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Seguint amb la gran evolució que ha tingut la incorporació de la secció 

d’Enduro dins l’escola BTT Fornells, hem organitzat un campus de 

Downhill (DH). Un campus per a nens/es i joves de 7 a 17 anys, on 

podran gaudir de tres dies molt intensos de pur DH en el Bike Park de 

La Molina. 

El campus es realitzarà al Bike Park de La Molina els dies 22, 23 i 

24 de juliol de 2022. 

 
 

EDATS: 7 - 17 anys 

 

Grups diferents en funció de l’edat i el nivell tècnic dels participants. 
 

La inscripció al Campus DH inclou: 

- Assegurança en cas d'accident 

- Forfaits 

- Àpats i allotjament 

- Activitats dirigides per tècnics especialitzats i titulats 

- Sortejos de material esportiu 

- Obsequi del campus 
 
 
 

La inscripció al Campus DH NO inclou: 

- Transport fins el punt d’inici i de recollida del campus a La Molina. 
 

 

Activitats previstes: 

- Baixades per les diferents pistes del Bike Park La Molina 

- Sessions específiques de tècnica de salts i traçades 

- Woodpark 

- Sessions d’estiraments i recuperació post entrenament 

- Tallers de mecànica 

- Sessió de cinema 
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Material esportiu: 

- Bicicleta de DH o Enduro 

- Proteccions (casc integral, guants llargs, ulleres, espatllera o motxilla, 

genolleres, colzeres). 

- Càmera de recanvi x2 

- Bambes de córrer 

- Xandall 

- Calçat bici 

- Bidó d'aigua 

 

 

De caràcter general: 

- Estris de neteja personal i tovallola de bany 

- Muda per cada dia d’estada, i adequada per l’època 

- Calçat còmode 

- Xancletes de bany 

- Sac de dormir, coixinera i llençol de sota 

- Pijama 

- Jaqueta d’abric i impermeable 

- Llanterna amb piles noves (millor si és frontal) 

- Mòbil (opcional) 

- Protector solar 

 

 

Hi ha la opció de llogar una bicicleta i proteccions en el Bike Park de La 

Molina, preus a consultar a www.lamolina.cat Els monitors 

acompanyarem a tots aquells que lloguin el material per ajudar en la 

gestió de la recollida i devolució del material. 

 

http://www.lamolina.cat/
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Allotjament – alberg verge de les neus: 

L’Alberg Verge de les Neus es troba a 1.450 metres d’altura, a la vall de 

la Molina, a 400 metres de l’estació del tren i a pocs minuts de l’estació 

de DH de la Molina. Envoltats de naturalesa, disposem d’unes 

confortables instal·lacions, així com camp de futbol, pista poliesportiva 

i espais de passeig i esbarjo enmig del bosc. Puigcerdà, la bonica i 

turística capital de la Cerdanya es troba a tant sols 15 km. 

 

Té dues ales diferenciades. La de la dreta consta de recepció, sala 

d’actes, biblioteca i habitacions. En l’ala esquerra hi ha diverses sales, 

el menjador i una habitació. Disposa d’una àmplia zona esportiva i 

zones enjardinades. 
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Entrada dels participants, divendres dia 22 de juliol a les 16:00h al 

pàrquing del Bike Park La Molina. Recollida dels participants, diumenge 

dia 24 a les 18:00h al mateix punt de l’entrada. 
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Punt de trobada: 
 

 

 

Carrer De La Muntanya Sagrada, 17537 Alp 

https://goo.gl/maps/m7YvTGsxWHsviVR97 

 

Preu: 

 

275€ preu estàndard 

 

255€ preu per els socis del club BTT Fornells i pels 2ns germans/es. 

 

 

Més informació: 
 

Web: www.bttfornells.org 

 

Correu electrònic: info@bttfornells.org 

 

Telèfon de contacte: 628 289 053 (Nick Whitelaw Teixidor) 

https://goo.gl/maps/m7YvTGsxWHsviVR97

