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1. QUÈ ÉS LA TRANSPYR COAST TO COAST? 
 
TRANSPYR COAST TO COAST és el repte de creuar els Pirineus en bicicleta, en 7 etapes 
entre Roses  i Hondarribia. De costa a costa. Una de les aventures ciclistes més 
excitants i memorables en la qual un ciclista pot prendre part. Una prova que permet 
submergir-se en les diferents valls, pobles i cultures del vessant sud dels Pirineus, 
creuant i unint Catalunya, Aragó , Navarra i Euskadi. Es tracta d'un recorregut de somni 
i imponent que posa a prova els límits físics i mentals dels ciclistes més experimentats, 
que aconsegueixen aquesta difícil missió gràcies a l'ajuda tècnica, logística i esportiva 
que proporciona l'organització de TRANSPYR COAST TO COAST . 
 
A la TRANSPYR COAST TO COAST se segueix tota la ruta amb GPS i amb el suport 
puntual de senyalització. Hi ha controls de pas, alguns d'ells amb una hora límit i 
validació del recorregut efectuat aleatòriament. La TRANSPYR COAST TO COAST  
ofereix tot tipus de serveis opcionals als participants de la prova: servei tècnic, 
allotjament en dormitoris comuns i en hotels, massatgistes, transport de maletes, 
avituallament, servei mèdic, servei mecànic, etc. 
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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.  De costa a costa. 
• La major travessia ciclista europea de bicicleta de muntanya per etapes.  
• Ports inèdits, carreteres desconegudes i amb escàs trànsit, rampes dures i trams 
de ciment o asfalt irregular.  
 

UNA FILOSOFIA:  
• Creada per ciclistes i per a ciclistes, des dels Pirineus pels Pirineus.  
• Repte personal i aventura  
• Elements competitius  
• Respecte 
 

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  COAST TO COAST 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. 
 
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.  
Un altre dels pilars 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. 
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3.TRANSPYR GRAN RAID MTB 
 
TRANSPYR GRAN RAID MTB (més coneguda com TRANSPYR per ser la modalitat 
pionera ) uneix el mar Mediterrani i l'Oceà Atlàntic creuant els Pirineus en bicicleta de 
muntanya a través del vessant sud dels Pirineus, amb sortida a la platja de Roses i 
arribada a la platja d'Hondarribia. 
El 2016 marcarà la setena edició d'aquesta prova de bicicleta de muntanya que ha 
causat sensació i ha captivat als bikers ansiosos dels més exigents reptes. Conservant la 
mateixa exigència a nivell de traçat del recorregut i característiques generals de la 
prova, incorporem al·licients competitius per a un major estímul personal. 
TRANSPYR GRAN RAID MTB té un format de prova cicloesportiva per equips de dos o 
tres membres: una prova tipus raid de bicicleta de muntanya per etapes 
cronometrades on el principal repte és arribar a l'Oceà Atlàntic sortint del mar 
Mediterrani en 7 etapes consecutives. 
Una de les novetats d’aquest any és l’entrada de participants individuals, que podran 
rodar sols durant tot el recorregut però acompanyats, obligatòriament, d’un sistema 
de geoposicionament. Aquest permetrà, a la direcció de la prova, conèixer en tot 
moment la seva posició, a més d’oferir la possibilitat que familiars i amics dels ciclistes 
els puguin anar seguint a través d’una App.  
 

Novetat 2016: participació individual amb 
seguiment de la posició per satèl·lit 

 
 
Cada etapa té una distància mitjana de més de 100 km i uns 2.500 m de desnivell 
positiu, la qual cosa la converteix en un esdeveniment únic i en una de les travessies de 
BTT més exigents d'Europa. Un autèntic Graduat en Mountain Bike per afrontar 
almenys una vegada a la vida. 
 

