FULL DE RUTA / BRIEFING 2018

TC3 : Sendera La Freixa

CATALÀ

Distància: 1,6 km
Temps estimat: entre 5 i 7 minuts

Enllaç TC1

Avituallament líquid al final de la TC3

Distància: 5,2 km

Aquesta sendera és una de les que et trobes l’ingredient típic de Bitem “molta pedra sol-

Temps d’enllaç: 40 min

ta”. El principi és un tros nou obert aquest any amb poc desnivell, però que costarà poc

S’inicia des del poble de Bítem, amb un petit pla d’uns 700 m, fins trobar la primera pujada que

fer córrer la bici, on no hi ha tanta pedra; després ens trobem un pla on sí que haurem

no et dóna temps de descansar; la pujada és agraïda ja que es remunta per pista asfaltada,

d’apretar fort als pedals. Després comença el desnivell i on s’haurà d’aprendre a navegar

tenint en compte que hi ha desnivell!!! Seguint les indicacions dels senyals, anem pujant per

per damunt les pedres, pensant sempre que quan és hora de frenar, tens que “tirar

la mateixa pista asfaltada, on trobem algun pla per descansar però també fortes pujades.

l’àncora” per aturar-te, ja que ens anem trobant en algunes corbes lentes, arribant baix

Arribarem a l’esplanada d’una caseta de muntanya on seguirem uns 100 m per un sender fins

al fons del barranc, en un baixador de roca bastant pronunciat. Al tram encara no acabat,

l’inici del TC1.

tenim per davant un tros de fons de barranc on es fa difícil pedalar; haurem d’estar

TC1: Sendera de la Pedrera

atents a un repetxó que ens trobarem abans del final del tram.

Distància: 1,15 km

Enllaç TC4

Temps estimat : entre 3 i 6 min

Distància: 4,6 km

Avituallament líquid al final de la TC2

Temps enllaç: 45 min

El nom diu molt de sí, encara que hi ha un tram obert nou per l’edició EnduBítem. Només

Durant l’enllaç us trobareu l’avituallament líquid

començar ja es veu perquè s’anomena La Pedrera; un baixador de pedra, que un cop

La primera part d’aquest enllaç l’haureu de fer per un camí fet al fons d’un barranc on

superat tens prou feina per fer córrer la bici. És una sendera que es pot entrebancar molt

el terra és tot de pedra solta i on si no tens cura, costa fer rodar la bici; recomanable

si no se segueix la traçada, per la quantitat de pedres que hi ha. A mesura que anem

intentar rodar per damunt del trepitjat per les marques de les rodes dels cotxes i intentar

baixant anem trobant diferents obstacles, esglaons, corbes amb dificultat, etc., fins

mantenir sempre un ritme alt, fins arribar on el camí ja està en més bon estat; seguireu

que arribem a un punt que passem pel costat d’una casa de muntanya abandonada on

sortint i seguint les indicacions, fins trobar la cruïlla a la dreta per fer la pujada fins al

ja tenim la meitat de la sendera feta. Seguim per una pista de terra, fins que tornem a

TC4, la qual no és molt llarga, però sí prou intensa

entrar a la sendera on, comença tot un tram amb alguns trams de pedaleig pels bancals

TC4: Sendera dels Masets (PRODUCTE ESTRELLA!)

d’una finca abandonada i amb algunes corbes enllaçades abans d’arribar a un repetxó al

Distància: 2,2 km

qual hi fas cap amb un petit baixador on tens que controlar la velocitat i acabant el tram

Temps estimat: 4 i 8 min

esprintant després d’una petita baixada.

Avituallament líquid al final de la TC5

Enllaç TC2

La cirereta del pastís. La sendera que ho té tot!!!

Distància: 7,5 km

És un sendera on tothom gaudeix al màxim; hi ha molts salts, és molt ràpida i molts

Temps enllaç: 1h i 10 min

peraltes. Al principi tenim un tram amb unes corbes molt tancades i amb dificultat i un

