CLUB CICLISTA

BANYOLES

Núm. 57: Memòria 2015

Convocatòria
d’eleccions
HA ESTAT NOTÍCIA
- 29 DE NOVEMBRE. Dinar de
cloenda - Festa del C.C. Banyoles.

- 22 DE FEBRER. Botifarrada a La
Torre de Pujarnol

- 13 DE DESEMBRE. Pedalada
Popular a l’Estany per la Marató
de TV3

- 3, 4 i 5 DE JULIOL.
Superexcursió

Calendari 2015/2016

18/10/15

1a sortida de BTT

18/10/15

Botifarrada a Can Salvi

22/11/15

2a sortida de btt

29/11/15

Dinar de cloenda – Festa del C.C. Banyoles

06/12/15

3a sortida de btt

13/12/15

Pedalada Popular a l’Estany per la Marató de TV3

19/12/15

Tramitació de llicències

19/12/15

Assemblea General de socis

03/01/16

4a sortida de btt

17/01/16

5a sortida de btt

31/01/16

6a sortida de btt

14/02/16

Cursa Social de Banyoles – Totes les categories

28/02/16

8a sortida de btt - Crono St Patllari

28/02/16

Botifarrada a La Torre de Pujarnol

13/03/16

Copa Catalana de BTT

20/03/16

Duatló de Banyoles

03/04/16

Ca la Nati - 1a sortida de carretera

17/04/16

Marxa cicloturista

24/04/16

La Salut de Terrades - 2a sortida de carretera

01/05/16

Costes de Begur- 3a sortida de carretera

08/05/16

Terra de Remences

22/05/16

Recorregut de Les Goges - 4a sortida de carretera

05/06/16

Triatló B de Banyoles

12/06/16

Sant Martí Sacalm - 5a sortida de carretera

18/06/16

Coll d’Ares - 6a sortida de carretera

01/07/16

Superexcursió 7a sortida de carretera- Anada

02/07/16

Superexcursió/etapa llarga

03/07/16

Superexcursió/etapa curta - Tornada

30/07/16

Crono a Rocacorba - 8a sortida de carretera

06/08/16

Anada a Andorra - 9a sortida de carretera

18/09/16

Marxa 100% Tondo

25/09/16

Alt Empordà - 10a sortida de carretera

Nota: Aquest és un calendari a llarg termini i pot ser que es vegi modificat. Per assegurarvos ben bé de les activitat consulteu la pàgina web del club: www.ccbanyoles.com
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CURSA SOCIAL

Rècord de participació a la 3a
cursa social

247 corredors inscrits a la cursa social que va organitzar el Club Ciclista Banyoles el diumenge 15 de
febrer, xifra que representa un rècord de corredors en curses de carretera. Això ha fet que els àrbitres
tinguessin problemes a l’hora de realitzar les classificacions.
Un grup de 19 corredors es van disputar l’esprint i el guanyador va ser l’holandès Bas Van Der Kooy de
l’equip Willebroad. El segon va ser Àlex Ulloa de l’equip Controlpack i el tercer el també holandès Rob Van Broekhoven de l’equip
Enertherm. A continuació va arribar un pilot de 30 corredors on
es va imposar amb gran autoritat la primera fémina, la corredora
Shelley J. Olds. Pel que fa a les altres fèmines segona ha estat Lotta
Lepisto i tercera Doris Schweizer, totes tres de l’equip Biga Cycling
Team.
Com a trofeu, a part dels trofeus i rams de flors, els tres primers de
la general van rebre una corona enforcada d’alls, producte molt
típic de Banyoles i comarca.
Una vegada més agrair a tots els corredors i als col·laboradors que
van fer possible que tot es desenvolupés amb normalitat.

CURSA SOCIAL
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COMPETICIONS

Temporada 2015 Competició
Acabada la temporada competitiva, es qüestió de fer
resum de la participació dels nostres corredors a les
diferents proves i modalitats.

· 3r Classificat CRI Open d’Espanya btt (Vall de Lord).

