
 

INFORMACIÓ IMPORTANT DE LA MARXA CICLOTURISTA L'EIX 
 
Us recomanem que llegiu atentament aquesta informació: 
 
* ACREDITACIÓ I RECOLLIDA DE MALLOTS I DORSALS 
 
L’acreditació i la recollida s’ha de realitzar personalment. La documentació que cal presentar és la 
següent: 
- la declaració del cicloturista participant a la Marxa degudament emplenada.  
- la llicència federativa. En cas de no tenir llicència cal presentar el DNI o document similar. 

En el cas que no us sigui possible recollir-ho personalment, cal que la persona amb qui delegueu presenti 
una autorització de l’interessat, que incorpori una fotocòpia de la llicència federativa o DNI en els cas que 
no estigui federat. 

Us recordem que els dies, horaris i lloc de recollida dels mallots i dorsal són: 
- Dijous 4 d’octubre  
de les 5 a les 8 del vespre a la botiga FANATIK de Vic  
Costa d’en Paratge, 16 Polígon Sot dels Pradals VIC www.fanatik.cat 

- Divendres 5 d’octubre 
de les 6 a 2/4 de 9 del vespre al pavelló de Cervera. Av. de l’esport s/n CERVERA Veure mapa Google 

- Dissabte 6 d’octubre  
- a partir de 2/4 de 7 del matí al pavelló de Cervera. Av. de l’esport s/n CERVERA Veure mapa Google 
- a partir de les 9.30 del matí a l’avituallament de Fontfreda (inici recorregut curt). 

Aquest distintiu és imprescindible per l’accés dels cotxes dels acompanyants a l’avituallament de 
Fontfreda, Coll de Revell i a l’arribada al final de l’Eix. 
La recollida del distintiu es fa en els mateixos dies, horaris i llocs previstos per les acreditacions dels 
participants.  
Us recomanem que demaneu aquest distintiu i el situeu en un lloc visible del vehicle de l'acompanyant. 
 

Veure plànol d’accés a 
Fontfreda 
 
* RECOLLIDA DE DISTINTIU PER ALS VEHICLES DELS ACOMPANYANTS 

La sortida és a les 7.30h del matí al pavelló municipal de Cervera.  
Av. de l’esport s/n CERVERA 

* SORTIDA RECORREGUT LLARG 

Veure mapa Google 
Els ciclistes sortiran neutralitzats en grup i acompanyats per la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra fins 
a l’inici de l’Eix (2 km).  
Un cop allà es farà la sortida oficial de la Marxa. 
 

Els participants del recorregut curt han de ser a l’avituallament de Fontfreda a les 9.30h. Caldrà esperar que 
arribi el cotxe que obre la cursa.  
Per poder accedir a aquest punt amb cotxe, s’ha de sortir per la sortida 164 Prats-Moià. 

* SORTIDA RECORREGUT CURT (Avituallament Fontfreda)  

Veure plànol d’accés a Fontfreda 
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1- Manresa. Accés exclusiu per a participants. 

* AVITUALLAMENTS 

2- Fontfreda. Accés obert als participants del recorregut curt i als acompanyants amb cotxe amb distintiu. 
Els participants del recorregut curt podran deixar el cotxe aparcat en aquest punt i recollir-lo a la tarda. 
Punt d’esmorzar dels acompanyants. Venda de tiquets per l’esmorzar dels acompanyants (5 €). 
Globus aerostàtic fix per als acompanyants. Animació grup de batukada de Guisona. 
Veure plànol d’accés a Fontfreda 
Sortida: 164 Prats-Moià, punt km 164,700 de l’Eix 

3- Coll de Revell.  
Accés obert als acompanyants amb cotxe amb distintiu. Cal aparcar el cotxe al parking del restaurant de 
Coll de Revell. L’avituallament és exclusiu per als participants. 
Accés en cotxe per sortida 202 Coll de Revell.  
Veure plànol d’accés a Coll de Revell 

 

L’arribada és al nou final de l’Eix, on enllaça amb la N-2.  
GPS: +41° 52' 29.06", +2° 45' 25.83" 

* ARRIBADA AL NOU FINAL DE L’EIX 

Accés obert als acompanyants amb vehicle. 
Veure plànol d’accés al nou final de l’Eix 
Els acompanyants podeu recollir el participant/s i anar fins al pavelló de Caldes de Malavella amb cotxe, on 
hi haurà servei de dutxes i el dinar.  
 
