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1. QUÈ ÉS LA TRANSPYR?
La TRANSPYR ADVENTURE és una marxa ciclista no competitiva que consta de 8 etapes
i se celebra del 30 de juny al 7 de juliol entre Roses i San Sebastián. Cada etapa té una
distància mitja de més de 100 km i uns 2.500 m de desnivell positiu la qual cosa la
converteix en un esdeveniment únic i una de les marxes de BTT més dures d’Europa. La
TRANSPYR uneix el Mar Mediterrani i l’Oceà Atlàntic creuant els Pirineus en mountain
bike a través de la vessant sud dels Pirineus, amb sortida a la platja de Roses i arribada
a la platja de Zurriola.
Un recorregut somiat i imponent que posa a prova els límits físics i mentals dels
ciclistes més valents. Gràcies al suport tècnic, logístic i esportiu que proporciona
TRANSPYR, és possible creuar els Pirineus en només 8 dies.
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2. UN REPTE, UNA FILOSOFIA, UNS VALORS, UNA CAUSA
UN REPTE:
• Travessia ciclista èpica per les valls i comarques pirinenques per unir el Mar
Mediterrani amb l’Oceà Atlàntic/Mar Cantàbric.
• La major marxa ciclista europea de mountain bike per etapes.
UNA FILOSOFIA:
• Creat per ciclistes per a ciclistes, des dels Pirineus per als Pirineus
UNS VALORS:
• Experiència única i positiva pels participants
• Superació, constància, persistència
• Comunió amb la natura
UNA CAUSA:
• Benefici per a les comunitats, la natura i la cultura

La gènesi de la TRANSPYR sorgeix a partir d’una filosofia compartida entre les
persones, comarques i regions al llarg de la serralada que pretén incentivar la pràctica
esportiva, crear vincles socials entre els habitants i potenciar el seu desenvolupament
econòmic: UNITS PELS PIRINEUS.
Amb la finalitat d’impulsar el creixement socioeconòmic dels Pirineus i el seu entorn, el
projecte TRANSPYR d’esdeveniment esportiu anual ha de servir de punta de llança per
empènyer i implementar altres iniciatives i mesures sota el paraigua del turisme actiu i
esportiu.
La TRANSPYR transcorre per unes comarques pirenaiques que cada vegada tenen més
en compte l’oferta de turisme actiu de qualitat per prosperar. En aquest sentit, el
ciclisme ha esdevingut una activitat clau en la generació de riquesa i la TRANSPYR ha
sigut capaç de propiciar l’aparició d’empreses que viuen gràcies al seu flux de
participants.
En aquesta tercera edició, a més de superar els 200 participants, hem aconseguit tenir
bikers de 15 nacionalitats diferents així com periodistes acreditats de diferents
nacionalitats. Això permetrà una visibilitat privilegiada a uns espais i uns paisatges amb
una potencialitat latent molt important, que si no fos per esdeveniments de la
magnitud de TRANSPYR difícilment tindrien l’oportunitat de mostrar-se al públic de tot
el món.
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En un context econòmic hostil, és lloable l’esforç dels municipis que aposten per
aquesta prova ciclista. Per això, des de l’organització estem aportant idees per
promoure el teixit associatiu esportiu en els punts d’etapa. Sota el nom de TRANSPYR
CHALLENGE hem creat un circuit de curses de ciclisme organitzat conjuntament amb
els clubs locals. A més, hem creat els TRANSPYR SPIRIT, fórmula a través de la qual
hem convidat a dos ciclistes de cada població a participar a la TRANSPYR per potenciar
aquest esport, entre els quals hi ha els representants de Roses, Camprodon, La Seu
d’Urgell, Isaba, Elizondo i San Sebastian.
Una altra de les potes de la nostra filosofia és l’ecologia. Mitjançant la vinculació amb
les noves tecnologies intentem produir el mínim impacte al paisatge pirinenc. Els
ciclistes es guien a través de GPS (Sistema de Posicionament Global) i això evita haver
de marcar la ruta.

