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166 quilòmetres de bicicleta a la
Ruta Minera de Berga
La marxa cicloturista de la capital del Berguedà s'ha celebrat aquest 17 de juliol

Una gran jornada de ciclisme s'ha viscut avui al Berguedà | Josep Maria Montaner

Durant aquest diumenge 17 de juliol s'ha disputat la Ruta Minera de Berga 2016
(http://www.larutaminera.org/) , una marxa cicloturista de 166 quilòmetres. A les 8.00 del matí ha
començat la sortida cronometrada des del Poliesportiu Municipal de Berga i durant la tarda han
anat tornant a arribar al mateix punt els diferents participants de la jornada de bicicleta. La duresa
i exigència del seu recorregut converteixen a La Ruta Minera en una de les proves d'aquest caire
més exigents de tot l'Estat.
En total, 4.150 metres de desnivell positiu i 6 ports de muntanya: el Coll de la Batallola, el de
Pradell, el de Josa, el de Port, el Port del Comte i el Coll de la Mina. Sens dubte, l'estrella del
recorregut és la imponent rampa de 500 metres al 20% de desnivell al Coll de Pradell. Diversos
sorteigs i premis, com cascs i ulleres, esperaven als participants en aquesta jornada dedicada a
la bicicleta.
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En el recorregut hi havia fins a 6 ports de muntanya . Foto: Josep Maria Montaner

La Serra del Catllaràs, la Serra d'Ensija-els Rasos de Peguera, el Pedraforca o la Serra del Verd
han estat alguns dels paisatges dels quals han pogut gaudir els ciclistes mentre pujaven i
baixaven per les carreteres del Berguedà. Un nom destacat entre els que han participat en la
jornada ha estat el del cinc cops campió del Rally Dakar, Marc Coma, que també és aficionat a la
bicicleta i ha trobat un forat a la seva agenda per prendre part de la marxa.
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La Ruta Minera 2016, la marxa cicloturista de Berga. Foto: Josep Maria Montaner
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