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Esport

Sortida amb bicicletes 

pel carrilet d'Olot

Al  mes d'abril,  els  alumnes de 4t.  D'ESO de l'INS
Lliçà  han  dut  a  terme  una  activitat  d'Educació
Física   amb  bicicleta,  tot  seguint  la  Via  Verda
“Ruta del Carrilet d'Olot”. Les vies verdes són vies
d'ús  exclusiu  per a  ciclistes  i  vianants,  amb una
pendent molt suau, que per norma no excedeix el
3% de pendent i que són molt adequades per a les
activitats  escolars  ja  que   les  fa  accessibles  a
qualsevol  persona  i,  al  mateix  temps,  són  molt
segures  (no  hi  poden  accedir  els  vehicles
motoritzats).

La Ruta del Carrilet d''Olot segueix l'antiga via del
tren o carrilet que anava d'Olot a Girona i d'aquí a
Sant Feliu de Guíxols. Els alumnes de l'institut en
fan només una petita part del recorregut que surt
del Camping de Les Preses i acaba a Amer amb un
total de 27 km  .

Vam sortir de l'Institut ben d'hora, a  1/4 de 9  en
direcció a Olot, al cap d'una hora, més  o menys,
vam arribar  a  Les Preses  on vam esmorzar i  ens
vam  preparar  per  agafar  les  bicicletes,  ens  van
donar els cascs i ens vam posar les bicicletes a la
nostra mida, després els monitors  ens van explicar
les  normes  bàsiques  de  seguretat  i  una  mica
l'itinerari que seguiríem . Aleshores ens vam posar
en marxa.

Un  dels  monitors  ens  acompanyava   mentre  que
l'altre anava obrint pas i aturant-se als llocs on la
via  verda  travessa  algun  carrer  o  carretera  per
aturar el trànsit. Vam fer tres petites parades per
esperar tot  el grup ja  que cadascú anava al  seu
ritme,  però  sense  encantar-se.  I  finalment,  vam
arribar  a  Amer  on  ens  esperava  l'autobús  per
dur-nos de nou cap a casa. 

L'itinerari que vam fer és el següent: Les Preses -
Sant Esteve d'en Bas - Coll d'en Bas Sant Feliu de
Pallarols - Les Planes d'Hostoles – Amer

Aquí teniu algunes dades sobre el recorregut que
vam fer:  

• Distància 27.64 km

• Min. Altitud 259 m 
• Màx. Altitud 641 m 
• Total Ascens 239 m 
• Total Descens 536 m 
• Velocitat mitjana aproximada 10 Km/hora 

depèn dels grups.

Temps circulant amb bicicleta 2  hores  30  minuts
aproximadament .