4. GAES TRANSPYR BACKROADS 
 

Per als amants de les rodes fines i els Pirineus 
GAES TRANSPYR BACKROADS segueix els passos de TRANSPYR GRAN RAID MTB i 
presenta un recorregut inèdit per vies molt poc transitades, amb tot tipus de terreny 
que inclou puntualment trams d'asfalt en estat regular per carreteres serpentejants, 
que  permeten gaudir la bellesa indomable dels Pirineus. 
 
• Roses acollirà la sortida i Hondarribia ens rebrà a la costa atlàntica . 
• Cada etapa comptarà amb un repte, en el qual els participants podran provar les 
seves forces en trams cronometrats acotats per l’organització. 
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GAES TRANSPYR BACKROADS en 7 punts 
1 . 1.000km , 20.000m de desnivell i més de 48 ports de muntanya 
2 . Recorregut per petites carreteres amb escàs trànsit. 
3 . Format cicloturista amb trànsit obert i compliment del codi de la circulació. 
4 . Ports inèdits. 
5 . Participació individual. 
6 . Seguiment de la ruta mitjançant GPS. 
7 . Tram amb presa de temps  a cada etapa, que inclou alguns dels ports més 
significatius i amb final en alt.  
 
Amb gairebé 140 km de mitjana per etapa cada participant escull la seva estratègia , 
rodar en grup per estalviar forces, rodar individual per gaudir la màgia dels Pirineus, 
concentrar-se només en els trams més exigents o, fins i tot, aturar-se en els cafès típics 
dels pobles on es passa.  

 

 

 

5. RECORREGUT 
 

5.1 TRANSPYR GRAN RAID MTB 
 

ETAPA 1: Diumenge 12 de juny: Roses – Camprodon, 115 km 
ETAPA 2: Dilluns 13 de juny: Camprodon – La Seu d’Urgell, 115 km 
ETAPA 3: Dimarts 14 de juny: La Seu d’Urgell – El Pont de Suert, 125 km 
ETAPA 4: Dimecres 15 de juny: El Pont de Suert – Aínsa, 105km 
ETAPA 5: Dijous 16 de juny: Aínsa – Jaca, 110 km 
ETAPA 6: Divendres 17 de juny: Jaca – Roncesvalles, 130 km 
ETAPA 7: Dissabte 18 de juny: Roncesvalles – Hondarribia, 95 km 
 

 

 
5.2 GAES TRANSPYR BACKROADS 

 

 

ETAPA 1: Diumenge 12 de juny: Roses – Camprodon, 146 km 
ETAPA 2: Dilluns 13 de juny: Camprodon – La Seu d’Urgell, 147 km 
ETAPA 3: Dimarts 14 de juny: La Seu d’Urgell – El Pont de Suert, 136 km 
ETAPA 4: Dimecres 15 de juny: El Pont de Suert – Aínsa, 144 km 
ETAPA 5: Dijous 16 de juny: Aínsa – Jaca, 132 km 
ETAPA 6: Divendres 17 juny: Jaca – Roncesvalles, 170 km 
ETAPA 7: Dissabte 18 de juny: Roncesvalles – Hondarribia, 156 km 
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6.PARTICIPANTS 

 

Per a 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.  
Les amistats que es creen durant la TRANSPYR COAST TO COAST són fetes d’il·lusió, 
esperit de superació, ajuda i sacrifici. Són amistats per sempre.  

 
 

400 participants 
           25 països 

53% estrangers 
 

 
 
 
Aquest any creixem un 12% en participació i comptem amb 400 participants, 300 
en la TRANSPYR GRAN RAID MTB i 100 en la GAES TRANSPYR BACKROADS. 
 
Per primera vegada, aquest 2016 s’han hagut de tancar les inscripcions abans de 
que s’acabés el període previst.  
A més, fins a un 53% dels participants són estrangers, provinents de 25 països 
d’arreu del món.  
 