Un cop acabem la TC1, sortim a una pista de terra amb molt mal estat fins arribar al

llarg pla fins arribar a un petit salt que et toca aplicar els coneixements. Tot

mateix camí asfaltat del principi que és l’eix principal dels enllaços de Bítem; deixarem

seguit 2 peraltes i un bon tram recte per donar pedals i guanyar segons; passat això hi

a l’esquerra la cruïlla que hem agafat per anar a la TC1, i seguint per la pista asfaltada

ha uns baixadors de terra amb molt pendent! PRECAUCIÓ! Un cop superat, hi ha unes

tenint per davant una bona pujada. Quan estarem per la meitat de l’enllaç ens trobarem

corbes prou tancades, fàcils de donar. Durant la baixada anem trobant salts, sempre

l’avituallament on podrem recuperar forces. Seguirem pujant passant pel davant del Mas

s’avança més saltant que per la variant, tot i que “tots els salts tenen la seva variant per

de Lledó, on una mica més endavant ens trobarem un punt on el mateix TC2 travessa la

no saltar”. A la meitat de la sendera hi ha la novetat 2015 amb una passarel·la de fusta

pista asfaltada per on estem pujant. Seguirem recte seguint les indicacions fins agafar

seguida de dos peraltes molt tancats, on es veurà la tècnica de cada pilot. La sendera

una pista de terra a mà esquerra on trobarem alguna cruïlla, senyalitzat correctament,

acaba a una pista on haurem de continuar pedalant fins trobar el final de tram. Molt

fins fer cap a un pla on hi ha un aerogenerador del Parc Eòlic i també on es troba el

recomanable entrenar aquesta sendera.

començament de la TC2

Enllaç TC5

TC2: Sendera de Mas de Lle-2

Distància: 3,2 km

Distància: 2,25 km

Temps enllaç: 20 min

Temps estimat: 6 i 10 min

Aquest enllaç també comença al fons d’un barranc, però és un tros més curt i mes fàcil

Avituallament líquid només al final de la TC3

que l’anterior, fins que trobem a la dreta la pujada asfaltada, seguirem les indicacions

El tram comença per una zona boscosa on el desnivell no és molt pronunciat i passant

per una pujada no molt llarga, però que a aquesta altura de la cursa ja tot es fa pesat.

pel costat d’algun dels grans aerogeneradors. Després, recorrent uns 100 m de pista

Finalment anirem cap al TC5 per la pista asfaltada en una mica de desnivell negatiu que

tornem a entrar al bosc. Aquí ens trobem algun pas estret entre els pins i abans de

ens anirà bé per relaxar les cames.

travessar la pista asfaltada de l’enllaç ens trobarem un baixador amb bastant desnivell i

TC5: Sendera del Xeco

amb un parell de corbes delicades. Després de travessar la pista ens trobem un tros de

Distància: 1,0 km

camí estret amb poc desnivell on els riders amb bon físic podran treure alguns segons

Temps estimat: 1 min 30s i 3 min

al cronòmetre. Després entrarem a un sender que ha estat obert per a l’ocasió, al qual hi

Aquest tram és bastant curt, per tant, ja que és l’últim, es pot donar tot fins al final. Co-

trobarem alguns contraperaltats, baixadors que tenen poca complicació i algun pla per

mença el tram en unes corbes o si vols anar ràpid hauràs d’apretar fort als pedals creu-

apretar pedalant. Serà a la part baixa on trobarem uns passos en desnivell entre roques

ant la pista asfaltada un parell de vegades; tot seguit continuarem intentant fer córrer la

on es tindran que aplicar bé tècnicament i assegurar bé, per no tenir errades si volem fer

bici per damunt d’algun tros en pedra fins arribar a una mena de canaló on ens trobem

bons temps. Després d’això i passar per un fondet de barranquet i trobem un tram amb

dos corbes i després un salt, el qual tens que enfilar bé per tal de recepcionar al lloc.

velocitat i una mica de desnivell i ja estem al tram final, on tenim que pedalar fort per no

Seguidament ens trobarem un petit pujador a l’esquerra per tal d’encarar un altre petit

perdre temps i arribar al final de tram.

salt; després ens trobarem en un baixador on haurem de tenir cura de no caure damunt

Enllaç TC3

d’algun pi. Després d’això ja només ens trobem en algun contraperaltat i un esprint final.

Distància: 3,1 km

Enllaç final fins Meta:

Temps enllaç: 40 min

Distància: 1,8 km / Temps enllaç: 10 min

Durant l’enllaç us trobareu l’avituallament líquid+sòlid

En finalitzar aquest últim tram, seguirem les indicacions fins al poble de Bítem a 1,8 km i

En acabar la TC2 no hi ha descans, comença l’enllaç amb una pujada de terra pronun-

hauràs completat l’EnduBítem 2018! Allí continuarem la festa de l’Enduro BTT!!!

ciada i amb algun tros de formigó en mal estat, fins tornar a arribar a la pista asfaltada,
ja coneguda, degut a que és la mateixa de tots els enllaços, i continuem pujant, passant
per l’avituallament, continuarem per la pista asfaltada seguint les indicacions fins a l’inici
del TC3, on abans hi trobarem una petita pujada de terra en pedra solta, abans mateix
d’arribar-hi.