En carretera els veterans Jordi Sabater i Josep Canet
han disputat pràcticament tot el calendari català de
veterans, aconseguint varis podis en la categoria de
Master50. En Jordi, fins i tot, va disputar el campionat d’Espanya de veterans. Tant d’en Josep com en
Jordi, cal destacar la seva constància corrent pràcticament tot el calendari, participant un cap de setmana
sí l’altre també.

· 2n Classificat a la Marxa BTT la Torderenca.

Per altra banda, tenim el Team Xumeia – C.C. Banyoles per córrer les proves de BTT. La Judit Reina i en
Jordi Teixidor han estat a les millor proves per etapes
i de resistència del calendari estatal, de les que podem destacar la participació i bon resultat a la Vuelta
Burgos BTT, Volcat, Empordà Extrem BTT, 100km BTT
de Girona o 4 hores de resistència.

· 22è Classificat Campionat d’Espanya XCO (representant la Selecció Catalana de Ciclisme).
· 2n Classificat Open Girona (Bescanó).
A part dels corredors esmentats, cal tenir present els
socis del nostre club que han estat present a la majoria de marxes cicloturistes Catalanes, marxes de Btt o
curses de BTT del calendari gironí.
I com cada any, convidem que tots els socis/es que
tingui ganes de còrrer alguna cursa federada, sigui
quina sigui la modalitat o nivell, es posi en contacte
amb el Club a través del següent correu (info@ccbanyoles.com).
Per finalitzar, agrair l’esforç i dels corredors que porten amb orgull el mallot del Club Ciclista Banyoles.
Enhorabona per la gran temporada!

Per la modalitat de ral·li, aquest any en Narcís Lopes
com a Sub-23, ha demostrat que es un corredor de
present i de futur. Resultat de la seva constància i
passió per el ciclisme, ha obtingut podis a les millors
proves de BTT del calendari estatal, de les que destaquem els següents resultats;
· Guanyador Campionat Provincial Barcelona.
· 2n Classificat General Copa Catalana BTT Internacional.
· 3r Classificat Open d’Espanya btt (VALLADOLID).

Èxit de l’Open Infantil
No serà facil repetir l’espectacular èxit de la festa del BTT amb la inauguració de la Copa Catalana Internacional que es va celebrar a Banyoles capital del Pla de l’ Estany, i si el diumenge es van inscriure més de 500 bikers
d’unes 15 nacionalitats, el dissabte tampoc es van quedar curts amb uns 200 nens i nenes que va representar
tot un rècord català i que indica el bon camí de promoció dels clubs i del món del ciclisme de Catalunya. Les
curses Infantils de dissabte es van celebrar per les rodalies del Parc de la Draga amb circuits preparats pel Club
Ciclista Banyoles. Destacar el primer lloc del banyolí Gerard Bofill.
La Copa Catalana és un referent internacional que és organitzada per Ocisport i té a Albert Balcells com a cap
visible amb una excel·lent professionalitat.
Podi de les curses Infantils:
Prebenjamins:
Benjamins:
Principiants:
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Eloi Ramos-Bicisprint, Ot Felix-Cromoly Vall del Terri, Uriel Sarasa-CC Montgri.
Iria Girones-CC Vilajüiga, Ivet Alcaraz-Cicles Morenito.
Roc Cubi-Starbike, Joan Esqueu-CC Farners, Sergio Gamez-Amunt-Tbikes.
Abril Ricart-CC Starbike, kira Gali-Vilajüiga, Noa Escribano-CC Palafrugell.
Arnau Font-Cicles Catalunya, Arnau Cirera-Action Montcada, Pau Arteman-Artsport BH.
Zaira Boter-CC Amunt, Maria Perez-btt Santa Perpetua.

Alevins:

Orol Alcaraz-Morenito, Nil Sola-CC Montgri, Marc Masana-Comarques de Lleida.
Sara Mendez-La Torreta, Julia Passarrius-CC Vilanova, Brenda Teixidor-Tot Vici en Bici.

Infantils:

Gerard Bofill-Jodofi Supermercats, Pau Costa-Bicisprint, Juanjo Rosal-Bicicletes Segu.
Ana Maria Ferrer-Cicles Catalunya, Sandra Artigas-Amunt Tbikes, Aina Soriano-Osona.

