
 

El BiCircuit Festival al Circuit de 
Barcelona-Catalunya es fa més gran 

  

El BiCircuit Festival torna el cap de setmana del 22 i 23 d’abril al Circuit de 
Barcelona Catalunya per viure dues jornades amb la bicicleta com a única 
protagonista. És, sense cap mena de dubte, l’esdeveniment ciclista global més 
important de Barcelona i Catalunya. En aquesta segona edició, el BiCircuit 
Festival es fa més gran i augmenta la seva envergadura amb vuit proves a 
pista i moltes activitats paral·leles dirigides a tots els públics, amb entrada 
gratuïta. 

Aquest any, el BiCircuit tindrà més proves que mai: la Gran Fondo Barcelona, 
la Marxa BTT, les 24 Hores Madform, la Brompton WC, la Cavall d’Acer, les 3 
Hores BTT, la Pedalada i els campionats de Catalunya de la Federació 
Catalana de Ciclisme. Totes elles amb el Circuit de Barcelona-Catalunya com 
a protagonista.  

Totes les proves passaran pel Circuit en un cap de setmana on també se 
celebraran els 25 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992, que van tenir en 
el Circuit un punt de referència en la prova de ciclisme amb els 100km 
contrarellotge. Aquesta voluntat d’apropar-se al ciclisme no ha cessat des 
d’aleshores i ha acollit esdeveniments tan rellevants com el final de la Volta 
a Catalunya. L’any 2010, el vincle amb el ciclisme es va fer encara més estret, 
amb la creació de les tandes BiCircuit, oferint als ciclistes un escenari on 
entrenar amb bicicleta dos dies a la setmana, en un entorn amb les màximes 
condicions de seguretat i també d’exigència física. L’èxit de les tandes 
BiCircuit ha anat en augment al llarg dels anys, amb una mitjana de 4.000 
usuaris anuals.  

L’objectiu d’aquest festival és reunir a tots els amants de la bicicleta i 
fomentar l’esport saludable en família i amics. El cap de setmana té molts 
esperits, el competitiu, el de la diversió i, sobretot, el de la companyia i el 
bon rotllo. L’activitat a la pista es complementarà amb una dotzena 
d’activitats, totes elles relacionades amb la bicicleta perquè tothom en pugui 
gaudir gratuïtament. 

 

 

 



 

GRAN FONDO BARCELONA-BICIRCUIT  

En la segona edició de la Gran Fondo del BiCircuit, s’hi uneix la Gran Fondo 
Barcelona, que ha apostat pel Circuit per celebrar la seva tercera edició.  

 

 

 

 

 

 

El recorregut de la Gran Fondo, de 163km, tindrà un desnivell positiu de 
2.800m i passarà per gran part del Vallès, el Moianès i Osona, amb tres trams 
cronometrats: un a Collformic, un altre a Monistrol de Calders i l’últim al 
Circuit. Per la seva banda, la Medio Fondo tindrà 132km amb 2.035m de 
desnivell positiu i només tindrà un tram cronometrat a Collformic. 

L’arribada al Circuit està calculada entre les 12:45h i les 16:00h de diumenge. 
A la Gran Fondo hi poden participar tots els majors d’edat i a la Medio Fondo, 
a partir de 16 anys.    

 

Recorregut de 163km      Recorregut de 132km 

    

 

 

 

 

 

 

  

Poliesportiu Joaquim ‘Purito’ Rodríguez de Parets 

Diumenge 23 d’abril 8:00h 

163km i 132km 



 

24H MADFORM BICIRCUIT 

Les 24 Hores Madform és la cursa de resistència per excel·lència del BiCircuit 
Festival i que es pot fer de moltes maneres: en solitari o en equips de 2, 4, 6 
o 8 persones. A més a més, és puntuable per a la Copa d’Espanya i la Copa 
del Món d’Ultramarathon. 

