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1. INTRODUCCIÓ:
Cavalls del Vent MTB
La Cavalls del Vent en BTT es una gran ruta per etapes que encercla el Parc Natural del Cadí-Moixeró
i es mou per les comarques del Berguedà, l’Alt Urgell i la Cerdanya. Es tracta d’una ruta autoguiada
amb sortida i arribada a Bagà. Circula fonamentalment per camins i pistes forestals amb trams de
senders i corriols i curts enllaços per carreteres locals. Per les pernoctacions utilitza els serveis hotelers i de turisme rural de la zona.
A Cavalls del Vent et facilitem el material necessari per seguir la travessa: el mapa de la ruta y el track,
et reservem els allotjaments i , si ho vols, et portem l’equipatge. Pedalem entre els 665 m. d’alçada del
riu Segre, al seu pas per La Seu d’Urgell, i els 2108m del
Coll de Pal, la cota màxima de l’itinerari.

Serveis
Transport d’equipatges
Assitència mecànica en ruta
Lloguer de GPS
Guia oficial
La ruta es podrà fer de finals de maig a finals d’octubre, en funció de les condicions
climatològiques. Aquest 2016 la tindrem a punt per a finals de juny!
El recorregut el podràs fer a mida adaptant-lo al teu nivell físic. Esta pensada per fer-la en 3 o 4 etapes.
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Parc Natural del Cadí-Moixeró
El Parc Natural del Cadí-Moixeró compren el conjunt orogràfic de les serres del Cadí i del
Moixeró, el massís del Pedraforca i bona part dels de la Tosa i Puigllançada. Té una superfície
de 41.342 ha repartides en 17 municipis que pertanyen a les comarques del Berguedà, l’Alt
Urgell i la Cerdanya.
Va ser creat l’any 1983 per la Generalitat de Catalunya amb la finalitat de protegir aquesta àrea d’alta muntanya de gran interès pels seus valors geològics i per la seva vegetació
i fauna. Alhora, es fa compatible amb el desenvolupament social i econòmic de la zona,
mitjançant una ordenació global i la planificació de tots els factors que hi intervenen; així
mateix, afavoreix la seva preservació ecològica i la promoció dels recursos naturals.
El Parc Natural es un territori de muntanya amb unes alçades d’entre els 800 i els 2642m.
S’hi troben gran varietat de paisatges, zones forestals i rocoses, prats i una extensa flora i
fauna amb espècies de l’àmbit mediterrani i alpines. Acull 30 hàbitats i 30 espècies animals
i vegetals catalogades de gran interès i disposa de refugis de muntanya, centres d’interpretació i miradors i una xarxa de 400km de camins senyalitzats. Es un indret idíl•lic per a
tots els amants de la natura i la muntanya.

Central de Reserves
Pedratour és l’agència de viatjes que juntament amb Cavalls del Vent gestiona la centrall de
reserves, i comercialitza la travessa en diferents mercats europeus, assistint a les fires de
referència del món del cicloturisme, trekking i turisme actiu que es cel.lebren per Europa.
……
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2. LA RUTA. ITINERARI

4 DOSSIER DE PREMSA - Cavalls de Vent Btt

Fitxa tècnica de la ruta:
•

Sortida/Arribada: Bagà

•

Distància total: 225 km

•

Cota mínima: 665 m. riu Segre a La Seu d’Urgell

•

Cota màxima: 2.108 m. Coll de Pal

•

Desnivell acumulat 7.300m+

•

Colls/cotes a superar: 15

•

Pobles: Bagà, Josa de Cadí, Cornellana, Fórnols, Tuixent, Cerc, La Seu d’Urgell, Ansovell, Cava,
Arsèguel, Banys de Sant Vicenç, El Querforadat, Bèixec, Montellà, Nas, Pi, Bellver de Cerdanya,
Talló, Riu, Urús i Bagà.

