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1. Entrevistes 

1.1. Guió de l’entrevista      

Edat:           

Sexe:       Càrrec: 

Categories i preguntes: 

Definició, impactes, organització i objectius en les marxes de BTT:  

1. Com definiries una marxa de BTT? I la teva? 

 

2. Quins impactes creen les marxes de BTT? I la teva? 

 

3. Quines fases i àrees podem trobar en la teva marxa de BTT en el seu procés 

d’organització i gestió? 

 

4. Quins són els objectius dels organitzadors a l’hora de crear una marxa de BTT? 

Els assoliu amb la vostra? 

 

5. Quins creus que són els objectius dels participants a l’hora d’inscriure’s en una 

marxa de BTT? Els poden trobar en la vostra? 

Creativitat i innovació en marxes de BTT: 

6. Què creus que és la creativitat? I la innovació? Com les definiries? 

 

7. Quins elements creus que ha de tenir una marxa de BTT per a que sigui 

creativa i innovadora? 

 

 

8. Quins d’aquests elements són indispensables per poder definir una marxa de 

BTT com a creatiu i innovador? I en el cas de les marxes? 

 

9. Quines estratègies teniu vosaltres per a ser creatius i innovadors en les vostres 

respectives marxes? 
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Qualitat en marxes de BTT: 

10. Què entens per una marxa de BTT de qualitat? 

 

11. Com perceben la qualitat els participants en una marxa de BTT? I els 

espectadors?  

 

12. Com avalueu la qualitat en la vostra marxa?  

 

13. Quin mètode utilitzeu per saber el grau de satisfacció dels participants? I quan? 

1.2. Entrevistes als organitzadors de les marxes cicloturistes 

de BTT analitzades 

1.2.1. Entrevista a l’organitzador de la Transpyr 

Edat: 49   Càrrec: Cap de màrqueting 

Sexe: Masculí 

Definició, impactes, organització i objectius en les marxes de BTT:  

1. Com definiries una marxa de BTT? I la teva? 

Per nosaltres una marxa de BTT és un esdeveniment que es fa en un dia concret, 

anualment, per dir-ho així, en el qual dones sortida a tot un grup de gent que practica 

BTT per un recorregut que tu avances de manera controlat, aquesta persona 

segueixen el recorregut a base de senyals al camí o amb gps i se’ls espera en un altre 

punt o en el mateix de la sortida a tot el grup. Llavors pot entrar-hi dintre d’aquesta 

marxa haver-hi posat avituallaments pel camí o no, hi pot haver-hi que se’ls hi donin 

els temps que han fet o no, se’ls hi pot donar algun tipus d’obsequi a l’acabar, de tipus 

regal o algun tipus de menjar, etc. 

La Transpyr és això que em dit per etapes, anar per etapes, que a més a més per dir-

ho així vol dir que és amb un itinerari que avança i que són set dies i que en aquest 

cas, això és un dels punts diferencials, vas d’un mar a l’altre i de l’altra, és d’una certa 

dificultat, és a dir, les etapes són llargues i per tant, doncs passen per llocs que 

barregen, llocs protegits, inhòspits, ciutats a pobles, alguna carretera de certa 

importància, tot això forma part de l’itinerari. 
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2. Quins impactes creen les marxes de BTT? I la teva? 

Bueno, jo crec que creen impactes a molts nivells, crec que fan impactes a nivell 

mediambiental, vulguis o no danys algun lloc pot crear un cert impacte sobretot depèn 

de la velocitat, més que el lloc és la velocitat, poden fer impactes a nivell alteració de la 

pau o de la tranquil·litat de l’ecosistema, poden fer afectacions si resulta que el 

participant o la organització deixa algun residu, poden fer afectacions a nivell social, 

perquè molesta quan es talla un carrer, la gent no pot passar en aquell poble, perquè 

el fet de fer la marxa doncs hi hagi tota una sèrie de gent que hi participi i això afecta 

socialment, perquè dinamitzes l’activitat esportiva, perquè potser tinguis uns voluntaris 

que per tant, també dinamitzes el teixit social, pot ser que afectis socialment perquè 

facis la sortida a les 7 del matí i tinguis la música alta i despertis als veïns i després pot 

afectar econòmicament, evidentment, el fet de que arribis algun lloc i la gent es gasti 

diners en un bar o dormint, que tu o l’organització comprem doncs material. Tot això, 

acaba generant uns impactes  tots els nivells. 

Sí, a diferents nivells, però si. 

3. Quines fases i àrees podem trobar en la teva marxa de BTT en el 

seu procés d’organització i gestió? 