 

 

 

 

 

 

 

La cursa es disputa de les 12:00h de dissabte fins a les 12:00h de diumenge i 
s’hi pot participar en aquestes categories:  

 Solo: masculí o femení. 
 Duo: masculí, femení o mixt. 
 T4: tres o quatre bicicletes, equip masculí, femení o mixt (1 de diferent 

sexe). 
 Actitú: la categoria en la que es pot competir contra Valentí Sanjuan i 

guanyar una inscripció gratuïta. 
 T6: cinc o sis bicicletes, equip masculí, femení o mixt (2 de diferent 

sexe) 
 T8: set o vuit bicicletes, equip masculí, femení o mixt (2 de diferent 

sexe) 
 Corporate: equip format íntegrament per companys de feina, entre sis 

i vuit bicicletes. 
 Especial: format per hand-bikes o bicicletes especials, entre tres i 

quatre bicicletes.  
 Tàndem: equip format per bicicleta per a dos ciclistes 

Hi haurà dues altres modalitats: les 12h i les 6h. En les 12 hores s’hi podrà 
participar en les categories de Solo, Duo i T4; i en les 6h, només Solo i Duo. 

 

 

Circuit de Barcelona-Catalunya 

Dissabte 22 d’abril 12:00h 

4.745m per volta 



 

MARXA BTT 

La Marxa BTT és una marxa lúdica que comença al Circuit i acaba al centre 
de Montmeló i que transcorre per la Serralada Litoral, amb un desnivell de 
780 metres positius. L’esperit de la prova és completament lúdic i familiar, i 
no hi ha cap tipus de cronometratge.   

 

 

 

 

 

 

El recorregut passarà pel Circuit Off-Road del Circuit de Barcelona-Catalunya 
i recorrerà els paisatges més emblemàtics de la Serralada Litoral, amb vistes 
a la ciutat de Barcelona. Hi haurà dos avituallaments durant la prova, amb 
assistència mèdica i diversos obsequis per a tots els participants.  

 

 

  

Recta principal del Circuit de Barcelona-Catalunya 

Dissabte 22 d’abril 9:00h 

35km 



 

BROMPTON WC-BICIRCUIT 

La Brompton WC és la competició més divertida d’aquest BiCircuit Festival. 
Les bicicletes urbanes prendran tot el protagonisme i per participar-hi serà 
imprescindible que tots els participants vesteixin com si anessin a l’oficina, 
amb americana i corbata. 

 

 

 

 

 

 

 

El que se celebrarà al Circuit de Barcelona-Catalunya és una de les més de 15 
proves que hi ha repartides pel món d’aquesta disciplina. Els guanyadors 
participaran a la final de Campionat del Món que se celebra a Londres el 29 
de juliol. La prova constarà de tres voltes completes al Circuit i no només 
tindran premi els més ràpids, sinó també aquells que vesteixin de forma més 
original i divertida. La sortida és en espiga, estil “Le Mans”. 

Aquest campionat va arrencar a Barcelona l’any 2006 i ara ja s’ha estès per 
tot el món. A Barcelona hi ha més de 20.000 bromptons i és la ciutat amb 
més bromptons per càpita. L’any passat la prova va ser tot un èxit amb més 
de 200 corredors.     

 

 

Circuit de Barcelona-Catalunya 

Dissabte 22 d’abril 11:00h 

14,2km 



 

CAVALL D’ACER 

Aquesta és la cursa de les bicicletes clàssiques i inspirada en la llegendària 
L’Eroica italiana.  

 

  

 

 

 

 

Aquest any la Cavall d’Acer ofereix tres recorreguts perquè cada participant 
trobi la seva distància. La més curta és la de 65km i 850m de desnivell, la de 
90km té 1500 metres de desnivell i la prova més exigent és la de 200km i 3000 
metres de desnivell, apte només per a aquells més atrevits i preparats.  

Els recorreguts passaran pel Parc Natural del Montnegre i el Corredor, La 
Conreria, el Parc de la Serralada de la Marina, Torre Baró, el Tibidabo, 
Montserrat i el punt més alt serà al Parc de Sant Llorenç de Munt i l’Obac, i 
el Coll d’Estenalles. Les bicicletes que s’utilitzaran han de tenir el quadre 
d’acer, fundes de frens per fora la cinta del manillar, pedals amb clips, 
manetes de canvi al quadre i rodes de 32 o 36 radis. Totes les bicicletes han 
d’estar fabricades abans de 1987. 

