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La Festa de la Bici per a tots els públics



BIKE SHOW GAVÀ

Què és?
El BIKESHOW Gavà és una Festa de la Bici oberta a tots els públics que oferirà 
un programa ple d’activitats on tothom trobarà la seva manera de gaudir de la 
bicicleta.

El festival s’adreça a tots els usuaris de la bicicleta, aquells que ho son des del 
punt de vista esportiu i competitiu, però també aquells que en gaudeixen en el 
temps de lleure i oci.. Un esdeveniment que vestirà a la ciutat d'esport, 
combinant diferents modalitats i públics en diferents proves perquè tothom hi 
pugui participar.

Gavà és una ciutat ideal perquè tothom pugui gaudir de l’esport a l’aire lliure, i 
durant un cap de setmana respirarà ambient ciclista popular en un ambient festiu 
i que vol promocionar l’ús de la bicileta com a pràctica saludable i sostenible.

Un entorn natural privilegiat de mar i muntanya com és el de Gavà, que permet 
oferir al col·lectiu ciclista unes rutes amb grans atractius paisatgístics, naturals i 
culturals.
Les diferents modalitats discorreran pel Parc del Calamot i vorejarà el Parc 
Natural del Garraf.

Un dels elements més significatius és la unió de l'esport amateur i de base amb 
el professional i és que en el mateix cap de setmana es podran viure proves on el 
més important és gaudir de la companyia i del territori, deixant-nos un programa 
fantàstic.



LES PROVES

SCOTT MARATHON EBIKE DAY GAVÀ
Una experiència integradora on et sentiràs part 
del territori que descobriràs.

E-bike Tour és una forma activa, dinàmica i original 
de viure la vida a l’aire lliure. Una proposta 
d’activitat no competitiva amb bicicleta de 
muntanya o bicicleta de muntanya elèctrica, que 
posa en valor el patrimoni, la natura i la 
gastronomia del territori.

¡AUTÉNTIC XCM!

Scott Marathon, és un dels certàmens de 
bike-marathon més reconeguts i exitosos del 
nostre territori. La seva filosofia és oferir 
recorreguts atractius per comptar amb corredors 
capdavanters però accessibles per bikers que 
s’inicien en l’esport.



LES PROVES

COPA CATALANA INTERNACIONAL 
BIKING POINT

SUPER CUP YOUTH

Els planters de l’esport són el seu futur i l’actiu 
més important de la societat, així que a Ocisport 
llancem un nou circuit en el qual podran participar 
tant els nens i nenes que s’iniciïn i vulguin conèixer 
i formar part de la comunitat (en categoria OPEN), 
com les futures promeses que ja estan començant 
el seu recorregut (en categories PRO).

Copa Catalana Internacional BTT Biking Point es 
consolida com un dels campionats de referència 
mundial. El segon campionat de XCO que més 
punts UCI reparteix del planeta (Copa del Món,
a part). El 2023 l’emoció i el millor ciclisme de 
competició estan assegurats.



ACTIVITATS PER A TOTS ELS PÚBLICS
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BIKE SHOW GAVÀ

PROGRAMA

09:00H   SCOTT MARATHON xcm
09:05h   SCOTT MARATHON xcp
14:00h   entrega de premis
                  scott marathon
16:00h   Inici competició Super Cup Youth 
19:00h   Entrega de premis Super Cup Youth

DISSABTE 25
16:00H
19:00H
                   ACTIVITAT PUMP TRACK 

OBERTURA RACE OFFICE
TANCAMENT RACE OFFICE

DIVENDRES 24
09:00H   Sortida CCI categories: CADET (M/F),
                  JUNIOR (f), M30/40 (F) i M40/50/60 (M)
09:30h    sortida E-BIKE
10:00H   Bicicletada POPULAR
10:40H   Sortida CCI categories: ELIT i SUB23 (F),
                 JUNIOR (M) i M30 (M)
12:30H   Sortida CCI categories: ELIT i SUB23 (M)
14:00h   entrega de premis CCI

DIUMENGE 26

G A V À


