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Els 50 itineraris que presenta el llibre, la majoria de nivell baix o mitjà, estan
pensats per recórrer en aproximadament mitja jornada, d’una distància que
ronda els seixanta-cinc quilòmetres i, sempre que ha estat possible, per
carreteres secundàries i camins rurals asfaltats. Les rutes estan repartides de la
manera següent: 20 per les comarques de Barcelona; 10 per les de Tarragona; 10
per les de Girona; i, finalment, 10 per les de Lleida.
Sinopsi: El cicloturisme ha esdevingut en aquests darrers anys una activitat esportiva
cada cop amb més adeptes. Catalunya disposa d’una important infraestructura de
carreteres per poder practicar aquesta activitat. Però a vegades aquesta pràctica
esportiva es pot convertir en perillosa per la gran densitat de trànsit, sobretot a l’entorn
de les grans zones urbanes. La guia està pensada per descobrir una xarxa de

carreteres locals i camins rurals asfaltats que ens permetran pedalejar amb
tranquil·litat i poder gaudir de la natura. A més, la guia us convida a descobrir una sèrie
de racons desconeguts de Catalunya sempre a cop de pedal.
Cada ruta de la guia s’ha classificat en funció del nivell de dificultat, mitjançant
la utilització de l’índex IBP. També s’ha incorporat informació dels 76 colls de
muntanya per on passen les rutes, amb la descripció de les seves principals
característiques i, a més, se’n presenta el perfil altimètric.
Carles Sans va néixer a Sabadell el 1953. Doctor enginyer industrial per la UPC i diplomat
per l’IESE, és gran aficionat a la pràctica dels esports. Va iniciar-se a l’atletisme, després al
futbol sala i al trial. Des de fa més de trenta anys va canviar la moto per la bicicleta de
muntanya i la de carretera. La pràctica de la bicicleta de carretera l’ha portat a la recerca
d’itineraris on es pugui pedalejar i evitar les carreteres perilloses amb molt de trànsit. És
autor de En BTT per Sant Llorenç del Munt, l’Obac i Montserrat (2000), coautor d’El Vallès
Occidental i Oriental en BTT (2006), i ha participat en la descripció d’itineraris en els llibres
Racons. Temps d’aventura (2007 i 2008).
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