Recorregut de 200km            Recorregut de 90km  

 

 

 

 

 

 

 

Circuit de Barcelona-Catalunya 

Dissabte 22 d’abril 8:00h 

65km, 90km i 200km 



 

Recorregut de 65km 

 

 

 

 

 

 

 

3H BTT-BICIRCUIT 

És la prova competitiva de BTT i es farà al Circuit Off-Road. Una prova de tres 
hores en què es podrà participar en equips o de forma individual. 

 

 

 

 

 

 

Si la Marxa BTT té un esperit més lúdic, les 3H BTT-BiCircuit exploten el 
caràcter competitiu de cada participant, en un circuit no gaire tècnic però 
alhora molt exigent. Es pot participar amb diversos tipus de Mountain Bike: 
BTT de Cross-Country, Fat-Bike, Ciclocross o e-bike.   

 

 

 

 

 

 

 

Circuit Off-Road 

Dissabte 22 d’abril 16:00h 

2.800m per volta 



 

COMPETICIONS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME 

Per segon any consecutiu la Federació Catalana de Ciclisme, col·labora amb 
el BiCircuit Festival. Com l’any passat, s’hi disputarà una prova de júniors i 
fèmines elit, i s’inclou una cursa per a cadets i fèmines cadet-júnior. Com a 
novetat per al 2017, i aprofitant les instal·lacions del Circuit Barcelona-
Catalunya i totes les activitats que s’hi duran a terme, la FCC hi celebrarà 
l’Assemblea General de Clubs. 

 

 

 

 

 

 

Copa Catalana Cadets i Copa Catalana Fèmines Cadet-Júnior (Dissabte 
9:30h): Prova puntuable per a la Copa Catalana Cadet, i Fèmines Cadet i 
Júnior, que consta de 23 proves repartides entre març i setembre, per tot el 
territori català. Hi participaran tots els equips catalans cadets (Sant Boi, 
Terrassa Ciclisme, Natació Vic, UC Vilanova) i de fèmines (Baix Ter, Terrassa 
Ciclisme, CC Guíxols). Rebran trofeu els tres primers classificats de la cursa i 
l’equip guanyador, així com les tres primeres classificades fèmines i l’equip 
guanyador. Els respectius líders de la Copa Catalana rebran el mallot groc de 
la FCC que els acredita com a campions. 

Copa Catalana Júnior-Fèmines Elit (Diumenge 17:00h): Prova de 70km -15 
voltes al Circuit de Barcelona-Catalunya- i puntuable per la Copa Catalana 
Júnior i rànquing Català Fèmines Elit, que consta de 19 proves repartides 
entre març i setembre.  Amb la participació de tots els equips catalans júniors 
i fèmines (CC Mollet, CC Sant Boi, GE Esteve, Terrassa Ciclisme, CC Guíxols, CC 
Ommiun, CC Lliça d’Amunt, CC Baix Ter). Rebran trofeu els tres primers 
júniors de la cursa, així com el primer júnior del primer any, les tres primeres 
fèmines classificades i l’equip júnior guanyador. Els respectius líders de la 
Copa Catalana també rebran el mallot groc de la FCC que els acredita com a 
campions. 

 

 

 

Circuit de Barcelona-Catalunya 

Dissabte 22 d’abril 9:30h i diumenge 23 17:00h 

4.745m per volta 



 

 

PEDALADA POPULAR 

Per celebrar el dia mundial de la bicicleta, que va ser el 19 d’abril, el Circuit 
de Barcelona-Catalunya organitza la pedalada popular amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona, que ha animat a tots els ajuntaments a 
participar-hi.  

