
 

 
 

ANOIARACETOUR 2014 
 
Anoia Race Tour, esport, turisme i gastronomia per a tots els 
públics 
  
El dissabte 17 i diumenge 18 de maig tindrà lloc l’Anoia Race Tour, un 
esdeveniment per conèixer el territori a través de l’esport, el turisme i la 
gastronomia i altres activitats lúdiques i culturals. 
 

Anoia Turisme liderat pel Consell Comarcal de l’Anoia organitza, per quart any 

consecutiu, juntament amb l’empresa d’esdeveniments esportius Ocisport “Anoia Race 

Tour”, dos dies d’esport, turisme, gastronomia i cultura que permeten conèixer i gaudir 

de la comarca en família. L’objectiu de l’esdeveniment és oferir una oferta de qualitat a 

la vegada que es posiciona l’Anoia com un dels millors destins pel turisme esportiu i 

familiar. 

 

Anoia Race Tour tindrà lloc a Els Hostalets de Pierola el tercer cap de setmana de 

maig, dos dies on els participants podran escollir fer la cursa en BTT, a peu o una 

caminada popular amb diferents opcions segons el nivell de dificultat.  

 

L’Anoia Race Tour és un esdeveniment familiar on els acompanyants dels esportistes 

també poden gaudir de l’experiència. Per això, es crea l’opció d’acampada lliure 

s’organitzen activitats complementàries, sopar i música a l’aire lliure durant dissabte 

tarda i nit.  

 

Enguany cal destacar la prova BTT de 50km ja que  serà puntuable per dos circuïts, un 

d’àmbit Català i un d’Espanyol i en la que hi prendran part els millors esportistes de la 

disciplina, fet que augmenta la qualitat esportiva de la prova. Els circuits pel que 

puntua són: Copa Catalana Marathon BBT, “Marathon Scott MTB by Best i el Circuit 

“Scott Challenge BIKE&RUN by Volkswagen vehículos comerciales” Catalunya, Madrid 

i País Valencià 

 



 

 
 

L’Anoia, un territori privilegiat 
 

Les característiques topogràfiques fan de l’Anoia una comarca privilegiada pel turisme 

esportiu. El territori anoienc permet oferir un ampli ventall d’activitats esportives, per a 

tots els nivells i de gran qualitat. Per altra banda, esdeveniments com aquest permeten 

desenvolupar l’activitat turística de la comarca ja que ofereixen la possibilitat de 

difondre el patrimoni cultural i natural de l’Anoia, des de la seva oferta d’allotjaments, la 

seva gastronomia així com les seves festes i activitat industrial.  

 

El Consell Comarcal de l’Anoia fa una decidida aposta per impulsar el turisme a la 

comarca i aconseguir que esdevingui un dels motors de la recuperació econòmica de 

la zona. El turisme a l’Anoia és un sector emergent, amb potencial per crear empreses 

i ocupació i un motor econòmic del nostre territori. El turisme té un gran potencial tant 

des del punt de vista de l’activitat econòmica com des de la seva projecció territorial, 

cultural i de reforçament de la identitat local. 

 

Amb el treball conjunt d’Anoia Turisme i Ocisport es vol  posicionar l’Anoia com al 

centre neuràlgic d’activitats a l’aire lliure de la Catalunya Central. Anoia Race Tour es 

converteix així en una eina de comunicació i de promoció excepcional per a tot el que 

representa l’esport i el turisme actiu a l’Anoia, una oportunitat per augmentar i fer 

créixer la pràctica de l’esport i, alhora, donar notorietat a la marca Anoia Turisme i el 

seu potencial com a destinació turística activa. 

 

En aquest sentit, l’AnoiaBikeTour és un producte de rutes a mida per tot el territori ja 

existent que es pot realitzar durant tot l’any. Amb aquest esdeveniment esportiu de 

caràcter puntual i de participació oberta es pretén potenciar i donar a conèixer aquest 

producte per tenir un retorn al territori durant tot l’any. L’Anoia Race Tour vol ser un 

aparador del projecte. 