5

3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
A la TRANSPYR s’hi participa -de manera obligatòria- en equips de 2 o 3 ciclistes,
seguint la ruta amb GPS i amb suport puntual de senyalització. Hi haurà controls de
pas, alguns d’ells amb hora límit i validació del recorregut efectuat aleatòriament. Al
final de cada etapa es comunicarà la velocitat mitja efectuada.
La TRANSPYR ofereix tot tipus de serveis opcionals als participants de la prova: servei
tècnic, allotjament en dormitoris comuns, massatgistes, transport de maletes,
avituallaments, servei mèdic, servei mecànic, etc.
Els que no tinguin tant de temps o no estiguin tan entrenats també poden optar per
fer la meitat de la prova en l’anomenat TRANSPYR LITE A (Roses – Aínsa) i en la
TRANSPYR WEST, o LITE B (Aínsa – Donostia).
Recorregut TRANSPYR ADVENTURE:
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4. RECORREGUT MUNICIPI A MUNICIPI
La TRANSPYR ADVENTURE uneix dos mars (Mediterrani i Cantàbric), travessa tot els
Pirineus, passa per quatre comunitats autònomes (Catalunya, Aragó, Navarra i
Euskadi) a més d’una petita incursió a l’estat de França.
A continuació, es detalla la llista, etapa per etapa, dels 81 municipis pels quals
transita la TRANSPYR ADVENTURE.

ETAPA 1: Dissabte 30 de juny: Roses – Camprodon, 115 km
Roses
Palau-saverdera
Pau
Pedret i Marzà
Peralada
Cabanes
Pont de Molins
Llers
Terrades
Cistella
Lladó
Cabanelles
Beuda
Sant Ferriol
Sales de Llierca
Tortellà
Montagut i Oix
Camprodon

Sortint del Mediterrani, punt d'entrada de múltiples civilitzacions a la península al
llarg de la història, l'arrencada de TRANSPYR serà espectacular, enllaçant tres
etapes que posaran a prova la resistència física i mental dels atrevits exploradors
dels Pirineus.
Aquesta etapa és de transició entre les planes i ondulacions de l'Empordà i la
Garrotxa fins al primer enclavament pirinenc. Acomiadem el mar i la cultura
mediterrània per guanyar alçada progressivament fins arribar a Camprodon.
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ETAPA 2: Diumenge 1 de juliol: Camprodon – La Seu d’Urgell, 115 km
Camprodon
Vall de Bianya (La)
Llanars
Vilallonga de Ter
Pardines
Ribes de Freser
Planoles
Toses
Alp
Fontanals de Cerdanya
Das
Prats i Sansor
Bellver de Cerdanya
Montellà i Martinet
Pont de Bar (El)
Arsèguel
Alàs i Cerc
Seu d'Urgell (La)

Una de les etapes més dures i que donen caràcter a TRANSPYR. Toca fer front a la
mítica collada Verda, i pujar al llarguíssim port de la collada de Toses, fregant en
algun punt els 2.000 metres d'altura, cim de l'esdeveniment, al voltant de les
estacions d'esquí de La Molina i Masella. Ens deixem caure cap la Cerdanya i llarga
transició cap a l'oest per arribar a la Seu d'Urgell, sense deixar de superar
dificultats.
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ETAPA 3: Dilluns 2 de juliol: La Seu d’Urgell – El Pont de Suert, 125 km
Seu d'Urgell (La)
Ribera d'Urgellet
Valls d'Aguilar (Les)
Baix Pallars
Senterada
Pont de Suert (El)

Etapa reina de TRANSPYR 2012 per distància i desnivell. Bonica etapa en la que
baixant una mica de latitud s'avança per zones poc conegudes però de gran
atractiu dels pre-Pirineus. Per fer abordable aquesta etapa més llarga, es cobreix
una llarga pujada per una bonica carretereta local que progressivament va
guanyant alçada. Segueix una llarga baixada, pas espectacular per Gerri de la Sal,
pujada al fotogènic llac de Montcortés, i novament llarga pujada per entrar ja en el
terme municipal del Pont de Suert, on s’arriba després d’una llarga jornada.
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ETAPA 4: Dimarts 3 de juliol: El Pont de Suert – Aínsa, 105km
Pont de Suert (El)
Montanuy i Bonansa
Laspaúles
Bisaurri
Seira
Campo
Foradada del Toscar
Fueva (La)
Pueyo de Araguás (El)
Laspuña
Aínsa-Sobrarbe