Cavalls del Vent es una ruta que et permetrà
descobrir l’entorn del Parc Natural del Cadí-Moixeró. Gaudireu de les espectaculars parets del
vessant sud del Moixeró, recorrereu la vessant
sud de les serra del Cadí, gaudint de magnífiques
vistes del vessant est i nord del Massís del Pedraforca, saltant de vall en vall per pistes i camins
a força alçada. Més endavant, pedalareu per la espectacular vessant nord de la serra del Cadí amb
les seves abruptes parets, les seves estretes valls
i els seus magnífics racons.
Podreu visitar La Seu d’Urgell, cap de comarca
de l’Alt Urgell, i els petits i bonics pobles de les 3
comarques d’entre els quals destaquem: Josa de
Cadí, Tuixent, Arsèguel, El Querforadat, Bellver
de Cerdanya, Talló i Bagà.
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Pel que fa al patrimoni cultural destaquem la
catedral de Santa Maria d’Urgell a La Seu d’Urgell,
única catedral integrament romànica de Catalunya, i el Santuari de Santa Maria de Talló, tots dos
declarats bens cultural d’interès nacional.
Als allotjaments de la Cavalls del Vent podreu
gaudir de la gastronomia d’aquestes comarques
pirinenques i de la calma i el confort d’aquests
llocs per afrontar la següent etapa amb plenitud.
Una ruta plena de contrastos i de sorpreses per
amants de la natura, de la bici de muntanya i de
les grans travesses.

3. LES ETAPES
3 etapes: Nivell alt
Per als que van habitualment amb bicicleta i estan en bona forma física. Molts kilòmetres per jornada
en un tipus de terreny que assegura moltes hores sobre la btt. Recomanable fer nit prèvia a Bagà per
començar a pedalar d’hora. Nomes per als que no disposen de mes dies. Recomanable el trasllat de
l’equipatge a anar amb equipatge lleuger.

Etapa 1 ****
Etapa 2 ****
Etapa 3 ****

Bagà - La Seu
La Seu - Montellà
Montellà - Bagà

km
80
58
87
TOTAL 225

desn. +
2.620 m
2.340 m
2.575 m
7535

desn. 2.740 m
1.915 m
2.880 m
7535
* Nivell de dificultat
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4 etapes: Nivell mitjà-alt
La proposta mes equilibrada. Es distribueixen millor els kilòmetres, els desnivells i els trams de dificultat tècnica, permet gaudir millor de la ruta i disposar de temps per visitar els pobles de final d’etapa.
Recomanable el trasllat de l’equipatge.

Etapa 1 ***
Etapa 2 ***
Etapa 3 **
Etapa 4 ***

Bagà - Tuixent
Tuixent - Arsèguel
Arsèguel - Bellver
Bellver - Bagà

km
53
57
49
64
TOTAL 225

desn. +
1.745 m
2.020 m
1.600 m
1.950 m
7.315 m

desn. 1.365 m
2.350 m
1.430 m
2.170 m
7.315 m
* Nivell de dificultat
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4. COL·LABORADORS
BUFF® (logo)
Marca catalan que crea, dissenya, produeix i distribueix tots els seus productes desde
Igualada (Barcelona), on va començar tot. Les oficines i la fàbrica estàn en el mateix edifici
de 8.000m2, d’aquesta forma tenen tot el control dels procesos de producció i comercialització

Yogy Tea
Des de fa més de 40 anys , YOGI TEA® és sinònim de deliciosos tes i infusions d’herbes i
espècies basats en receptes úniques de receptes ayurvèdics que aporten benestar a les
persones.

Editorial Alpina
L’Editorial Alpina és la referència en el que a mapes i a guies de muntanya es refereix.
Des dels inicis de Cavalls del Vent, l’Editorial Alpina ha donat suport al projecte i és el
col•laborador amb més anys d’ hitoria de la companyia. Sens dubte un company de viatge
indispensable.

Hoko Sport
Hoko significa ‘ camí ‘, el que va començar Joaquín Lleó a l’inici d’una crisi que encara dura.
Amb tretze maratons i molts quilòmetres de muntanya a les cames, és un corredor que
fabrica i no un fabricant que corre.

Nutrisport
Nutrisport va iniciar el seu camí l’any 1984. Portem més de 30 anys treballant al servei de
la nutrició esportiva i des de llavors , hem aconseguit que esportistes de més de 10 països
d’Europa apostin per Nutrisport com a combustible en el seu dia a dia.
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5. CONTACTE
Cavalls del Vent

Albert Vilana T. 678 662 230 albert@cavallsdelvent.com

CENTRAL DE RESERVES CAVALLS DEL VENT

Pedratour _ Marinela T. 938 215 111 reserves@cavallsdelvent.com

https://www.facebook.com/Cavalls-del-Vent-542174365813694/?ref=settings

https://www.instagram.com/cavalls_del_vent/

https://www.youtube.com/channel/UC0zulDYws__3ss72MlNhY6A
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