Banyoles es va convertir un cop més en la catedral
del Mountain Bike amb la disputa de la primera
prova de la Copa Catalana Internacional de BTT
que va tenir un marcat accent francès amb un podi
masculí format íntegrament per ciclistes francesos
i les victòries de Julien Trarieux del BMC i Margot
Moschetti del Superior Bretjens MTB Team.
Els millors corredors d’Europa van assisir a la cita
inaugural de la Copa Catalana Internacional omplint de qualitat al Parc de la Draga i convertint la
prova en universal amb ciclistes provinents de 20
nacionalitats. En categoria masculina la cursa va
estar molt disputada amb emoció fins a l’última
volta i triomf per Julien Trarieux (BMC) amb un crono de 1:37:46, que va avantatjar a Jordan Sarrou (Team
BH-SR Suntour-KMC) en 4 segons. El podi el va completar Victor Koretzky (Team BH-SR Suntour-KMC) a 27
segons del guanyador. En fèmines la victòria va ser per Margot Moschetti (Superior Bretjens MTB Team)
amb un temps de 1:27:44 superant en gairebé un minut a Rocío Martín (Vicma Bike Team). El tercer calaix
del podi va ser per Anna Szafraniec (Kross Racing Team) amb un registre de 1:29:13.
El públic també va ser clau en l’èxit de la cursa pel fenomenal ambient de BTT que es respirava a Banyoles
gràcies a la prova de promoció de dissabte i la cursa elit de diumenge.

COMPETICIONS

Copa Catalana Internacional de BTT

Cronoescalada a Rocacorba
Jordi Quintanas va ser el guanyador de la clàssica cronoescalada a Rocacorba. Amb un temps de 39’42’’ va estar a punt de millorar el rècord de la pujada. El podium el van completar en Javier Boza en segon lloc i David
Martín en tercer.
Una vegada més donar les gràcies als guanyadors i també a tots els participants en aquesta dura prova.
Aquesta és la classificació:
1r Jordi Quintanas 39'42''
2n Javier Boza 42'35''
3r David Martín 44'20''
4t Jordi Teixidor 44'59''
5è Jordi Montserrate 45'18''
6è Francesc Padrés 47'08''
7è Fran Roldán 47'17''
8è Llorenç Llop 47'43''
9è Joan Ramió 48'40''
10è Jordi Garcia 48'52''
11è Jesús Robledillo 49'14''
12è Ferran Macias 51'16''
13è Jordi Valentí 52'01''
14è Joan Maestre 52'02''
15è Esteve Castañer 52'14''
16è Albert Costa 52'40''
17è Pere Garví 54'00''
18è David Salado 56'20''
19è Miquel Descamps 1h07' 32''
CO M P ET I C I O N S
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Secció triatló 2014-2015
Com cada any, els integrants de la secció
de triatló han competit en totes i cadascuna de les diferents modalitats que engloba el triatló: triatló, duatló, aquatló.
I també en les diferents distàncies, des
del triatló Sprint fins al triatló de llarga distància, popularment conegut con
Ironman. Participant en competicions a
casa nostra i a l´estranger.
Destaquem els podis aconseguits en la
modalitat de relleus. En d´altres disciplines que engloba el triatló, com és la
natació, s´ha pujat al podi i s´ha aconseguit una classificació al campionat d´Europa d´aigües obertes.
Però els triatletes de la secció no només
s´han deixat veure en proves puntuables si no que també han donat suport a causes benèfiques, participant a les diferents activitats que organitza la Marató de TV3.