Els valents supervivents de les tres primeres etapes poden ja pensar que li han fet
una bona mossegada a la TRANSPYR 2012. Entrem al Pirineu aragonès per la
comarca de la Ribagorça, envoltant l'espectacular Turbón, transitant després per
alguna petita carretera local i passant sota la Peña Montañesa. Ens dirigim ja cap a
Aínsa, preciosa localitat on arribarem després d'una espectacular i llarga baixada
que queda durant molt temps gravada a la memòria dels participants.
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ETAPA 5: Dimecres 4 de juliol: Aínsa – Jaca, 110 km
Aínsa-Sobrarbe
Boltaña
Fiscal
Broto
Yebra de Basa
Biescas
Sabiñánigo
Jaca

La cinquena etapa amb final a Jaca comença suaument remuntant el curs del riu
Ara, i destaca algun tram espectacular que serveis per a donar a conèixer les
possibilitats d'aquesta magnífica destinació de bicicleta de muntanya com són les
comarques del Sobrarbe i la Jacetania. Després de passar per un dels punts més
alts i d'espectaculars panoràmiques de TRANSPYR 2012 baixem a Sabiñánigo per
seguir cap a Jaca sense més complicacions, evitant sumar més desnivells a les
cames i buscant recuperar una mica.
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ETAPA 6: Dijous 5 de juliol: Jaca – Isaba, 85 km
Jaca
Borau
Aisa
Jasa
Valle de Hecho
Ansó
Isaba/Izaba

Des de Jaca ens dirigim ja cap a Navarra al llarg de la sisena etapa, experimentant
el canvi de paisatge del Pirineu aragonès al navarrès, entrant en un clima i
vegetació de caire més atlàntic. Inici sense complicacions apuntant al nord al llarg
d'una bonica vall. Enllacem amb trams de carretera local passant per petits i aïllats
pobles. Després d'un parell de pujades curtes però no exemptes de certa duresa,
baixem per un espectacular i força tècnic sender fins a Ansó. A partir d’aquí, i a
través d’un recorregut més assequible, ens anem acostant al bonic i gentil poble
d’Isaba, al Roncal.
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ETAPA 7: Divendres 6 de juliol: Isaba – Elizondo, 110 km
Isaba/Izaba
Uztárroz/Uztarroze
Facería 9
Ochagavía
Orbaitzeta
Orreaga/Roncesvalles
Luzaide/Valcarlos
Urepel- Urepele
Alduides- Aldude
Elizondo/Baztan

Etapa plena d'atractius, amb el pas per enclavaments mítics com Irati i
Roncesvalles, una breu incursió a l'estat francès i l'arribada a Elizondo, amb molt de
gust de País Basc. Els capricis orogràfics d'aquesta zona del Pirineu no donen respir
i encara que la serralada va perdent alçada en la seva transició cap a la costa basca,
acaba resultant una etapa llarga no exempta de dificultat. Això sí, amb alguns dels
paisatges, passos, pujades i descensos més memorables de tota la prova.
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ETAPA 8: Dissabte 7 de juliol: Elizondo – San Sebastián, 85 km
Baztan
Etxalar
Igantzi
Lesaka
Irun
Oiartzun
Errenteria
Lezo
Pasaia
Donostia-San Sebastián

Sortida molt emotiva des d’Elizondo per afrontar l'última etapa, ja amb DonostiaSan Sebastián al pensament. Qui conegui San Sebastián i la costa basca pot intuir
les emocions i l'enorme descàrrega d'adrenalina que es produirà a l'arribada a les
seves platges. És una etapa en la que s'han d'extremar les precaucions perquè tot i
no ser molt llarga, el cansament i el tipus de terreny poden propiciar algun ensurt.
Encara cal afrontar dures pujades característiques d'aquesta zona, transitar per
una via verda i entrar a la congestionada àrea del litoral de la costa basca.
Finalment guanyem una mica d'altura per veure el mar i deixar-nos caure a San
Sebastián.
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5. PARTICIPANTS
Per realitzar aquesta marxa és necessària una gran preparació física i unes
habilitats tècniques experimentades, no oblidem que és probablement la marxa de
les seves característiques més dura d’Europa. Molts dels i les participants han estat
a d’altres proves de nivell internacional i consideren aquesta com el darrer repte a
superar.
La participació es fa per equips de dos o tres membres per temes de seguretat,
però també per fomentar el treball d’equip. Les amistats que es creen durant la
TRANSPYR són fetes d’il·lusió, esperit de superació, ajuda i sacrifici. Són amistats
per sempre.
INSCRITS 2012:
• 220 participants (212 homes i 8 dones).
• 202 participants a TRANSPYR ADVENTURE
• 14 participants a LITE A
• 4 participants a TRANSPYR WEST o LITE B
•

