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CLUB ESPORTIU GOS ÀRTIC

Gos Àrtic és un club esportiu sense ànim de lucre impulsat 
per un grup de persones vinculades des de fa anys 
a Pirena. El nostre valor afegit és que aportem l’experiència 
i professionalitat de moltes edicions d’una cursa que ha sigut 
la prova de  referència en aquest esport del sud d’Europa  
i una de les més importants a nivell mundial.

Volem mantenir viu l’esperit de la ruta blanca dels Pirineus 
i, per això, la nostra intenció és fer curses que apleguin 
tots aquells valors que tradicionalment es relacionen amb 
l’esport, la muntanya i els animals: esforç, companyerisme, 
amor pels animals, respecte pel medi ambient, passió  
per la natura, reptes personals i col·lectius, etc.

Des de Gos Àrtic ens proposem impulsar l’esport amb 
gossos. Per això estem afiliats a la Real Federación Española 
de Deportes de Invierno (RFEDI) i la Federació Catalana 
d’Esports d’Hivern (FCEH). 
 

CLUB
             100%
MÚIXING

Fundació: Any 2015 
Socis/es fundadors: 18 
Competicions organitzades: 24 
Entitats col·laboradores: 4



TEMPORADA
2021-2022



CAMPIONAT 
DE  CATALUNYA 
SOBRE TERRA

Sant Joan
de l’Erm

06-07.11
2021



CAMPIONAT DE CATALUNYA 
SOBRE TERRA  
Del 6 al 7 de novembre de 2021.

L’estació de Sant Joan de l’Erm es troba al Parc Natural de 
l’Alt Pirineu. La cursa consta de 3 circuits per camins de pas 
amb una amplada mínima de 2,5 metres i transcorre per 
zona de bosc.

Les distàncies previstes dels circuits són: 
- 4,5 km i de 2,5 km per Sprint. 
- 9,8 km per la Mitja Distància.

El sòl és compactat i els desnivells són perfectament 
assumibles i coneguts pels molts entrenaments que s’hi fan.



CAMPIONAT  
D’ESPANYA  
MÚIXING 
NEU SPRINT

Baqueira
-Beret

29-30.01
2022



CAMPIONAT D’ESPANYA 
MÚIXING NEU - SPRINT  
Del 29 al 30 de gener de 2021.

Com cada temporada la cursa es farà al Pla de Beret per 
pista paral·lela al circuit de fons i constarà de 3 circuits. 

Circuit de 4,8 km previst per les categories de:

- Trineu amb 2 gossos

- Infantil

- Canicross

Circuit de 8,2 km previst per la categoria de: 
- Trineu amb 4 gossos

Circuit de 12,5 km previst per les categories de:

- Skijoring

- Trineu amb 8, 6 gossos

- Més de 8 gossos



CAMPIONAT 
D’ESPANYA 
MÚIXING 
NEU MD

Sant Joan
de l’Erm

04-05-06.03
2022



CAMPIONAT D’ESPANYA 
MÚIXING NEU - MITJA DISTÀNCIA  
Del 4 al 6 de març de 2022.

Una de les nostres fites en crear el Club va ser recuperar 
l’estació d’esquí de fons de Sant Joan de l’Erm. Després 
de molt de temps i gràcies a la bona disposició del actuals 
dirigents, l’hem pogut fer realitat .

L’estació ens ha obert les seves instal·lacions per dur a 
terme el Campionat d’Espanya de Mitja Distància sobre 
Neu, amb un circuit d’entre 28 i 35 quilòmetres.

Paral·lelament, se celebrarà el Campionat de Catalunya 
de Múixing Sprint sobre neu.



LA MÀGIA
DE LA
NATURA



COMPETICIÓ
AMB 
VALORS



ELS MILLORS
MUSHERS



PASSIÓ
I EQUIP



UNA COMPLETA COBERTURA MEDIÀTICA

Cursa de gran repercussió mediàtica amb presència a les 
principals cadenes de TV i mitjans de comunicació de tot 
l’Estat.

La cobertura mediàtica de les curses es farà a través 
de Premsa, Radio, Televisió i xarxes socials. (Facebook, 
Instagram, Twiter i TikTok).

Per generar i fer arribar la informació comptem amb: 
- 1 responsable de premsa 
- 1 equip de televisió  
- 1 fotògraf

 

Descarrega’t aquí  
el Dossier CLIPPING 2019-2021

MEDIA





T’HI
SUMES?



Wheel Dogs Pack

Presència pancarta  
de sortida i arribada.

Presència pòsters cursa.

Enllaç web i promoció 
en xarxes socials.

Presència en comunicació 
a mitjans i presentacions.

Swing Dogs Pack

Paquet Wheel Dogs.

+

Presència en comunicació 
a mitjans i presentacions 
Presència podis.

Presència en enregistrament 
imatges TV.

Lead Dogs Pack

Paquet Swing Dogs

+

Cessió Espai Village  
+ Showroom producte.

Pancarta en recorregut.

Presència arc de sortida 
i d’arribada.

Patrocini Trofeu especial 
de carrera.

SUMA’T A L’AVENTURA!
Partnerships



CONTACTE 

T. 607 806 835
www.clubgosartic.cat
info@clubgosartic.cat

media@clubgosartic.cat
patrocinis@clubgosartic.cat
secretaria@clubgosartic.cat

C.E. Gos Àrtic
Carrer de la Torre, 34
La Parròquia d’Hortó
25714 Ribera d’Urgellet (Lleida) 

@gosartic       @gosartic       @GosArtic