 

 

 

 

 



 

 
 

ESPORT - Activitats esportives  
 
MODALITAT BTT 
Scott Marathon MTB by Best (Prova competitiva només per a federats) 

Dia: dissabte 17 de maig 

Hora: 9:30h 

Lloc de sortida i arribada: Els Hostalets de Pierola 

Distància: 50 Km  

Temps màxim per realitzar la cursa: 5h 

Número màxim de participants: 250 

Preu: 26 € 

Recollida de dorsals: dissabte de 8h a 9h  

 

BTT Experience 37 km (Prova Popular d'un nivell físic mig/alt amb opció a fer el 

recorregut de 50 km) 

Dia: dissabte 17 de maig 

Hora: 9:30h 

Lloc de sortida i arribada: Els Hostalets de Pierola 

Distància: 37 km  

Número màxim de participants: 250 

Preu: 25 € + 3€ d’assegurança de dia 

Recollida de dorsals: dissabte de 8h a 9h  

  

BTT Experience 25 km (Prova popular d’iniciació d’un nivell tècnic baix, apte per tots 

els públics) 

Dia: dissabte 17 de maig 

Hora: 9:30h 

Lloc de sortida i arribada: Els Hostalets de Pierola 

Distància: 25 Km  

Número màxim de participants: 250 

Preu: 22 € + 3 € d’assegurança de dia 

Recollida de dorsals: dissabte de 8h a 9h  



 

 
 

Open Infantil de BTT, Cursa infantil per nens i nenes segons categories. 

Dia: dissabte 17 de maig 

Hora: 16:00h 

Lloc de sortida i arribada: Els Hostalets de Pierola 

Inscripcions el mateix dia de la prova. Només per a federats. 

 

MODALITAT CURSA A PEU / MARXA POPULAR 
Anoiabiketour Runcross  

Dia: diumenge 18 de maig 

Hora: 10:00h 

Lloc de sortida i arribada: Els Hostalets de Pierola 

Nombre màxim de participants: 250 

Distància: 18km 

Preu: 16 € 

Recollida de dorsals: diumenge de 8h a 9:30h 

 

Anoiabiketour Trek&Walk 

Dia: diumenge 18 de maig  

Hora: 10:15h 

Lloc de sortida i arribada: Els Hostalets de Pierola 

Nombre màxim de participants: 250 

Distància: 10km  

Preu: 12 € 

Recollida de dorsals: dissabte de 8h a 9:30h 

 

TURISME - Activitats complementàries 

 

Visites culturals per la zona: 

- RUTA 1: Visita al CRIP, Centre d’Investigació i Restauració Paleontològic dels 

Hostalets de Pierola. 

- RUTA 2: Ruta Modernista dels Hostalets a través dels edificis modernistes 

singulars de la població 

Activitats infantils i zona inflables 



 

 
 

Fira ANOIA, DEL CAMP A LA TAULA dels productors artesans amb productes de la 

comarca de l’Anoia amb sopar degustació. 

 

GASTRONOMIA 
 

La inscripció inclou un sopar degustació dels plats realitzats amb el productes del 

territori eleborats pels restaurants dels Hostalets de Pierola i productors de l’Anoia. 

 

Els acompanyants podran comprar el tiquet del sopar-degustació i la resta d'activitats 

complementàries Anoiaracetour per 5€ cadascun en el moment de formular la 

inscripció del participant a la mateixa web d'Ocisport. Els tiquets del sopar-degustació 

es podran comprar el mateix dia de la prova per un preu de 6€ a la guixeta. 

 

Inscripcions 
 

L’organització ofereix un paquet complet que inclou participar a l’AnoiaRaceTour en la 

modalitat que es prefereixi i participar a totes les activitats que s’organitzaran al llarg 

del cap de setmana; així com el dinar i sopar en la jornada del dissabte.  

Així, el preu de la inscripció inclou: 

-Samarreta commemorativa 

-Premis pels 3 primers classificats de cada categoria 

-Avituallaments líquids i sòlids 

-Menjar després de la cursa a base de pa de pagès i botifarra dels Hostalets de 

Pierola. 

- Servei de guardarropía, guardaclaus, dutxa, massatges i rentabicis 

-Sopar-degustació amb productes típics de l’Anoia. 

-Zona d'acampada per a tendes, caravanes i furgonetes 

-Servei de dutxes i lavabos  

- Zona de massatges 

Inscripcions i més informació: www.ocisport.net o www.anoiasports.com 

 

http://www.ocisport.net/

