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XII BICICLETADA
POPULAR
per la llera
del Besòs

El Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs
està format per 52 municipis del Barcelonès, Osona,
Vallès Occidental i Vallès Oriental, i quatre organismes
supramunicipals (Diputació de Barcelona, Àrea
Metropolitana de Barcelona, Consell Comarcal del Vallès
Oriental i Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès
Oriental).
Actualment, el Consorci gestiona 16 estacions
depuradores d’aigües residuals a tota la conca que,
sumades als prop de 300 km de col·lectors, han permès
iniciar un llarg camí que ens ha portat a la recuperació
d’aquest entorn fluvial. Bona mostra d’aquest èxit
mediambiental és la celebració de la ja tradicional
Bicicletada Popular per la llera del riu Besòs, que enguany
arriba a la seva 12a edició.
Amb aquesta jornada lúdica i esportiva, adreçada a tots
els públics, apropem la ciutadania a aquests entorns
fluvials i, durant els 24 Km de recorregut, els hi donem a
conèixer uns paratges per a molts desconeguts. Un itinerari
acompanyat per les aigües del Besòs, plenes de vida.
La XII Bicicletada Popular està organitzada pel Consorci
per a la Defensa de la Conca del riu Besòs, amb la
col·laboració de la Federació Catalana de Ciclisme i la
Diputació de Barcelona.
Un any més, els organitzadors volem incidir en la
sensibilització i aplicació de mesures que tinguin cura del
medi natural, com ara la recollida selectiva de residus en
els punts de sortida, d’avituallament i d’arribada.

Amb la col.laboració de:
Ajuntament
de Martorelles

Ajuntament de
Montcada i Reixach

Ajuntament de
Montornès del Vallès
Ajuntament
de Sant Fost
de Campcentelles

Horari d’activitats (aproximat)
9.30 h

Sortida des del Parc Firal (Granollers).
Tancament del control a les 10 h.

10 h

Sortida Montornès del Vallès.
Av de la Llibertat cantonada Av d’Ernest Lluch
Tancament de control a les 10.30 h.

10.30 h

Punt d’incorporació Montcada i Reixac.
Accés Parking 2000 a 15 km de la sortida.
Tancament del control a les 11 h.

11.30 h

Arribada al Parc del Litoral (Sant Adrià de Besòs)
a 24 km de la sortida. Tancament del control a
les 13 h.
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• Recordeu que no és una competició esportiva.
• Cal revisar la bicicleta i vetllar pel seu bon estat
mecànic.

• Seguiu en tot moment les recomanacions
de l’organització.

• L’organització disposarà d’un servei d’ambulàncies
i d’un servei de reparacions d’emergència durant la
bicicletada.

• També es disposarà d’una assegurança amb
cobertura per als participants.

• Després que el vehicle de tancament de la cursa passi
pels punts de trobada a l’hora fixada per al tancament,
l’organització no es responsabilitzarà de cap incidència que
pugui haver-hi.

• Els participants podran iniciar la cursa des de les sortides
o bé incorporar-s’hi en el punt d’incorporació habilitat a
Montcada i Reixac.
• Avituallament per a tots els participants.
• La tornada és lliure i l’organització no es farà responsable

de cap incidència un cop s’hagi conclòs l’acte.

Informació i inscripcions: www.besos.cat

Punt d’incorporació

Montcada i Reixac
Km 9,5

X 432804 Y 4593585

Parc fluvial del Besòs

• Objectiu: fomentar la pràctica de l’esport en un espai natural
atractiu i de qualitat, i amb l’aigua com a protagonista.

• És obligatori l’ús del casc.
• Es recomana l’ús de guants.
• Es recomana l’ús d’una bicicleta BTT.
• És convenient adequar el ritme de la pedalada al
d’un passeig.

• Hi haurà mitja hora de marge per validar la inscripció
després de l’hora d’obertura fixada en cada punt de
trobada.

• La bicicletada és un recorregut d’aproximadament 24
km entre Granollers i Sant Adrià de Besòs, tot seguint la
llera del riu Besòs, i la participació és oberta a tothom.

Recomanacions

X 439833 Y 4604917
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Arribada
Parc del litoral
Sant Adrià de Besòs
X 435967 Y 4586038

• En cas d’alerta hidrològica per inundació, la prova

se suspendrà.
Si la cursa ja s’hagués iniciat, se seguirà el protocol
d’alerta hidrològica, coordinat pels responsables dels
organismes pertinents.