Bueno, les àrees que nosaltres tenim és una àrea de direcció, hi ha una àrea que en 

diem de màrqueting que porta la comunicació i el patrocini, hi ha una àrea 

administrativa que porta la gestió de totes les inscripcions, bàsicament això, després hi 

ha una àrea logística que porta els aspectes de material, hi ha una àrea de punts 

d’etapa que se’n ocupa de tenir el contacte amb els punt d’etapa i demanar que tinguin 

preparat tot el que han de tenir, després hi ha una àrea esportiva que fa tots els 

reglaments, d’obertura i tancament de la marxa per dir-ho la gent que va davant i la 

gent que va darrere i llavors estan, per dir-ho així, encarregades l’àrea econòmica amb 

un gestor que ens porta aquesta àrea i jo diria que d’àrees ja està. 

En fases, al ser un esdeveniment, per dir-ho així, tant complex que a més es repeteix, 

vull dir que no és un esdeveniment que només el fem un cop o perquè és el 10è 

aniversari d’alguna cosa sinó que es va repetint, per dir-ho així, nosaltres acabem la 

cursa fent avaluació del que ha passat i al mateix temps estem llençant 

comunicativament la segona, per tant hi ha un tema de comunicació, després de donar 

força al patrocini, es comencen a buscar patrocinadors, després tot es va fent al 

mateix temps, però hi ha una part esportiva, l’itinerari, de lligar l’itinerari, que va molt 

fort en aquet moment amb el tema d’administració d’inscrits, quan la gent s’inscriu i a 
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mesura que ens anem apropant a la prova cada vegada va agafant més importància 

l’àrea de logística i l’àrea esportiva d’acabar de lligar bé tot i la de recursos humans, 

que abans no ho he dit però està amb logística, de trobar els que vindran, els 

voluntaris. 

4. Quins són els objectius dels organitzadors a l’hora de crear una 

marxa de BTT? Els assoliu amb la vostra? 

L’objectiu que ens marquem és sobreviure i amb això estic content, com a objectius 

ens hem marcat cada any tenir un 10 o 20% més de participants, aquest any no crec 

que ho aconseguim, ja ho veurem, però em sembla que serà complicat. També un 

tema d’objectius econòmics, és recuperar la inversió que hem fet durant els primers 

anys, que ara hi estem treballant, per tant és un tema difícil de dir en quants anys, 

perquè el complicat d’aquestes proves és que el pressupost pot variar molt d’un any a 

l’altre, resulta que si un patrocinador et falla, doncs com és una despesa molt gran que 

t’arriba o si resulta que tens un accident amb un cotxe i has de pagar el taller perquè 

no el tens assegurat a tot risc, doncs se te’n va, se te’n pot anar molts calers i per tant, 

no és allò de dir nosaltres ens planifiquem que tindrem uns ingressos o uns beneficis 

de 10.000 euros perquè depèn de moltes coses. El que si que ens agradaria com a 

petits objectius, hi ha el tema del ciclisme femení. Que cada vegada hi hagi més noies 

participant, aquest any també ens agradaria créixer al centre d’Espanya, tenim molt 

pocs participants de la zona de Madrid i Castella, objectius a nivell de màrqueting, 

després tenim algun objectiu a nivell operacional, tenir un equip cada vegada més 

estable que sapiguem que podem comptar amb ell, que l’hem ensenyat i que repeteix i 

com a objectius ja està. 

Jo diria que fins ara, els objectiu d’aquest any ja veurem el que, jo crec que tindrem 

més participants femenins, hem fet diferents accions i pel que estic veient, jo cerc que 

si. L’objectiu d’augmentar el nombre de participants, jo crec que no el complirem. 

L’objectiu d’anar eixugant el dèficit, jo crec que si, però hem d’esperar a que hi hagi 

l’esdeveniment per si passa alguna cosa en allà, si per dir-ho així tot va bé i hem 

estalviat molts diners i si hi ha coses que van fallant ens els anirem gastant. Objectius 

altres que hagi pogut dir, bueno diria que llavors hi ha el tema gent de Castella si que 

ho aconseguirem, hi ha unes presentacions ara, a veure que. 
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5. Quins creus que són els objectius dels participants a l’hora 

d’inscriure’s en una marxa de BTT? Els poden trobar en la vostra? 

