
Cultural

pedalada dels rellotges 
de sol a Terrassa  



EL BITER

L’Associació BiciTerrassa Club (BiTer) som una entitat sense ànim 
de lucre, independent i amb la força del voluntariat. Som moltes 
persones, socis i simpatitzants, amb ganes d’ajudar-te a que tu 

també facis servir la bicicleta per moure’t per Terrassa. 
Organitzem sortides en bicicleta pensades per a un públic 

familiar són guiats per voluntaris del BiTer

Les sortides organitzades pel BiTer seran guiades per guies 
ciclistes voluntaris habilitats per a la conducció de grups. 

Faran les funcions de conducció del grup i talls de carrers quan 
sigui necessari. Hi haurà un guia a la cua perquè ningú es quedi 
enrere. Els guies intentaran resoldre problemes mecànics lleus o 

altres incidents que puguin passar durant la ruta.

ORGANITZACIÓ

ITINERARI
 
Des de la més remota antiguitat s'han usat els rellotges de sol per 
mesurar el temps. Al cap i a la fi, és el sol el que determina el dia i 
la nit, els períodes d'activitat i descans. Per tant, és natural utilitzar 
al sol per marcar les hores del dia.
 
Hi ha rellotges de sol de moltes classes i formes. Però els més 
freqüents són els verticals, instal·lats en una paret, que consisteix-
en en una vareta (estil o gnòmon) clavada en la paret, l'ombra de 
la qual assenyala l'hora en una escala representada sobre la pròpia 
paret.
 
Els rellotges de sol no són molt precisos, però si com per indicar 
les hores de les activitats pròpies de la societat rural, majoritària 
fins a fa relativament poc. Per això solen estar en masies, esglésies 
i edificis destacats en pobles i ciutats. Per això també, davant 
l'embranzida dels rellotges mecànics i electrònics, han anat 
desapareixent. Últimament solament es fan rellotges de sol amb 
finalitats decoratives.
 
A la ciutat de Terrassa  en queden tan pocs que en aquest recorre-
gut els veurem tots. Encara que la majoria són bastant típics, 
trobarem alguns que no ho són tant.
 
Aquesta és una iniciativa viva, fruit de la recuperació històrica 
col·lectiva, qualsevol material que creieu rellevant contacteu amb 
info@biter.cat és mirará d'incloure’l en properes edicions.

CARACTERÍSTIQUES DE LA RUTA

Ruta circular

Recorregut total de 14 km

Desnivell acumulat de 106 m

Durada entre 1 i 2 h

 98% asfalt 2% terra

Nivell d’habilitat fàcil

RECOMANACIONS 
 

Comprova l’estat de la teva bicicleta ( frens, rodes, canvi )
Es recomana dur : 
 Avituallament.
 Un adreç de reparació per a la bicicleta.
 Llum davanter i posterior.
Respecta les normes de circulació, circula només pels camins 
habilitats, sigues respectuós amb la resta de persones especial-
ment les vianants.
Consulta els requisits comuns i bones pràctiques per circular 
amb nosaltres al web biter.cat/bones-practiques



creada per José Miguel Moreno · veure amb més detall a www.biter.cat/urbanes

plaça de la Bicicleta



organitza


