eitravel.com
· Grans Espais Ski i Aventura
www.gransespais.com
· Grupo Natura
www.grupo-natura.com
· Makà Ecotourism
www.makaecotourism.com
· Molineu Viatges
www.lamolina.es
· Turing Cerdanya Turisme
i Aventura
www.turingcerdanya.com
· Turisverd
www.turisverd.com
· Vall de Núria
www.valldenuria.cat
Entitats de Promoció Turística
· Consorci Ripollès
Desenvolupament
www.elripolles.com
· Empordà-Costa Brava Consell
Comarcal del Baix Empordà
www.visitemporda.com

· Enoturisme Penedès-Camins del
Vi i del Cava
www.altpenedes.net
· Mancomunitat de la Vall de
Camprodon
www.valldecamprodon.org
· Ocigirona
www.ocigirona.net
· Oﬁcina de Promoció Turística
Diputació de Barcelona
www.turismetotal.org
· Oﬁcina de Turisme de Vic
www.victurisme.cat
· Osona Turisme
www.osonaturisme.cat
· Patronat Comarcal de Turisme de
la Cerdanya
www.cerdanya.org
· Patronat de Turisme Costa Brava
Girona
www.costabrava.org
· Patronat de Turisme Diputació de
Lleida
www.lleidatur.com
· Patronat de Turisme Diputació de
Tarragona
www.costadaurada.info

· Patronat de Turisme Diputació de
Tarragona Terres de l’Ebre
www.terresdelebre.org
· Patronat Municipal de Turisme de
Cambrils
www.cambrils-turisme.com
· Torisme Val d’Aran
www.torisme.aran.org
· Turisme de Barcelona
www.barcelonaturisme.cat
· Turisme de Sitges Agència de
Promoció
www.sitgestur.com
· Turisme Garrotxa
www.turismegarrotxa.com
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Entitats i associacions
turístiques
· Consorci de Promoció Turística
Costa del Maresme
www.costadelmaresme.org
· Diputació de Barcelona
www.turismetotal.org
· Patronat de Turisme Costa Brava
Girona
www.costabrava.org
· Patronat de Turisme Diputació de
Lleida
www.lleidatur.com
· Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona
www.costadaurada.info
www.terresdelebre.org
· Torisme Val d’Aran
www.torisme.aran.org
· Turisme de Barcelona
www.barcelonaturisme.cat
· ACAV-Associació Catalana
d’Agències de Viatges
www.acav.net
· ARAC-Associació d’Agències de
Viatge Receptives de Catalunya
www.aracat.com
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Centres de Promoció
Turística (CPT) de
Catalunya
TURISME DE CATALUNYA
Pg. de Gràcia 105, 3r
08008 Barcelona
Tel. +34 934 849 900
www.catalunyaturisme.com
· CPT Madrid
turisme.blanquerna@gencat.net
· CPT Alemanya, Frankfurt
info@katalonien-tourismus.de
· CPT Itàlia, Milà
info@catalogna-turismo.it
· CPT Xina, Beijing
ct.li@gencat.net
· CPT Benelux, Brussel·les
info@catalunya-turisme.org
· CPT Regne Unit i Irlanda, Londres
catalonia@catalantouristboard.co.uk
· CPT França, París
p-casaperpinya@gencat.net
(Perpinyà)
· CPT Països Nòrdics, Hèlsinki
ctb@wtc.ﬁ
· CPT Països de l’Est, Moscou
jose@rosmail.ru
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