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LA XARXA DE CENTRES DE BICICLETA DE MUNTANYA TÉ QUINZE 
ANYS I COMPTA AMB DIVUIT EQUIPAMENTS EN MARXA I MÉS DE 
300 RUTES SENYALITZADES I ADAPTADES A TOTS ELS NIVELLS

Descobrir Catalunya d’una forma activa i diferent. Aquest va ser el primer punt de l’ideari de la 
Xarxa de Centres de BTT de Catalunya quan, ara fa quinze anys, es va obrir el centre del Pla de 
l’Estany, a Porqueres, amb deu rutes i tres més d’enllaç entre elles que completaven prop de 300 
quilòmetres. La iniciativa, que seguia el model ja estès i d’èxit de França, va funcionar i es va 
desenvolupar, fins al punt d’arribar avui als divuit equipaments repartits per tot el territori. Són més 
de 300 rutes senyalitzades i adaptades a quatre nivells de dificultat al llarg de més de 5.000 
quilòmetres de camins i corriols que recorren paisatges de muntanya, pla, costa, bosc i conreus. 
Fins i tot, n’hi ha un que s’endinsa al parc nacional d’Aigüestortes i Sant Maurici, fins a arribar a 
l’estany. 

“Catalunya fou pionera en la construcció dels centres BTT i en l’actualitat tenim una completa 
xarxa a mida de tothom –explica Xavier Espasa, director de l’Agència Catalana de Turisme, 
l’organisme que està a càrrec de la gestió, tot i que en el desenvolupament dels centres i rutes 
també hi participa la Secretaria General de l’Esport–. Es tracta d’un producte molt ben estructurat, i 
una part molt important de l’oferta turística de l’interior”. Aquesta llarga trajectòria i la consolidació 
dels centres i rutes són la clau de l’èxit de la xarxa catalana de BTT, que potser no arriba a competir 
en espectacularitat amb algunes rutes franceses, basques o la reconeguda Zona Zero aragonesa, 
però que sí esdevé la proposta més completa i diversa per a l’aficionat català i espanyol. A més de 
la més buscada, com demostren les dades. La quantitat de rutes fa, a més, que la xarxa catalana 
sigui la menys congestionada i la millor tant per endinsar-se en el món de la BTT com per als més 
habituals, perquè no l’acabes. Els divuit centres catalans no només són el punt de partida i 
assessorament de les rutes. A la major part es poden llogar les bicicletes, una fantàstica iniciativa 
per als debutants o per als que no puguin portar la seva, tot i que cal assegurar-se abans de la 
disponibilitat i el tipus de material. A més, els centres tenen dutxes, taller per a petites reparacions, 
rentat de bicis i, en alguns casos, servei de guies o restaurant. Personal amb experiència assessora 
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sobre les rutes i el tipus de BTT escaient a cada cas, tot i que per a les de menor grau de 
dificultat ningú ha de tenir cap problema amb la seva bici. Centres i rutes compten amb una 
senyalització específica que convé conèixer per evitar confusions. El millor és consultar o 
descarregar l’última guia que va editar l’Agència Catalana de Turisme (cal tenir en compte que és 
del 2011 i no hi surt el Centre de les Valls d’Àneu-Pallars Sobirà) al seu web www.act.cat. 
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