Equips de periodistes. Diversos mitjans de comunicació envien periodistes dels
seus equips de redacció a participar a la TRANSPYR:
• Revista Bike (Madrid)
• Diario Vasco (Euskadi)
• Revista Bike Zona (Euskadi)
• El Mundo Deportivo (Barcelona)
• Mountain Flyer Magazine (Estats Units)
• Público (Portugal)
• O2 Bikers (Bèlgica)
• Bike Action (Brasil)
• Bike Board (Polònia)

•

Presència de gairebé totes les comunitats autònomes de l’estat espanyol,
especialment de ciclistes de Catalunya, Aragó i Euskadi.
Tercera edició de la TRANSPYR que segueix progressant en participació i
confirma el seu caràcter internacional amb participants vinguts de prop de 15
nacionalitats diferents: França, Itàlia, Portugal, Alemanya, Gran Bretanya,
Eslovàquia, Suïssa, Bèlgica, Finlàndia, Estats Units, Holanda, España, Mèxic o
Àustria.

•
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6. NOVETATS I INFORMACIÓ D’INTERÈS
Pels amants de les rodes fines i els Pirineus, neix la TRANSPYR ROAD
Com una evolució de l’esperit TRANSPYR i d'una nova filosofia de prova cicloesportiva
ha nascut TRANSPYR ROAD, la versió en format cicloturista que aquest any recorrerà la
segona part de la prova original. Un reduït nombre de ciclistes, formats per equips de
dues o tres persones, aniran des d’Aínsa fins a San Sebastián per un itinerari que
discorre per carreteres locals i pistes asfaltades, amb atractius i poc coneguts ports de
la vessant sud dels Pirineus, sense oblidar alguns dels cims més clàssics. La primera
edició de TRANSPYR ROAD es realitzarà en mode de llançament i en el marc de
TRANSPYR WEST de Mountain Bike, amb la vista posada en el futur per tal que
converteixi en una prova cicloesportiva amb les seves pròpies dates, logística i
reglament específic.
TRANSPYR, missatger d’una pràctica responsable a la natura
TRANSPYR ha gestionat el seu recorregut cercant els espais menys fràgils dels Pirineus,
traçant etapa per etapa amb els gestors del territori, adaptant mesures pioneres... tot
això li ha valgut entrar en la iniciativa de la Federació Catalana de Ciclisme com a
missatger de les Bones Pràctiques del Ciclista de Muntanya.
Kim Forteza ha ofert un pla d’entrenament específic per la TRANSPYR
Kim Forteza, entrenador de José Antonio Hermida, ha ofert als participants de la
TRANSPYR 2012 un pla d’entrenament estructurat i gratuït. Forteza, a més, prendrà
part aquest any a la TRANSPYR, després d’haver participat aquests darrers mesos a la
Andalucia Bike Race i a la Cape Epic.
Un esdeveniment amb 2.500 seguidors a les xarxes socials
Amb 2.200 seguidors, la pàgina facebook de ha doblat amb escreix el número de fans a
la xarxa respecte l’edició anterior.
Amb facebook, twitter i emissions streaming, la intenció de l’organització és que els
aficionats a la mountain bike puguin seguir diariament la TRANSPYR amb informació
actualitzada. Així mateix, es converteix en un espai virtual de trobada per a compartir
fotografies, discutir sobre plans d’entrenament o deixar fluir les il·lusions, les pors o les
opinions dels bikers en acció.
La revista Bike informa en primera línia del desenvolupament de la prova
La revista BIKE és la revista oficial de la prova amb informació continuada de com
entrenar-se, aspectes específics de la prova, característiques, etc.
Un equip de lectors/periodistes seguirà en viu l’esdeveniment i relatarà les seves
impressions dia a dia.
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CHALLENGE I SPIRIT, més sinèrgies pels Pirineus
TRANSPYR vol potenciar els Pirineus com a destinació turística activa i esportiva. Per
això, paral·lelament a la disputa de la TRANSPYR ADVENTURE (i Lite A i West), ha
endegat dues iniciatives en aquest sentit: TRANSPYR CHALLENGE I TRANSPYR SPIRIT.
La TRANSPYR CHALLENGE és un circuit d’esdeveniments de ciclisme en mountain bike
o en carretera al llarg dels Pirineus. Cada prova està organitzada pels clubs ciclistes de
cada punt d’etapa que col·labora amb la TRANSPYR 2012. La idea és incentivar la
participació en aquestes proves, potenciar el desenvolupament territorial, la pràctica
del ciclisme i la filosofia UNITS PELS PIRINEUS.
D’altra banda, amb el nom de TRANSPYR SPIRIT es vol agrair la col·laboració de les
poblacions punts d’etapes amb el regal d’una invitació perquè un equip de dos ciclistes
representi la seva ciutat durant la TRANSPYR. Camprodon, Roses, La Seu d’Urgell,
Aínsa, Jaca, Elizondo i San Sebastián s’han acollit a aquesta proposta i han inscrit el
seu equip
TRANSPYR en directe
Segueix la TRANSPYR en directe a través de la nostra web, els vídeos diaris que anirem
penjant i les xarxes socials twitter i facebook.