Jo crec que la nostra és una mica diferent que qualsevol marxa en el sentit que tenim, 

tot una sèrie de participants que venen per conèixer els Pirineus, és un tema de 

descoberta de l’entorn. Tenim uns altres participants que venen pel repte i això 

coincideix amb algunes, però la nostra és un repte complicat, és una mitjana de 100 

kms cada etapa, 7 etapes, difícil el recorregut, per tant hi ha gent que ve per dir “el 

reto” i aquestes coses. Hi ha alguna gent que ve amb l’objectiu competitiu, tot i que 

sent formalment no competitiva, el fet de poder dir “he guanyat la Transpyr o no” hi ha 

gent que li interessa. Hi ha molta gent que ve per passar-ho bé amb bicicleta, perquè 

el hi agrada molt i saben que gaudiran.    

Creativitat i innovació en marxes de BTT: 

6. Què creus que és la creativitat? I la innovació? Com les definiries? 

Creativitat segurament lligaria a fer coses noves o de diferents maneres, de ser capaç 

amb els mitjan que tenim de produir algo, per dir-ho així. 

Innovació és, clar va molt lligat perquè la creativitat no té perquè ser crear algo nou, 

està clar. La innovació, per a mi va lligat més amb un tema de procediments, a com 

instaurar procediments que ens permetin fer les coses més efectivament, eficientment. 

Creus que poden anar lligats aquests dos conceptes? 

Sí, evidentment. Pots fer creativitat sense innovació, això està claríssim, però pots fer 

innovació sense ser creatiu senzillament perquè s’inventen noves coses i tu les pots 

adaptar i depèn com.   

7. Quins elements creus que ha de tenir una marxa de BTT per a que 

sigui creativa i innovadora? 

Jo crec que a la ment sem fa difícil de dir el que eh, però jo crec que sobretot ha de 

tenir un enfocament estratègic per dir-ho així. Que miri a llarg termini i que no pensi 

només en aquell esdeveniment en el dia a dia, amb el fer l’execució, treure 

inscripcions a qui donarà les galetes i que més ofereix un. Un altre element que crec 

que ha de tenir és persones alliberades, amb temps, depèn en quins clubs on les 

activitats es fan al temps lliure i comences a pensar i quan es tira tot a sobre, doncs és 

difícil que siguis creatiu. Per dir-ho d’una manera jo crec que és tenir els recursos no 

sols temps, a vegades tenir diners si més no estar en una cosa solvent si deus diners 
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poder no estaràs pensant tant en quines coses pots crear. És tenir aquesta espècie de 

cultura, de dir el que ens agrada és fer les coses diferents, és fer-les noves. 

8. Quins d’aquests elements són indispensables per poder definir 

una marxa de BTT com a creatiu i innovador? I en el cas de les 

marxes? 

Clar jo només he dit tres, aquests tres que he dit són bases, la cultura vol dir això que 

has de pensar que ser innovador és bo, que cada vegada hem de fer les coses 

diferents i crec que has de tenir uns certs recursos per implementar-ho, perquè si diu 

“farem que ara a l’arribada que pugin la pujada amb una tela de color vermell i que 

quan arribin a dalt hi hagi una orquestra”, exagero una mica, però alguns recursos 

hauràs de tenir per poder-ho implementar. Per tant jo crec que això i després que els 

recursos i la cultura, ser pro actiu. Jo crec que la més important és la cultura, que 

pensis que ser creatiu és important i que s’ha d’innovar, no ens podem quedar 

endarrere. 

9. Quines estratègies teniu vosaltres per a ser creatius i innovadors 

en les vostres respectives marxes? 

Cap, nosaltres poder el que tenim és això, aquesta espècie de cultura de voler fer-ho 

diferent, nou, però no tenim una estratègia del tipus “va doncs ens reunim aquest mes i 

fem tres dies a fora en el qual pensem amb això”. Hem de tenir en compte que som 

una empresa que som dos i mig, i que aquests dos són germans. Truquem dos dies a 

la setmana i pensem “saps que he vist, podríem fer això o allò”. Com una empresa 

amb 15 treballadors si que han de pensar a buscar una estratègia, perquè el que mana 

diu el que han de fer. Nosaltres si aquell any estem més tranquils potser innovarem 

més i sinó no. Ara ho pensava, estem a tres mesos de la cursa, que fem de nou 

aquest any? Doncs algunes accions de màrqueting, però potser no tant com ens 

hauria agradat. Perquè ens ha fallat l’estratègia? Poder se’ns a tirat el temps a sobre, 

potser em canviat de local i hem estat molt enfeinats. Com que no hi ha cap 

procediment que ens faci ser creatius doncs s’ha quedat aparcat. No és una cosa 

planificada sinó que va sorgint. 

