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16a pedalada ceGUB de BTT per Collserola 
 Actes Patronals de la Guàrdia Urbana de Barcelona 

 
 

La 16a pedalada ceGUB és una marxa solidària popular de BTT no competitiva. 

 

DATA I HORARIS:  

- Dimecres 2 d’octubre 2019, 10:00 hores sortida del Velòdrom d’Horta. 

- De 8:00 a 9:45 recollida de dorsals. 

- 13:30 lliurament de trofeus de reconeixements especials, sorteig d’obsequis i bicicleta. 

 

PREUS: 

- 18 € del 2 al 28 de setembre. 

- 20 € el dia de la pedalada si sobren dorsals. Limitada a 200 participants. 

- Solidaritat: 1€ per inscrit destinat a solidaritat amb RideForHer (inclosa a la inscripció). 

 

RECORREGUT:  

Velòdrom d’Horta, Germans Desvalls, camí Cal Notari, crta Alta de Roquetes, Lliçà, 

camí de les Aigües, Pas del Rei, Can Jané, Can Borrell, Can Coll i Llars Mundet per 

pistes i camins forestals aptes per a ciclistes iniciats de 38 kms. 

 

SERVEIS: 

Aparcament, vestidors, dutxes, megafonia i renta bicicletes al velòdrom. Tres 

avituallaments líquids i sòlids, assistència mecànica i sanitària. Bossa d’obsequis i 

samarreta tècnica. Sorteig de bici. Trofeus especials. Recorregut per tracks de GPS. 

 

REGLAMENT: 

- Obligatori l’ús de casc ciclista homologat i placa dorsal davantera. 

- Edat mínima per a participar de 16 anys fets el dia de la marxa. 

- Avituallaments sòlid/líquid a l’àrea recreativa de Can Coll. Entrepà i cafè a l’arribada. 

- Tota la marxa serà a velocitat controlada per motos de Guàrdia Urbana davant i darrera 

del grup fins a l’avituallament de Can Coll on es farà una reagrupament obligatori. Als 20 

minuts de l’arribada del primer participant sortida de nou neutralitzada. 

- Les inscripcions s’han de formalitzar a la web http://bttcegub.blogspot.com  

- Els inscrits que per qualsevol motiu no hagin pogut participar podran recollir la bossa 

d’obsequis a Ciclosport Mota fins el 31 d’octubre. En cap cas es retornarà la inscripció. 

- Per optar als regals del sorteig és obligatori estar present. 

- Recordeu que participeu en una marxa popular no competitiva a l’espai protegit del Parc 

Natural de Collserola i heu de cedir el pas a les persones que vagin a peu, fer cas dels 

voluntaris i normes de trànsit, respectar els conreus, masies i propietats, no arrencar 

plantes ni flors, no molestar els animals i llençar les deixalles als bidons o contenidors. 
        

 

http://bttcegub.blogspot.com/