BOTIFARRADA/CRONO SANT PATLLARI
Per tancar la temporada de la bicicleta de muntanya el passat diumenge 22 de febrer va tenir lloc
la cronoescalada a Sant Patllari. Els tres primers classificats van ser Jordi Vila, Jordi Capallera i Jordi
Teixidor. Un cop acabada aquesta prova es va obsequiar als socis participants amb una botifarrada a
la Torre de Pujarnol.
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Un any més la Súper va
ser un èxit tant pel que
fa a les rutes escollides
com per la bona convivència entre els participants.
Aquest any l’opció que
s’havia decidit marxava
una mica del que s’havia
fet fins ara com era anar
a zones de ports mítics
com ara els Pirineus o els
Alps. Tot i això, la pujada
al gran Mont Caro va superar les expectatives.
El divendres s’arribava a
L’Ampolla cap a les 7h de
la tarda permetent encara poder anar a fer una banyada a la platja. El sopar de fideuà i peixets servia per agafar forces per la
gran etapa que ens esperava.
El dissabte a dos quarts de nou començàvem la ruta que ens havia de portar a la muntanya més alta
de les terres tarragonines. L’etapa començava malament amb la primera punxada del “presi” tot just
al quilòmetre dos. A això se li afegia que la roda se li quedava clavada i es va haver de canviar més endavant. Per sort, van ser les úniques incidències negatives destacades. Amb la companyia de l’impressionant riu Ebre vam fer camí cap al gran objectiu
del dia. Cap al km 70 s’iniciava la pujada al port. La
veritat és que tothom va coincidir en dir que va ser
duríssim. De fet, com va comentar en Lluís, el coeficient era comparable al Mont Ventoux. Després
del dinar que ens van preparar en Pol, en Quim i
en Pere, baixada cap a Tortosa per fer els últims
quilòmetres amb una forta calor. Van sortir a prop
de 140 km. Un cop a L’Ampolla, tocava guardar les
bicicletes, una bona dutxa, un passeig pel poble i
preparar-se per l’endemà.

La Superexcursió

Superexcursió 2015

El diumenge vam fer una ruta totalment planera
de 90 km pel Delta de l’Ebre. Algunes carreteres
estaven en força mal estat i s’havia d’anar molt
amb compte. Parada a Sant Carles de la Ràpita per
recuperar forces. Després de travessar el riu Ebre
pels ponts de Deltebre i Amposta vam fer via cap
a L’Ampolla per donar per acabades les pedalades
per les Terres de l’Ebre. Posar les bicis al remolc,
dutxa, una paella i cap a Banyoles, arribant cap a
2/4 de 8 del vespre.

LA S U P E R EX C U R SI Ó
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SORTIDES CARRETERA i BTT 2015
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Sortides de carretera
Les sortides de carretera programades pel club han tingut una participació força alta i un clima de
companyonia que ha fet possible gaudir encara més de les diferents rutes.
Des d’aquí volem donar les gràcies a tots els socis i sòcies que han participat en les sortides. Aquest any
la participació ha tornat a estar al voltant dels 25/30 participants.
Cal destacar que la temporada va començar una mica malament degut a la pluja. LA primera sortida
havia de ser a Ca la Nati d’Albons però es va haver d’improvisar i canviar la ruta degut a les previsions
metereològiques. La ruta escollida va ser la volta a Olot. A la segona data per a nar a ca la Nati també va
aparèixer la pluja. Tot i això es va decidir anar-hi cosa que va fer que els participants fossin molts menys.
Es va seguir amb les sortides a Sant Grau, Sant Pere de Rodes, Montserrat, Vallter, Superexcursió a Mont
Caro, Crono de Rocacorba, Andorra i Els Àngels-Santa Pellaia. Assenyalar també que l’anada a Andorra
es va veure minvada de participants per la pluja a les hores prèvies a la sortida. Es decidia que se sortia
a les 6 i no a les 5, decisió encertada ja que no va caure ni una gota durant el recorregut.
Per últim agrair a en Pol, en Pere i en Quim l’assistència que sempre ens donen i que sense ells les
sortides no serien el mateix.
El guanyador de la temporada 2015 de carretera ha estat en Fran Roldán. Felicitats!
Aquests són els primers 10 classificats del trofeu de la Regularitat:

S O RT I D E S 2 0 1 5

1r

Fran Roldán

1.620 punts

7è

Josep Colomer

1.330 punts

2ns

Llorenç Llop

1.540 punts

8è

Jordi Teixidor

1.300 punts

Joan Maestre

1.540 punts

9è

Esteve Castañer

940 punts

4t

Pere Garví

1.520 punts

10è

Albert Malagelada

880 punts

5è

Òscar Cornellà

1.340 punts

Ferran Masias

1.340 punts

S ORT I D ES 2 0 1 5
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NOTÍCIES