Qualitat en marxes de BTT: 

10. Què entens per una marxa de BTT de qualitat? 

Per mi és que es presti un servei que els participants o els diferents actors implicats 

estiguin esperant. La qualitat en una marxa de BTT popular de 15 euros és de que 
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estigui senyalitzat i que no em perdi, que en els avituallament hi tingui galetes, aigua i 

a poder ser coca-cola i que a l’arribar em diguin el temps i ja està. Però si això es fa a 

25 euros, doncs esperaré que hi hagi botifarra i em donin una camiseta. Depèn 

sobretot del que tu esperis. El mateix amb el patrocinador, si espera molt doncs que 

rebi molt. Va molt lligat a les expectatives que es fa la gent. La nostra val més i entenc 

que la gent es faci unes expectatives determinades 

11. Com perceben la qualitat els participants en una marxa de BTT? I 

els espectadors?  

Hi ha un tema de serveis bàsics que dona la marxa, en gran part el que espera el 

participant de BTT és un tema de recorregut, que va lligat a adaptació, passar-ho bé i 

senyalització, una persona el que vol és seguir el recorregut i que estigui ben 

senyalitzat. Que hi hagi uns avituallaments a l’alçada del que és el recorregut, és molt 

diferent una cursa de 100 kms que una de trenta, aquesta última amb unes galetes i 

un suc ja estarà bé, els avituallaments és algo en el que es poden fixar. La bossa del 

corredor, allò que li donem al participant. Jo diria que com a marxa de BTT és sobretot 

això, a mesura que anem creixent, el que demanarà serà que la infraestructura li 

generi una experiència més interessant, una arribada amb tot de tanques, amb un arc 

de meta ben fet i una música i speaker que coneix-hi el corredor, això és una prestació 

més que dona qualitat però que és suplementària. Tema de com et donen el temps, si 

ho fan amb un xip o a mesura que vas arribant o te l’apunten en un paper. 

Jo crec que els espectadors de mountain bike entenc els acompanyants i els 

espectadors. Els espectadors ha de ser una molt bona marxa per a que es desplacin. 

L’acompanyant necessita saber el recorregut per saber on poden veure, un lloc per 

esperar-se que sigui còmode i la informació d’on està la persona a la que 

acompanyen. Com a marxa és difícil que hi hagin molts espectadors i millors llocs, per 

presenciar-ho, un speaker que vagi dient el que passa, accessos fàcils. S’ha de cuidar 

a tots els participants, acompanyants i espectadors. 

12. Com avalueu la qualitat en la vostra marxa?  

Nosaltres passem unes enquestes a l’acabar, tenim unes reunions amb els diferents 

responsables de cada àrea i un contacte continu amb el participant durant la marxa 

13. Quin mètode utilitzeu per saber el grau de satisfacció dels 

participants? I quan? 

A les tres setmanes enviem el link amb l’enquesta i es sorteja un casc. 



 

9 
 

1.2.2. Entrevista a l’organitzador de l’Osona Límits 

 

Edat: 28 anys        

Sexe: Masculí     Càrrec: Màrqueting i logística 

Definició, impactes, organització i objectius en les marxes de BTT:  

1. Com definiries una marxa de BTT? I la teva? 

Una marxa de BTT per mi seria una cursa però sense competició, si que pots arribar a 

donar temps, però mai serà premiada segons la seva posició. 

És una marxa de BTT no competitiva, nosaltres cronometrem, donem el llistat de 

temps a tots els participants però en cap cas premiem als primers, segons o tercers 

que hagin arribat o que hagin assolit menys temps.  

2. Quins impactes creen les marxes de BTT? I la teva? 

Nosaltres creiem que una marxa crea un impacte econòmic dins del municipi on el 

fem, ja sigui, no per a l’organització sinó que vindrà la gent, s’anirà al bar a fer el cafè o 

a dinar, coneixeran al poble. A més a més, fomenta el turisme, hi ha gent que ve de 

fora, no coneixen els municipis i allà troben que els hi agrada, fomentes la restauració. 

Bàsicament econòmic i turístic crec. 

Sí, en aquest cas el que nosaltres voldríem fomentar el turisme al voltant de la 

comarca d’Osona, no a Vic ja que seria al centre i té prou promoció per ella mateixa, 

intentem fomentar el turisme. Econòmic també, perquè a Sant Quirze omplim els 

hotels, els restaurants i bars de Tona i donem a conèixer els municipis. Amb la nostra 

marxa, també intentem fomentar el turisme amb els acompanyants no només amb els 

participants, intentant pactar amb altres empreses de la zona. 

3. Quines fases i àrees podem trobar en la teva marxa de BTT en el seu 

procés d’organització i gestió? 

Tindríem l’àrea logística, l’àrea administrativa, l’àrea de publicitat i màrqueting i la de 

recursos humans. 

