TRAVESSA EN BTT PER COLLSEROLA
El recorregut ens permet gaudir d’una ruta magnífica a través de la serra en les seves dues
vessants, alhora que gaudim de les vistes de la ciutat de Barcelona i municipis propers com
Cerdanyola, Ripollet, Sabadell, Terrassa o St. Cugat.
DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI:
Itinerari en bicicleta de muntanya d’uns 17 km amb un desnivell màxim de 240m.
Iniciem el recorregut al Mirador de Torre Baró i continuem per... turó d'en Cuiàs, coll de la
Ventosa - carretera d'Horta al Cementiri, Forat del Vent, carretera d'Horta a Cerdanyola,
Portell de Valldaura, Turó de la Magarola (o del Maltall), Vista Rica, carretera de St. Cugat,
Pista de Can Borni, Passeig de les Aigües, Peu del Funicular

LLOCS D’INTERÈS EN EL RECORREGUT:
- Turó d'en Cuiàs.
- Turó de la Magarola ; canvi de la solana a l'obaga de la muntanya.
- Forat del Vent; vista del Vallès Occidental.
- Parada a Vista Rica.
- Carretera de les Aigües; vista de la ciutat de Barcelona.
DINÀMICA DE L’ACTIVITAT:
Abans de la sortida es realitzarà una petita explicació amb els següents continguts:
• recorregut que realitzarem
• normativa del Parc de collserola per la pràctica de la bicicleta de muntanya i aspectes
de seguretat a tenir en compte sol i en grup.
• funcionament de les bicicletes: mida, canvis, frens i casc
Cada participant tindrà una BTT i uns casc a la seva disposició que caldrà posar a mida
abans de la sortida.
Durant l’itinerari dos monitors de Biciclot acompanyaran al grup, un fent les funcions de
guia i l’altre de cua i mecànic.
HORARI:
de 9:30 h. fins les 13:30 h
LLOC DE SORTIDA:
Mirador de Torre Baró
LLOC D'ARRIBADA:
Carretera de les Aigües / Peu del Funicular
PER ARRIBAR-HI:
Bus 82 (inici de línia a Virrei Amat, altres parades Llucmajor o Karl Marx)
MOLT IMPORTANT:
Venir esmorzats i portar alguna cosa per menjar durant l'activitat. Portar roba
còmoda i evitar pantalons amples i faldilles.
RECOMANAT:
A partir de 2on cicle d’ESO, mínim 25 i màxim 30 alumnes, anar
acompanyats per un mínim de dos professors.