DINAR DE CLOENDA
Dia: Diumenge, 29 de novembre de 2015
Lloc: Restaurant la Carpa, al costat de l’estany, al Passeig Darder s/n.
Hora: 14h
Preu: 20 €. De primer entrants variats (amanida, fideuà, calamars,
musclos). De segon a escollir entre vedella amb bolets, secret ibèric i
lluç al forn. Postres i cava.
Menú infantil: 12 €
Venda de tiquets: Fruiteria Jaume i Dolors. Es vendran tiquets fins al divendres 27 de novembre.
Nota: Tenim regals per a tothom. Sortejarem paneres, regals… i també tenim estoc de roba ciclista del club
que posarem a disposició dels participants.
Animeu-vos i veniu a la festa del Club Ciclista Banyoles!
Col·laboradors: recordeu que els companys que ens han ajudat en alguna de les proves que organitzem
estan convidats. Nosaltres mirarem de posar-nos en contacte amb tothom però si algú no se l’avisa, que no
dubti fer-nos-ho saber.
Aquest any tornarem a fer una Quina Solidària per tal de col·laborar a la Marató de TV3 com a club.

Marató de TV3
El proper diumenge 20 de desembre, el Club Ciclista Banyoles i l’Ajuntament de Banyoles, organitzem una pedalada solidària al voltant de
l’Estany per tal de donar suport a la Marató de TV3 del 2015, dedicada
a la diabetes i l’obesitat. Es tracta d’una activitat popular i festiva oberta a tothom amb ganes de pedalar una estona per una bona causa.
• La inscripció a la pedalada consisteix en fer un donatiu de 3 €, destinats integrament a la Marató.
Les inscripcions es podran fer el mateix diumenge entre 9 i 10 h a
l’Ajuntament de Banyoles. Els donatius es podran també fer al Passeig
de la Draga a partir de les 10:30 h.
• La sortida de la pedalada serà a les 10 h del matí al davant del mateix
Ajuntament de Banyoles.
• S’hi pot participar amb qualsevol tipus de bicicleta (carretera, muntanya, passeig, tàndem, ...).
Aquells que ho desitgin també poden participar-hi fent la volta a l’Estany a peu.
• El recorregut de la pedalada s’iniciarà pels carrers de Banyoles fins el
passeig Darder, on es farà un reagrupament abans de continuar amb
la volta a l’Estany. Els participants podran optar en fer d’una a cinc
voltes a l’entorn de l’Estany. El recorregut per cadascuna de les cinc
voltes segueix el Passeig Darder i continua per la carretera GIV-5248
per Santa Maria de Porqueres – carretera C-150a – Passeig de la Draga
– Passeig Gaudí – Passeig Lluís Maria Vidal – carrer Sardana – Passeig
Mossèn Lluís Constans - Passeig Darder.
• El punt final del recorregut de les diferents voltes es trobarà degudament senyalitzat al Passeig de la Draga,
on s’oferirà amb la col·laboració de diferents empreses, una xocolatada a tots els participants entre les 10:30
i les 12:00 hores.
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El dissabte 19 de desembre se celebrarà l’Assemblea anual del Club que ha de permetre fer un balanç de
l’activitat portada a terme pel Club durant aquest temporada, les previsions que tenim pel proper any i la
situació econòmica que tenim. Però allò que és important en una reunió d’aquest tipus és escoltar la veu
dels socis i sòcies del Club i fer suggeriments i propostes que poden enriquir el funcionament de l’entitat i el
desenvolupament de les nostres activitats. Animeu-vos a participar-hi.
Aquest any tenim com a punt destacat el canvi de junta directiva.
Dia: dissabte, 19 de desembre de 2015
Hora: 1a convocatòria a les 5h de la tarda - 2a convocatòria a les 5:15h de la tarda
Lloc: Escola La Draga de Banyoles. L’adreça és passeig Lluís Ma Vidal 32-42. S’hi accedeix pel carrer Sant Mer
venint del Club Natació Banyoles.

