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“Al voltant del 22% del territori de l’Alt Camp se situa per damunt dels 600 m 
d’altitud, mentre que el 64% es troba entre els 200 i els 600 m i el 14% restant 
no arriba als 200 m. Amb aquesta tipologia de relleu, la diversitat de rutes que 
ofereix la comarca per gaudir de la BTT mostra tot un ventall de possibilitats, 
des dels recorreguts amb uns graus de desnivell baixos, ubicats sobretot al 
sector meridional, fins a  d’altres en què s’acumulen desnivells importants, com 

 

 



les rutes per les Muntanyes de Prades (la mola d’Estat, 1.126 m) o Miramar (el 
tossal Gros, 864 m), per citar-ne només alguns.”  

(de la introducció de la guía) 
 

Paisatges, patrimoni monumental, història… no deixaran indiferents. Sorprèn la 
seva diversitat, de la muntanya a la plana, però també de paisatges selvàtics 
als espais més humanitzats puntejats de mostres singulars de la nostra història, 
sovint amagades i que s’ha pretès posar a l’abast. També s’ha tingut en compte 
que en el disseny de les rutes, aquestes fossin assequibles per a tot tipus de 
persones, des de les que volen fer la sortida en família fins a les que desitgen 
assumir reptes més exigents. 
 
Cadascuna de les rutes que proposa la guía està encapçalada per una 
breu introducció en què se’n descriuen les principals característiques. 
Així, es ressenyen els punts d’interès, ja siguin espais naturals, vestigis 
històrics o monuments singulars, alhora que s’indica la durada 
aproximada de la sortida, el desnivell acumulat i el grau de dificultat 
d’acord amb l’índex IBP.*  
 
BTT La Pera neix a finals de 2008 de la mà d’una colla d’amics que tenen 
interessos comuns: d’una banda, la BTT i, de l’altra, la curiositat per una part de 
la nostra història, concretament, la història de la Catalunya dels bandolers. 
Aquestes sinergies els va fer crear una associació esportiva i cultural per tal de 
portar-los en BTT per rutes i camins del territori català que en el passat van 
estar trepitjats pels més famosos i agosarats bandolers i alhora apropar-los a 
una part de la nostra història que, encara que poc difosa, forma part de la 
nostra identitat. 
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