
 26 i 27 de maig de 2018 
 

Secció de Btt UEC de Mataró 
 

Sortida al Berguedà amb BTT 
 

Dissabte: Volta Volta a la Serra d'Ensija i Rasos de Peguera 
Diumenge: Via verda de St. Quirze de Pedret 

 
Proposem dues rutes independents pel Berguedà: dissabte una ruta exigent per la 
Serra d’Ensija i els Rasos de Peguera adreçada a persones habituades a fer rutes 

llargues per muntanya; diumenge una passejada familiar pensada per fer amb nens 
seguint la via verda paral·lela al riu Llobregat que va de fins a St. Quirze de Pedret.  

 

  
Foto: Pont de Pedret (Cercs.cat) 

 
Dissabte 26 de maig: Volta a la Serra d'Ensija i Rasos de Peguera 
-Lloc de trobada: 7:00h al pàrquing de l’estació de Renfe de Mataró (8:45h a Espinalbet). 
-Inici: 9h a Espinalbet. 
-Recorregut: ruta circular que ens permetrà envoltar pràcticament de manera integral la Serra 
d’Ensija i el massís dels Rasos de Peguera. Trams exigents i amb força pedra, combinant pista 
asfaltada, pista de terra i trams de corriols alguns d’ells tècnics tant de pujada com de baixada. Inici i 
final a Espinalbet. Recorregut aprox: https://www.wikiloc.com/mountain-biking-trails/cicloturisme-
volta-a-la-serra-densija-i-rasos-de-peguera-4661102 
-Distància: 52 Kms aprox. 
-Desnivell positiu: aprox. 1800 m 
-Portar esmorzar i dinar per parar-nos a mitja ruta (a més d’eines, aigua, etc.). 

 
Diumenge 27 de maig: Via verda Cal Rosal - St Quirze de Pedret 
-Lloc de trobada: 11:00h a Cal Rosal a l’inici de la via verda. 
-Recorregut: Inici a Cal Rosal. Recorregut lineal seguint la via verda que va paral·lela al riu Llobregat 
fins al pont de Pedret i l’ermita de St Quirze de Pedret. En total uns 10 Km pràcticament plans anant i 
tornant pel mateix camí. Sumarem un parell de kms més si arribem fins a la presa de la Baells. 
-Qui en tingui portar llum per passar els túnels.  
-Dinar de pícnic al pont de Sant Quirze de Pedret (si fa bo podrem banyar-nos). 
-Més info a: http://www.rutespirineus.cat/rutes/via-verda-cal-rosal-pedret-bergueda  

 
 

Inscripcions i consultes:  
Albert Mas: 605.08.09.26 

O bé a UEC de Mataró c/Nou,29 Mataró 
93.796.14.30 (dimarts-divendres) uecmataro@telefonica.net  

 
 

Preu: socis: gratuït // No socis 3€/sortida 
 

Es recomana estar en possessió de la llicència federativa o bé, fer-se l'assegurança d'un dia. 

  