En principi, comencem per l’àrea de màrqueting i publicitat que és quan comencem a 

buscar recursos per patrocinar-se i financaçar-se la marxa, després seguint 

l’administrativa que fa un pressupost, depenent del nivell de participants que tinguin. 

Un cop tens això, passes al logístic, logístic esportiu, que és on hi ha el recorregut, on 
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hi ha el que necessitaràs el dia de la prova i per últim els recursos humans, que és un 

cop tens definits tots els punts anteriors assignes voluntaris. 

4. Quins són els objectius dels organitzadors a l’hora de crear una marxa de 

BTT? Els assoliu amb la vostra? 

El nostre objectiu és, donar a conèixer la comarca d’Osona, buscar el impacte turístic a 

Osona. Com a marxa específica de BTT, volem ser una de les marxes BTT referents a 

Catalunya, per les dues etapes i llarga distància. 

Sembla que sí, si que estem en boca de tothom, hem aconseguit que sense invertir 

gaire en publicitat, la gent ens ha anat coneixent per el “boca a orella” i el que ens falta 

més és el foment del turisme a la comarca, però no només depèn de nosaltres, també 

dels municipis i diguem que Osona no està gaire preparada a nivell de recursos. Però 

la marxa en si, recorregut i duresa, és el que anem a buscar i la gent s’ho troba. 

5. Quins creus que són els objectius dels participants a l’hora d’inscriure’s 

en una marxa de BTT? Els poden trobar en la vostra? 

El primer és acabar-la per la duresa que té, la distància i el desnivell. Després l’altre és 

passar un bon cap de setmana i tenir dos dies de BTT amb amics, companys, fer nous 

amics, gaudir de nous camins que és el que fem i beneficiar-se d’una organització que 

cada x kms et donarà de menjar. També a repte personal. 

Creativitat i innovació en marxes de BTT: 

6. Què creus que és la creativitat? I la innovació? Com les definiries? 

Penso que ser creatiu és treure una cosa nova que no s’hagi fet abans i innovar per a 

mi és millorar. És agafar una cosa vella, fer-li un rentat de cara i treure-la de nou. 

Creus que van relacionades aquestes dues paraules? 

Sí, molt, jo mateix puc arribar a la confusió de que és una cosa amb l’altre. Van molt 

relacionades però si que una cosa poden ser les dues. Un producte totalment nou però 

que es renova sobre una que és vella. 

Creus que pot ser creatiu o innovador un producte nou o que ja estava fet 

abans? 

Sobretot pots innovar-la, si ja està creada ser creatiu costaria més. 
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7. Quins elements creus que ha de tenir una marxa de BTT per a que sigui 

creativa i innovadora? 

La veritat és que estaria bé saber-ho, ja que hi ha tantes marxes BTT, l’únic que hi ha 

creatiu o innovador entre una i l’altra és el recorregut, hi ha moltes que només les 

diferencies per un recorregut (pista, corriol, traçat nou). Nosaltres intentem innovar en 

(Osona Límits ve de l’antiga volta a Osona, amb el mateix format, dormint en una casa 

de colònies, en aquell moment anaven amb roadbook i un altres estil, no en gps). 

Nosaltres ho varem innovar ficant el gps com a seguiment, ficant uns timings, anant a 

dormir al pavelló. El recorregut cada any canvia, els camins vells els netegem i els 

posem en funcionament. Tema creativitat, en Osona Límits, l’any passat varem donar 

un trofeu finisher, on hi havia un QR que portava a la nostra pàgina web on et deia el 

temps que has fet aquell any, per intentar ser una mica creatius. En innovació donem 

el gps, els perfils de l’etapa. Aquest any per innovar ficarem un codi QR en el dorsal i 

els nostres voluntaris, quan arribin als avituallaments, en comptes de posar el temps a 

mà, hi ha una empresa que es dedica a fer això i sortirà directament a la web amb els 

temps de pas. 

8. Quins d’aquests elements són indispensables per poder definir una 

marxa de BTT com a creatiu i innovador? I en el cas de les marxes? 

Innovar en el recorregut, per a mi ha de ser clau anar canviant i fer modificacions, 

perquè sinó acabarà morint. Penso que s’ha de mantenir el nivell de qualitat, però les 

coses que funcionen no canviar-les. Com que no anem amb xip, perquè no és una 

cursa competitiva, doncs anem a buscar altres mètodes per prendre temps, perquè la 

gent des de casa puguin veure per on han passat. Els acompanyants demanen molts 

punts per anar a veure, fer altres serveis no només per als participants. 

9. Quines estratègies teniu vosaltres per a ser creatius i innovadors en les 

vostres respectives marxes? 