 

 

 

 

 

 

L’activitat és gratuïta i donarà l’oportunitat a tothom de donar voltes al 
traçat durant una hora. Els assistents podran aprofitar i presenciar alguns 
dels plats forts del BiCircuit Festival, amb les finals de les 24 Hores Madform 
BiCircuit, la Gran Fondo BiCircuit o les competicions de la FCC. També podran 
gaudir de les activitats, expositors i altres propostes que tindran lloc al pàdoc 
del Circuit. 

Com a novetat d’aquest any, vindran una vintena de voluntaris dels Jocs 
Olímpics de Barcelona de 1992 que van presenciar la competició de ciclisme 
que va passar pel Circuit ara fa 25 anys. També es podrà veure la bicicleta de 
José Manuel Moreno, que va guanyar la medalla d’or en aquella competició, 
la del quilòmetre contrarellotge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajuntaments de la zona o pàrquing IN2 

Diumenge 23 d’abril 12:15h 

4.745m per volta durant 1 hora 



 

ACTIVITATS PARAL·LELES 

 Circuit d’habilitats de la FCC: Tècnics de la FCC assessoraran els nens i 
nenes que vulguin participar en el circuit d’habilitats que muntarà la 
federació al pàdoc del Circuit. 

 Circuit del Servei Català de Trànsit: Els més petits podran aprendre les 
normes de circulació de manera divertida, amb l’ajuda dels tècnics del 
SCT, per contribuir a millorar la mobilitat responsable i sostenible.  

 La bicicleta medalla d’or a Barcelona’92: El Circuit tindrà exposada durant 
tot el cap de setmana la bicicleta Otero amb què José Manuel Moreno va 
aconseguir l’or en la prova de quilòmetre contrarellotge. 

 La dona esportista i ciclista: El centre ILLA ACTIVA organitza diverses 
activitats amb la dona com a protagonista. Durant el cap de setmana es 
faran xerrades, taules rodones i de debat sobre el paper de la dona en el 
ciclisme. A més, es presentarà la marca de bicicletes LIV, que és exclusiva 
per a dones. 

 Simuladors de les grans voltes: L’empresa Taymory BKOOL portarà al 
Circuit dos simuladors que permeten fer el recorregut de les grans voltes 
amb les sensacions reals. En aquesta ocasió, es podrà fer una volta sencera 
al Circuit de Barcelona-Catalunya al simulador i el més ràpid tindrà premi. 

 Exhibició de Bike Polo: El Bike Polo és un esport que combina la bicicleta 
i el polo. Un esport emocionant en què cada equip juga amb tres jugadors 
que han de controlar la bicicleta i el mallet (l’estic) amb molta habilitat. 
Es faran diverses exhibicions durant el cap de setmana. 

 Exposició de bicicletes antigues: Tots els visitants podran reviure i 
rememorar èpoques daurades del ciclisme. Hi haurà bicicletes que han 
marcat una època com Bianchi, Bottecchio o Otero. 

 Exposició de fotografies: S’exposarà un recull de fotografies amb la 
bicicleta com a protagonista de situacions quotidianes, organitzada per 
Amics de la Bici 

 Exposició d’il·lustracions: L’artista Enric de Bargas combina pintura i 
bicicleta i durant el cap de setmana mostrarà alguna de les seves 
il·lustracions. 

 Llibres de ciclisme amb la Biciteca: La llibreria de la Bicicleta, la Biciteca, 
portarà al BiCircuit Festival un bon gruix de llibres, tots ells relacionats 
amb la bicicleta. Aquesta és l’única llibreria a tot l’estat especialitzada 
només en ciclisme. 

 Simuladors Goldcar: Aquesta marca oferirà a tots els assistents al Circuit 
la possibilitat de gaudir dels seus simuladors únics per sentir com mai 
l’emoció de l’asfalt.   

 



 

MODIFICACIONS AL TRAÇAT 

A diferència de l’any passat, el traçat es modifica aquest any i els participants 
de totes les proves hauran de fer la xicana, tal com fan els pilots de Formula 
1. L’única diferència respecte els traçats del Gran Premi és a la corba 10, que 
es farà per fora.  

 

 

 

Més informació: www.bicircuit.cat  

http://www.bicircuit.cat/