LLICÈNCIES
Com ja va sent costum els darrers anys, aprofitarem la convocatòria a l’Assemblea anual per a sol·licitar la
renovació de les llicències federatives de ciclisme per les diferents modalitats i per aquells que encara no en
disposen de fer-ne la sol·licitud per primera vegada. Aquest any ho hem tornat a avançat per tal que tothom
pugui disposar de la llicència 2016 com més aviat millor. Amb la gestió telemàtica de les sol·licituds s’ha agilitzat molt la tramitació. Només us demanem que per simplificar-ho, tots els que us vulgueu treure la llicència
ho feu aquest dia, bé personalment, bé facilitant les dades a un company o bé fent arribar de forma prèvia
les vostres dades i el pagament de la llicència a un membre de la Junta.
S’ha de recordar per a tots aquells que participin a les sortides de carretera i BTT, que és molt recomanable
disposar de la llicència federativa. Encara que no participeu en marxes ciclistes o proves de carácter competitiu, on sí que cal disposar de la llicència, aquesta us dóna cobertura en cas d’accident i el que és més important, en la responsabilitat civil.
Prepareu les vostres dades i el dia 19 de desembre veniu a demanar la vostra llicència.

NOTÍCIES DEL CLUB

ASSEMBLEA

Dia: 19 de desembre de 2015.
Hora: de 4h a 5h de la tarda, just abans de l’assemblea general de socis
Lloc: Escola La Draga de Banyoles
Important: Intenteu venir tots aquest dia per tal de facilitar la feina. Porteu la documentació necessària i
l’imprès de sol·licitud a punt. El certificat mèdic només és obligatori per llicències de competició. Tot i això,
és recomanable per als cicloturistes.

LOTERIA DE NADAL
Ja tenim disponible el número de la loteria de Nadal del Club Ciclista Banyoles.
Aquest any el número de la sort és el 84337. El podeu comprar a la Fruitera
Dolors i Jaume, a Can Xumeia, a qualsevol membre de la Junta o bé
enviant un correu a info@ccbanyoles.com. També els podeu adquirir
el dia 22 de novembre al dinar de cloenda. Afanyeu-vos i no us
quedeu sense número!!!

BONES FESTES I FELIÇ ANY 2016

NOT ÍCIE S D EL C L U B
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CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS DE JUNTA DIRECTIVA
Convocatòria d’eleccions a Junta Directiva del Club Ciclista Banyoles, per finalització del mandat de la Junta actual.
Data: 19 de desembre de 2015

MEMBRES A DESIGNAR:
La Junta Directiva ha d’estar formada
per un nombre mínim de tres.
Formaran la Junta Directiva, com a mínim un president, un secretari i un tresorer. Poden haver-hi els vocals que es considerin necessaris, un dels qual pot ser
designat vicepresident.

Horari: de 17:00 a 18:00 hores
Lloc: Escola la Draga, Banyoles
JUNTA ELECTORAL
La Junta directiva designarà directament
els tres components de la junta electoral
entre els socis mes antics que reuneixen
les condicions necessàries, per la qual cosa s’especifiquen en l’acord de convocatòria de les eleccions la referida designació de membres titulars. A més, també hi
haurà tres membres suplents.
Un dels membres de la Junta electoral
actuarà com a president i un altre com
a secretari.

CONDICIONS
ELECTORS:

DELS

CANDIDATS

drà exposar el programa de la candidatura. Les candidatures presentades es publicaran a la pàgina web del club (www.
ccbanyoles.com).
CALENDARI ELECTORAL
22/10/2015 Publicació de la convocatòria d’eleccions, inici de la presentació de
candidatures.

I

15/11/2015 Fi del termini de la presentació de candidatures a les 22:00

Ser soci del club, major d’edat i no tenir
la condició de suspès.

15/01/2016 (+2 dies) Resolució definitiva
de les eleccions i proclamació oficial de la
nova Junta Directiva.

Les candidatures es presentaran per correu electrònic a l’adreça electrònica del
Club (info@ccbanyoles.com) indicant els
noms de les persones que composaran la
junta amb els seus càrrecs corresponents.
Si es considera convenient, també es po-

En el cas que només s’hagués presentat
una sola candidatura, el mateix dia de
l’Assemblea serà proposada com a nova
Junta del Club Ciclista Banyoles.
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