Primer comencem recol·lectant les dades que ens han passat els participants, allà 

analitzem com ha anat en els dos dies i després amb una enquesta. Quan tenim les 

dades, mirem que és el que ha fallat. A partir d’aquí mirar d’arreglar el que ha fallat i el 

que no, amb l’experiència d’anar a altres llocs vas assolint aspectes que es poden 

aplicar a la nostra de cara l’any que ve i des d’aquí punt per punt. El que hem pensat 

mirar de com incorporar-ho.  
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Qualitat en marxes de BTT: 

10. Què entens per una marxa de BTT de qualitat? 

És que vagin allà i et sentis com un professional, deixant de banda el recorregut que et 

pot agradar més o menys, però si que trobis que per el preu que pagues et donin els 

màxims serveis que poden. Que els avituallament siguin complerts, que l’atenció dels 

voluntaris sigui el màxim adequada, si tens algun problema que t’ajudin o el solucionin, 

que hi hagi un servei mecànic, que a l’arribada hi hagi menjar i fisioterapeuta. Que et 

sentis recolzat per tot arreu. 

11. Com perceben la qualitat els participants en una marxa de BTT? I els 

espectadors?  

Els participants busquen anar a gaudir del seu esport, ja sigui a través del recorregut i 

també busquen preu que els hi donen i que no. 

Els acompanyats busquen ser atesos, amb l’arribada, ben organitzada. Aquests veuen 

ho de fora. 

12. Com avalueu la qualitat en la vostra marxa?  

A través d’unes enquestes que passem als participants, on valoren primer a nivell 

organitzatiu, el recorregut, els serveis, ja sigui mecànic, fisioterapeuta, els dormitoris, 

les dutxes, els municipis. Coses que els hi ha agradat o que no, els avituallaments. 

Les enquestes estan fetes personalment i les adaptem a les nostres necessitats. 

13. Quin mètode utilitzeu per saber el grau de satisfacció dels participants? I 

quan? 

Dins de l’enquesta hi ha una valoració final que demanem quins són els tres aspectes 

que més t’han agradat i els que menys amb una opinió. 

Després d’una setmana ho passem a través d’Internet, totalment anònima. 
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1.2.3. Entrevista als organitzadors de la Cabrerès BTT 

Edat: 52 i 46 anys          

Sexe: Masculí    Càrrec: President i cap de comunicació 

Definició, impactes, organització i objectius en les marxes de BTT:  

1. Com definiries una marxa de BTT? I la teva? 

Per relacionar l’esport i la natura. Per conèixer tot el territori amb la bicicleta de 

muntanya, s’ha transformat en una marxa on la gent gaudeix amb els companys, els 

clubs deportius o bé amb les parelles durant la pedalada. Esport i companys. 

Una marxa no competitiva és oci, promocionar el territori. 

2. Quins impactes creen les marxes de BTT? I la teva? 

En aquest cas la Cabrerès BTT té un impacte important, ja que és la primera a nivell 

estatal, impacte a nivell econòmic en el territori, en allotjament i gastronomia, 

especialment aquells dies en que es fa, el impacte directe de les despeses de 

l’organització en el territori, es fa a l’Esquirol, perquè els ciclistes sàpiguen que durant 

tot l’any poden pujar en aquell territori i fer la pedalada o fer camins inclosos dins de la 

pedalada. A nivell econòmic no només per a l’Esquirol sinó que també per als 

municipis del voltant es veurien afectats. 

3. Quines fases i àrees podem trobar en la teva marxa de BTT en el seu 

procés d’organització i gestió? 

Hi treballem 9 mesos en l’organització de la prova, la primera fase és recollir totes les 

crítiques tant positives com negatives de l’anterior edició i mirar com es poden millorar, 

de seguida ja comencem amb la creació de la imatge, cada any la canviem. 

Comencem a dissenyar el recorregut, que cada any el canviem i és un atractiu per als 

participants, comencem a planificar temes de comunicació, amb els patrocinadors, 

col·laboradors, premsa i quan tot això ja està engranat recollim les inscripcions que es 

fan en dos tres mesos. Coordinem les tasques de voluntariat, previ permisos amb 

propietaris, comunicats amb bombers, hospital. Consultar disponibilitat de tots els 

proveïdors, fer contractes amb fisioterapeuta, neteja de bicicletes, globus aerostàtics, 

organitzar activitats complementàries durant la planificació i abans de la prova. 

Ens organitzem en 4 persones. Comptabilitat, inscripcions i voluntaris per un costat. 

Col·laboracions i patrocinis per l’altre, comunicació i imatge. Infraestructures. 
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4. Quins són els objectius dels organitzadors a l’hora de crear una marxa de 

BTT? Els assoliu amb la vostra? 