Perfil: @transpyr
Hashtag: #transpyr

Grup: TRANSPYR ® - Units pels Pirineus

Canal: Transpyr

I a la nostra web: www.transpyr.com
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7. ORGANITZADORS I COL·LABORADORS
El Club Ciclista TRANSPYR amb el suport d’ ANAYET SPORT MARKETING és
l’organitzador d’una prova que compta amb la col·laboració de moltes entitats i
empreses.
A data de la publicació d’aquest document, els patrocinadors i col·laboradors de
TRANSPYR 2012 són:

PATROCINADORS:
TWO NAV – COMPE GPS
Navegació GPS
www.CompeGPS.com
www.TwoNav.com
MULEBAR
Barretes y gels energètics 100%
orgànics
www.mulebar.com

PIRINEUS
La marca turística que identifica i
promociona els Pirineus catalans
www.visitpirineus.com
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COL·LABORADORS PLUS:
ROSES
La ciutat porta dels Pirineus, que acull la
sortida de Transpyr
www.roses.cat
BIKE
Revista oficial de TRANSPYR
www.mountainbike.es
EL 9 ESPORTIU
Diari oficial de TRANSPYR
www.el9.cat

DIARIO VASCO
Diari oficial de TRANSPYR
www.diariovasco.com

COL·LABORADORS BASE:
PROBIKE
Botiga especialitzada en ciclismei proveïdor del servei de mecànica
www.probike.es
SUMATTORY
Articles de ciclisme referents per la seva alta gamma i tecnificació.
www.sumattory.com
BUFF
Roba esportiva especialitzada en esports extrems i de muntanya
www.buff.eu
OKOLE STUFF
Parafina tova i lubricants antifregaments
www.okolestuff-spain.com
SQUIRT
Lubricantes i olis per a bicicletes i rodaments mecànics
www.squirtlube-spain.com
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Mereixen una menció especial les localitats que exerceixen de Punt d’Etapa
Transpyr, que acullen la prova proporcionant tota la infraestructura necessària i en
molts casos assumint una part dels costos dels serveis proporcionats als participants:
ROSES
CAMPRODON
LA SEU D’URGELL
EL PONT DE SUERT
AÍNSA
JACA
ISABA-IZABA
BAZTAN-ELIZONDO
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
A més, la Transpyr difícilment hauria estat possible sense el suport incondicional de
la SECRETARIA GENERAL DE L’ESPORT de la Generalitat de Catalunya, especialment
amb la Delegació a Girona que sempre ha fet costat i ha ajudat en tot el possible a la
prova des del seu naixement, i també de la FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME i de
la UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYA .
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8. CONTACTE DURANT LA PROVA
Oficina de Premsa de Transpyr 2012
Per acreditacions de premsa, material fotogràfic i audiovisual, i entrevistes:
Francesc Solà Carós
press@transpyr.com
Tel: 669 961 972

Oficina Esportiva de Transpyr 2012
Gemma Mach
info@transpyr.com
www.transpyr.com
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