Transport: per a tots aquells participants que no tinguin acompanyants amb vehicle, hi ha un servei 
d’autocars que els portarà al pavelló de Caldes de Malavella. Servei d’autocars gratuït amb transport de 
bicicletes inclòs. 
 

* SERVEI DE DUTXES, DINAR I ACTIVITATS AL PAVELLÓ DE CALDES DE MALAVELLA 

Veure plànol d’accés a Caldes de Malavella des del nou final de l’Eix 
Mapa google Maps

Els participants disposen de dutxes (vestuaris masculins, femenins i minusvàlids) en el pavelló. 
Els acompanyants poden comprar el tiquet del dinar: 16 € Adults; 8 € Infantils. 
Activitats infantils de 14 a 17h: Inflables i gimcana de bicis de l’escola de ciclisme Josep Jufré, “

  

Agafa’t a la 
bici”). 
Sorteig de productes dels nostres patrocinadors. 
 

Després del dinar sortirà un autocar de Caldes de Malavella que portarà els participants i les bicicletes a 
Cervera, i també farà una parada a Fontfreda. 
PREU: 35 € per persona i viatge (inclou transport de bicicleta). Cal haver-lo contractat o reservat per correu 
prèviament. 
 

* TRANSPORT DE TORNADA 

- És obligatori portar el mallot, el braçalet identificatiu i col·locar el dorsal a la bici. Qui no porti el material 
obligatori no tindrà accés als avituallaments. El braçalet també servirà per accedir al dinar, una vegada us 
hagueu dutxat (recordeu mantenir-lo al canell fins aleshores). 

* RECORDEU 

http://mcet12.files.wordpress.com/2012/10/fontfreda.pdf�
http://mcet12.files.wordpress.com/2012/10/coll-de-revell.pdf�
http://mcet12.files.wordpress.com/2012/10/final-eix.pdf�
http://mcet12.files.wordpress.com/2012/10/final-eix.pdf�
http://maps.google.cat/maps?saddr=Carretera+de+Caldes+de+Malavella%2FGI-673&daddr=Carretera+de+Caldes+de+Malavella%2FGI-673&hl=ca&ll=41.848274,2.790055&spn=0.031265,0.066047&sll=41.850479,2.772846&sspn=0.015632,0.033023&geocode=FW2WfgIddk8qAA%3BFedkfgIdVLcqAA&t=h&mra=prv&z=15�
http://agafatalabici.wordpress.com/�
http://agafatalabici.wordpress.com/�


 

 

- Al llarg de tot el recorregut de la Marxa és imprescindible seguir totes les indicacions de l’organització. 

- Us agrairíem que fóssiu respectuosos amb el medi ambient. En els avituallaments hi haurà contenidors 
per poder dipositar les vostres deixalles. 

- Per respecte a tots els participants que han pagat i a l’organització exclourem de la Marxa a tots aquells 
participants que intentin prendre-hi part sense haver pagat. Aquell dia l’Eix serà exclusiu pels participants 
inscrits. 
 

Al llarg del recorregut hi ha tres fotògrafs professionals que faran fotografies personalitzades dels 
participants i un cop finalitzada la cursa es podran adquirir a la seva pagina web 

* FOTOGRAFIA 

www.esportfoto.com  

 
Fins dissabte! 
 
ORGANITZACIÓ DE LA MARXA CICLOTURISTA L’EIX 
www.marxacicloturistaleix.cat 
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