Un cop assolit la quantitat de ciclistes permesos per l’organització per la marxa 

paral·lelament també treballem la qualitat. Ens hem de posar al dia hem d’estar alerta i 

en hem d’avançar al que volen els ciclistes, perquè són molt exigents, hem de tenir en 

compte el territori dels veïns, propietats, tot el que volen els ciclistes quan venen a fer 

una pedalada d’aquest tipus, com atraure famílies i infants, perquè el comerç i el 

turisme surti beneficiat. 

Una enquesta de la diputació que varem fer a 800 participants el resultat era que la 

valoració entre bona i molt bona estava sobre el 90%, en altres àmbits estava per 

sobre del 80% de satisfacció. 

5. Quins creus que són els objectius dels participants a l’hora d’inscriure’s 

en una marxa de BTT? Els poden trobar en la vostra? 

L’objectiu del participant bàsicament és desconnectar, el que vol és passar-ho bé, que 

sigui un cap de setmana totalment diferent al que estava fent, descobrir nous territoris, 

descobrir nova gent, emportar-se en aquest cas el mallot de record. Més del 60% de 

participants repeteixen. Desconnexió, esport, natura, descobrir territori, s’intenta fer 

activitats durant tot el cap de setmana per atraure a la gent. 

Creiem que si, la forma objectiva de comprovar que realment s’estan assolint aquests 

objectius és omplint les inscripcions. 

La gent de la zona veu un retorn i això afecta a nivell social. 

Creativitat i innovació en marxes de BTT: 

6. Què creus que és la creativitat? I la innovació? Com les definiries? 

Jo particularment creativitat i innovació són com dos amics que van agafats de la mà. 

Una cosa sense l’altre per mi és difícilment d’entendre. Per mi és el factor sorpresa, el 

tema de millora, sempre hi ha coses a millorar fins i tot a nivell intern, a vegades la 

innovació i la creativitat dins de la mateixa organització pot ser bàsica per reduir hores, 

augmentar grau de satisfacció. Com a concepte pots dir”Com és que abans no ho 

havíem fet”. Amb els mallots sempre teníem problemes per les talles i aquest any ho 

vàrem solucionar amb facilitat i varem pensar com és que no ho havíem fet fins ara 

(amb el dorsal grapes la talla de l’etiqueta). S’incorpora el fòrum, hi ha l’outlet per a la 

segona mà, crono individual, el village fem una tirolina, portem ponis per a tota la 
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família, el món de la BTT és predominantment masculí amb edats similars i intentem 

atraure a públic femení i infantil 

7. Quins elements creus que ha de tenir una marxa de BTT per a que sigui 

creativa i innovadora? 

Innovem amb coses deficitàries, en els avituallaments, sempre ser un referent i que la 

recordin, assaig i error, anar provant que és el que funciona i el que no. Els 

avituallaments i la senyalització està molt bé però no ens adormim. També hem provat 

de fer concursos amb bastant de respostes per part dels participants. Fòrum, 

patrocinadors , mallot, sempre afegir alguna cosa per ser innovadors i creatius. La 

Cabrerès és difícil de modificar i per això també apostem per els serveis 

complementaris. Senyalització, recorregut, avituallaments, seguretat, servei de 

medicació són bàsics i s’han de millorar el abans i el després. El format no el pots 

modificar. 

8. Quins d’aquests elements són indispensables per poder definir una 

marxa de BTT com a creatiu i innovador? I en el cas de les marxes? 

Indispensable seria oferir algun cosa més respecte l’any anterior, sigui amb els 

avituallaments o en les activitats paral·leles. Tot és important, des de la sortida fins a 

l’arribada, la gent que s’espera també se li ha de donar coses perquè no s’avorreixin, 

els comerciants quina relació poden tenir amb la marxa, relació amb la premsa, la 

bossa que dones després, innovem amb la revista, pòster, imatge, xarxes socials, 

inscripcions. “Fer anar el coco”. 

9. Quines estratègies teniu vosaltres per a ser creatius i innovadors en les 

vostres respectives marxes? 

La part solidària, la col·laboració amb bicicletes sense fronteres. Una part de la 

inscripció es reverteix en la sostenibilitat del territori. Col·laboració amb l’associació de 

disminuïts físics d’Osona per als obsequis. No tenim cap part lucrativa darrera. Tema 

preu l’hem incrementat en dos euros, però tenint en compte que un mallot ja et val 

més, creiem que relació qualitat preu està molt bé. 