 

 

7.PRESÈNCIA DE MITJANS 
 
Diversos mitjans de comunicació, nacionals i internacionals envien periodistes dels 
seus equips de redacció a participar. En aquests moments ja tenim acreditats mitjans 
estatals, danesos, britànics i nord americans entre d’altres. A més comptem amb el 
suport i col·laboració de TV3 i Teledeporte, així com d’una plataforma de difusió 
internacional d’imatges a televisions de tot el món. 
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Enguany comptem amb la participació d’un equip de 10 membres dels IMPARABLES a 
la GAES TRANSPYR BACKROADS, amb l’actor i esportista Santi Millán al capdavant. El 
seu repte serà completar l’exigent repte, en la seva primera incursió en una prova per 
etapes de ciclisme de carretera. El seus reportatges sobre la prova, els municipis que 
l’acullen i els seus participants tindran una repercussió de primera.  

 

10 membres dels IMPARABLES faran 
la GAES TRANSPYR BACKROADS 

 
 
 

8. INFORMACIÓ D’INTERÈS 

TRANSPYR COAST TO COAST, missatger d’una pràctica responsable a la natura 
 
TRANSPYR COAST TO COAST 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. 
 
Un esdeveniment amb milers de seguidors a les xarxes socials. 

Se segueixen sumant seguidors a la pàgina i el perfil de Facebook, que han multiplicat 
el nombre de fans a la xarxa respecte a l'edició anterior. Amb Facebook, Twitter i 
emissions en streaming, la intenció de l'organització és que els aficionats a la bicicleta 
de muntanya i de carretera puguin seguir TRANSPYR COAST TO COAST  diàriament 
amb informació actualitzada.  

 

TRANSPYR COAST TO COAST, una gran repercussió sobre el territori. 

En són una mostra les 4.280 taronges, els 1.000 formatgets, els 1.925 plàtans frescos, 
els 5.868 litres d’aigua, els 3.360 litres de suc de fruita i un llarg etcètera d’aliments 
que es van adquirir a proveïdors locals només per als avituallaments de l’edició de 
l’any passat. Cada nit Transpyr genera prop de 500 pernoctacions a cada municipi. 

 

TRANSPYR TOURS 

Una altra  novetat d’aquest 2016 és la posada en escena de TRANSPYR TOURS, la 
proposta de TRANSPYR per organitzar a mida, i fora del calendari de la prova, la 
realització del recorregut de la TRANSPYR COAST TO COAST. Per etapes, o sencera; 
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només un tram o la meitat. La TRANSPYR s’adapta a les necessitats dels aficionats al 
ciclisme i amants del Pirineu. Un equip de professionals s’encarregarà d’organitzar els 
viatges segons les preferències de cada client, per tal que no s’hagi de preocupar de 
res més que pedalar i arribar a final d’etapa on trobarà les seves pertinences als hotels 
col·laboradors de TRANSPYR TOURS.  

 

 

Neix TRANSPYR TOURS, la manera de fer la 
TRANSPYR a mida i fora de les dates de la prova 

 
 

TRANSPYR COAST TO COAST en directe 

Es pot seguir la TRANSPYR GRAN RAID MT I GAES TRANSPYR BACKROADS en directe a 
través de la nostra web, els vídeos diaris que anirem penjant i les xarxes socials Twitter 
i Facebook. 
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9. ORGANITZADORS I COL·LABORADORS 
 

El Club Ciclista TRANSPYR amb el suport d’Anayet SPORT MARKETING  organitza una  
prova que compta amb la col·laboració d’importants entitats i empreses. 
 

Title sponsor Transpyr GRAN RAID MTB 

 

 

 

 

   

Title sponsor GAES Transpyr Backroads 

 

 

Patrocinador principal: 
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Patrocinadors 

               

                                      

Col·laboradors 
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Media partners 

 

                                                  

 

                           

 

 

     

     

Mereixen una menció especial les localitats que exerceixen de Punt d’Etapa TRANSPYR 
COAST TO COAST, 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 
BURGUETE-RONCESVALLES 
HONDARRIBIA 

 
 
10. CONTACTE PREMSA 
 
Francesc Solà:  press@transpyr.com | 669 961 972    

mailto:press@transpyr.com

