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1. L’objectiu de la Ignasiana BTT és donar a conèixer la ruta del Camí Ignasià, que un cop 

a l’any  s’organitza  com a sortida cicloturista per realitza el recorregut del Camí que uneix el 

poble de Verdú (Urgell) i la ciutat de Manresa (Bages). 

 

2. L'organització de la Ignasiana BTT  vol promoure  valors com la companyonia, el 

territori, la gastronomia, les actituds cíviques i fomentar el respecte per l’entorn i promoure 

hàbits saludables. 

 

3. La ruta  travessa 4 comarques:  L’Urgell, La Segarra , L’Anoia i El Bages.  

 

4. La IGNASIANA BTT és una marxa popular no competitiva oberta a tota aquella persona 

que ho desitgi, sempre que estigui correctament inscrita, tant en temps com en forma. 

 

5. La participació a la marxa és voluntària, i sota responsabilitat i propi risc dels 

participants. Aquests assumeixen que es troben en condicions físiques i mèdiques suficients 

per afrontar la ruta. 

 

6. Els/les menors de 16 anys hauran d’anar acompanyats per un adult que se’n 

responsabilitzi.  

 

7. Tots els pares o tutors legals dels menors d’edat (18 anys) hauran d’entregar una 

autorització signada del/la menor en el moment de recollir la placa acreditativa de la ruta. 

 

8. La distància de la marxa varia segons l’edició. Són més de 100km amb un desnivell 

positiu de més de 2000m. El recorregut no estarà marcat, cal tenir un dispositiu de  navegació 

per GPS. 

 

9. Un cop feta la inscripció, l’organització passarà els inscrits un arxiu gpx amb el track 

oficial de la ruta. Aquest arxiu ha de ser instal·lat en cada dispositiu GPS.  

 

10. Hi haurà diferents punts d’avituallament. Tot  i així, és obligatori portar líquid i menjar 

per ser autosuficients entre avituallaments. 

 

11. Els/les participants han de ser respectuosos i cívics amb el medi ambient. Recolliu i 

emporteu-vos les deixalles i respecteu l’entorn per on passeu. 

 

12. La ruta és lineal (no circular): comença a un indret i acaba en un altre. Tots els 

participants hauran de disposar de mitjans per tornar al punt d’inici, un cop acabada la marxa. 

 

13. És obligatori l’ús del casc per a tots els participants. Els menors que participin en 

cadireta també han d’estar inscrits en la marxa (no recomanable des de l’organització). 

 

14. La marxa està oberta a bicicletes de muntanya a bicicletes de Gravel i també a 

Bicicletes elèctriques(cal portar bateries de recanvi). Tots els participants han de tenir la 

bicicleta en perfecte estat per poder afrontar la ruta, i portar material per reparar les possibles 

avaries i ser autosuficients. 

 

15. L’organització oferirà un servei de guarda-roba. No es poden deixar peces de roba, 

només motxilles/bosses. Aquestes s’identificaran amb el número de dorsal/placa/inscripció del 
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participant. En cap cas l’organització es fa responsable de la pèrdua d’aquesta. L’organització 

portarà la motxilla/bossa del punt d’entrega al final de la marxa a Manresa. 

 

16. L’organització informa que els carrers i camins estaran oberts al pas de vehicles i caldrà 

transitar respectant les normes del reglament general de circulació, així com obeir les 

indicacions de l’organització abans i durant la marxa. 

 

17. Si patiu un accident o trobeu algun participant accidentat notifiqueu-ho al control més 

proper o truqueu als telèfons d’emergència de la prova. Primer, cal dir el vostre dorsal i nom. 

Un cop fet això, notificar el dorsal del participant ferit. 

 

18. Si heu d’abandonar la marxa, convé que ho feu en un punt de control de l’itinerari 

(Cervera, La Panadella, Igualada, Sant Pau de la Guàrdia, Oller del Mas). Cal identificar-se amb 

el número dorsal, nom  i DNI. 

 

19. Abans de l’inici de la marxa i després que l’equip de tancament de la Ignasiana BTT 

passi pels punts d’avituallament, l’organització no es responsabilitza dels participants que 

segueixin la ruta per voluntat pròpia, ni de cap incidència que pugui haver-hi. 

 

20. L’organització es reservarà el dret de resoldre qualsevol incident que es produeix 

durant el transcurs de la marxa. En cas de mal temps o causes majors, l’organització decidirà 

moments abans de l’hora de la sortida si modifica el recorregut i/o suspèn la marxa. En cas de 

suspensió de la marxa no es retornaran els diners de la inscripció. No obstant, es guardarà 

l’obsequi a tots els participants inscrits i ja es concretarà quan i on es podrà passar a recollir. 

 

21. En cas que no es participi a la Ignasiana BTT, en cap cas es retornaran els diners de la 

inscripció ni es podrà cedir aquesta a una tercera persona. 

 

22. És obligatori realitzar la marxa amb el material acreditatiu que l’organització faciliti a la 

persona que s'ha inscrit. En cap cas l’organització es responsabilitza de les persones que 

realitzin el recorregut sense l’acreditació, ni tindran dret a cap avituallament. 

 

23. Els participants han de realitzar la marxa seguint el track  i cal portar visible 

l’acreditació de la inscripció. Si els participants se surten del recorregut de la Ignasiana BTT, 

l’organització no es responsabilitza de cap incidència ocorreguda en el tram que facin de més.  

 

24. Les reclamacions es faran per escrit i seran lliurades al Comitè de la Ignasiana BTT, 

previ pagament de 60€ que seran retornats si aquesta prospera. 

 

25. Qualsevol altre cas no previst en aquest reglament serà resolt per l’organització. 

 

26. Inscriure’s i fer el pagament implica l’acceptació d’aquest Reglament. Així mateix amb 

la vostra inscripció concediu permís total per a l’ús de fotografies, vídeos, pel·lícules o 

qualsevol altre mitjà de comunicació, així com el dret a fer-ne l’ús publicitari que es consideri. 

Les vostres dades passaran a formar part de Fundació Turisme i Fires de Manresa i de l’equip 

organitzatiu de la Ignasiana BTT. Per tant, ens doneu dret a poder comunicar-nos amb 

vosaltres per informar-vos de qualsevol  incidència de la Ignasiana BTT. 
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