Qualitat en marxes de BTT: 

10. Què entens per una marxa de BTT de qualitat? 

Aconseguir la màxima satisfacció del participant i de totes les persones que estan 

involucrades, també tenim 150 voluntaris, si l’organització no els tracta bé s’acaba la 
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marxa. El màxim de serveis, garantir la seguretat, bona senyalització, bons 

avituallaments, que arribin al village i hi hagin dutxes, renta bicis, serveis de 

massatges, el mallot de qualitat 

11. Com perceben la qualitat els participants en una marxa de BTT? I els 

espectadors?  

Preu, bons avituallaments, que estiguin ben cuidats tots, respecte del medi ambient, 

senyalització. Una de les claus de l’èxit, és que les persones que venen se senti com a 

únic (evitar embossaments, tracte amb l’organització, talla del mallot, no li ha faltat 

menjar, ha estat ben senyalitzat) 

12. Com avalueu la qualitat en la vostra marxa?  

Enquesta amb diputació i també en que les inscripcions s’acaben més aviat, el boca a 

orella funciona 

13. Quin mètode utilitzeu per saber el grau de satisfacció dels participants? I 

quan? 

Es passen un cop acabada la marxa i s’analitzen després. 
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2. Model de qüestionari 

Creativitat, innovació i qualitat en les marxes cicloturistes de BTT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edat:        18 - 29 anys        30 – 39 anys        40 – 49 anys        50 – 59 anys 

                  més de 60 anys 

Sexe:        Dona     Home  

1. Què és per a tu una marxa de BTT?                                                             

 

________________________________________________________ 

 

2. Participes en marxes BTT? 

 

o SI, habitualment 

o SI, a vegades 

o NO 

Si la teva resposta ha estat NO, ha finalitzat el qüestionari 

 

3. A continuació, indica el nom de 3 marxes BTT que hagis participat en els 

darrers 12 mesos. 

 

______________________________________________________ 

 

 

4. Indica si has participat mai en alguna d’aquestes marxes de BTT. Marca 

aquelles que hagis participat. (Podeu marcar més d’una opció) 

 

o Transpyr 

o Osona Límits 

o Cabrerès BTT 

o No he participat mai en cap d’aquestes 

El present qüestionari forma part d'un Treball Final de Grau de CAFE (UVic-UCC) 
centrat en la creativitat, la innovació i la qualitat en les marxes de BTT. Es demana 
la seva col·laboració per respondre aquest breu qüestionari. Si us plau, llegeixi les 
preguntes amb atenció i respongui amb sinceritat i sense deixar cap pregunta en 
blanc. El contingut del qüestionari és totalment anònim. 

 

Moltes gràcies 
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5. Per quins motius participes en una marxa de BTT? (Podeu marcar més d’una 

opció) 

 

o Per a divertir-me 

o Com a entrenament 

o Conèixer nous espais 

o Relacionar-me amb altres persones 

o Desconnectar  

Altres_____________________________________________________ 

 

6. Quin o quins són els motius que et fan participar en una marxa i no a 

una altra? (Podeu marcar més d’una opció) 

 

o Pel recorregut 

o Pel format 

o La dificultat de la prova 

o La proximitat 

o El reconeixement per part de la societat 

o La repercussió d’haver-la realitzat 

o La relació del preu i servei ofert 

Altres____________________________________________________ 

7. Digues dos o tres elements que consideres que són més importants per 

a fer una marxa creativa i innovadora. 

 

_________________________________________________________ 

 

8. Quins d’aquests factors consideres que influeixen per fer una marxa BTT 

creativa i innovadora? (Podeu marcar més d’una opció) 

 

o Relació qualitat-preu. 

o Mitjans utilitzats per a la seva difusió (a nivell publicitari) 

o El ritme en que es desenvolupa la marxa 

o La capacitat de sorprendre 

o L’experiència viscuda 

o Si després de realitzar-la, és per al participant una de les seves 

referències principals. 

Altres_____________________________________________________ 
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9. Per a tu quins factors fan que una marxa de BTT sigui de qualitat? (Podeu 

marcar més d’una opció) 

 

o La bona accessibilitat per la inscripció i facilitats en la participació 

o El bon tracte i coordinació del personal 

o El nombre i distribució dels avituallaments, juntament amb els aliments i 

begudes que ofereixen 

o Els bons serveis complementaris 

o Els premis i obsequis 

o El nombre de participants i espectadors 

Altres___________________________________________________ 

 

10. Pensa en totes les marxes de BTT que has participat. Un cop 

finalitzades, l’organització t’ha demanat que valoressis la seva marxa, 

per exemple a través d’un qüestionari? 

 

o Sí, la majoria de marxes 

o Sí, molt poques marxes 

o No, cap marxa m’ho ha demanat 

 


