CLUB CICLISTA

BANYOLES

Núm. 59: Memòria 2017

ENS HAN DEIXAT:

PROPERES ACTIVITATS

ALBERT PALMADA
i ÀNGELS COSTAL

- 3 DE DESEMBRE
DINAR DE CLOENDA
- 16 DE DESEMBRE
ASSEMBLEA GENERAL

Calendari 2017/2018

12/11/17

Botifarrada/1a sortida de BTT - Camós

26/11/17

2a sortida de BTT – Sant Patllari

03/12/17

Dinar de cloenda – Festa del C.C.Banyoles

16/12/17

Tramitació de llicències

16/12/17

Assemblea General de socis

17/12/18

Sortida de Nadal (3a de BTT i Ctra) – Canet d’Adri

28/12/18

4a sortida de BTT - “La Muga Bike” (tot el dia)

07/01/18

5a sortida de BTT – Serra de Camós

28/01/18

6a sortida de BTT – Sant Ferriol

11/02/18

7a sortida de BTT – Rocacorba/Mieres

24/02/18

Copa Catalana BTT (1a jornada)

25/02/18

Copa Catalana BTT (2a jornada)

10/03/18

8a sortida amb BTT - Bassegoda

08/04/18

1a sortida de carretera - Ca la Nati

22/04/18

2a sortida de carretera – Cantallops

06/05/18

3a sortida de carretera – Sant Grau

13/05/18

Terra de Remences

20/05/18

4a sortida de carretera – Sant Pere de Rodes

02/06/18

5a sortida de carretera – El Coll

03/06/18

2a Trobada de veterans del C.C.Banyoles

10/06/18

XIV Triatló B de Banyoles

16/06/18

6a sortida de carretera – Bruguera

06/07/18

Superexcursió 7a sortida de carretera- Anada

07/07/18

Superexcursió/etapa llarga

08/07/18

Superexcursió/etapa curta - Tornada

28/07/18

Crono a Rocacorba - 8a sortida de carretera

04/08/18

Anada a Andorra - 9a sortida de carretera

01/09/18

XXXIII Triatló de Catalunya (Banyoles)

00/09/18

10a sortida de carretera – 100% Pla de l’Estany (en funció de la data de la Tondo)

00/09/18

Marxa 100% Tondo

Nota: La data de l’última sortida queda pendent fins que se sàpiga la de la 100% Tondo.
Aquest és un calendari a llarg termini i pot ser que es vegi modificat. Per assegurar-vos ben
bé de les activitat consulteu la pàgina web del club: www.ccbanyoles.com
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C ALENDARI

Han estat moltes les persones que han estat al capdavant. Els que ja fa anys que pedaleu amb el
club recordareu en Josep Maria Arbués, que sempre estava disposat a ajudar a joves ciclistes que
volien competir. També destaquem el paper d’en Josep Massanellas, president insígnia del club.
Amb ell es van dur a terme moltes activitats i es van crear dos equips molt importants tant de
bicicleta de carretera i com de muntanya. Després de molts anys, va venir el relleu d’en Miquel
Moliner, que juntament amb el seu equip, van anar consolidant les sortides de carretera i de
muntanya, així com la prestigiosa prova de la Copa Catalana Internacional de BTT.
I des de ja fa 8 anys l’actual junta, que tinc l’honor de presidir, ha intentat continuar treballant
pel nostre club. Sempre hi ha coses que es poden millorar. Aquesta temporada vinent ens hem
proposat millorar el tema de la roba i promocionar les sortides de muntanya posant-hi com al·licient un trofeu de la regularitat.

EDITORIAL

Si repassem la història del Club Ciclista Banyoles, veurem que des de que l’Emili Font va començar a presidir la nostra entitat han passat moltes coses. Aquella primera junta directiva tenia
moltes ganes d’organitzar activitats i de portar a Banyoles i comarca la màgia de la bicicleta. A
part de portar a terme la Festa del Pedal, també van fer arribar a la nostra població etapes de la
Volta a Catalunya i de la Vuelta a España.

També m’agradaria assenyalar que aquesta temporada passada va tenir lloc la 1a trobada de
veterans del C.C.Banyoles. Després d’una volta a l’estany, esmorzar de germanor. Molt bona
iniciativa que esperem se segueixi duent a terme la temporada vinent.
Com passa el temps! Ja fa 60 anys! El Club Ciclista Banyoles ja fa 6 dècades que es va formar. Va
ser un 26 de gener de 1957. L’ànima i principal precursor del nostre
club va ser l’Albert Palmada i Torrent, que pels atzars del destí,
ens va deixar aquest any 2017. En aquesta mateixa revista hi
podeu trobar un article que ens va dedicar quan el club
va celebrar el 50è aniversari.
Més capritxós encara ha estat també el destí amb la
nostra estimada Àngels Costal. Se l’ha emportada
precisament amb 60 anys.
Serveixi ,doncs, aquestes paraules com homenatge a dues persones que van ser un exemple a seguir per a tota la gent que li agrada l’esport i el
ciclisme en particular.

Llorenç Llop i Noguer
President del Club Ciclista Banyoles

EDI T O RIAL
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SORTIDES DE CARRETERA I BTT
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TROFEU DE LA REGULARITAT
El diumenge 17 de setembre es va tancar la temporada de bicicleta de carretera amb la sortida 100% Pla
de l’Estany. Després de 10 sortides (Ca la Nati, Girona, Coll de la Manrella, Els Quatre Cims, Coll d’Ares,
Vallter 2000, Superexcursió, Cronoescalada a Rocacorba, Andorra i 100% Pla) hi ha hagut 3 socis que
les han fet totes.
Aquest any la proposta ha estat força muntanyosa amb 7 sortides on hi havia ports de 1a i de categoria
especial.
Els guanyadors del trofeu de la regularitat han estat Albert Malagelada, Joan Maestre i Llorenç Llop.

Gerundona
El Club Ciclista Banyoles va rebre el reconeixement a la II edició de la Gerundona 2017. El nostre club va
ser el que va participar amb més fèmines en aquesta prova ciclista. Felicitats, noies!

S O RT IDES 2 0 1 7

Com diu l’Albert, de les quatre últimes súpers, a tres ha plogut. Bé,
però no ens podem queixar, ja que
sempre ha acabat sortint el sol i ens
ha deixat acabar la sortida.
Aquest any va passar el mateix,
però tot va anar molt bé. Van ser
tres dies d’ambient ciclista, amb
bon humor i bon ciclisme.
Anem a pams. El divendres arribàvem d’hora a La Pobla de Segur i alguns companys aprofitaven per estirar cames, pedalar dues horetes...
i refrescar-se al pantà de Sant Antoni.
El dissabte l’etapa llarga, la Superbonaigua de 204 kms. Puja
i baixa constant i amb la pluja durant tot el port de la Bonaigua. A dalt dinar preparat per en Pol, en Pere i la Carme.
Canvi de roba i tornem-hi. Per sort de baixada el temps va
millorar i es va poder acabar l’etapa prevista.
El diumenge cap a la Torre de Capdella a la Vall Fosca fent
unes dues hores i mitja de recorregut. Havent dinat cap a
casa una mica cansats però satisfets.
Ara només ens queda preparar la Súper de l’any vinent.

I Trobada de veterans del C.C.Banyoles
El diumenge 7 de maig es varen trobar els “veterans” del Club ciclista Banyoles. Vint-i-cinc companys
de la bicicleta varen fer una volta a l’estany per demostrar que encara estan actius. Una bona iniciativa
que en Llorenç Batlle, juntament amb en Diego o en Joan Busquets es van encarregar d’organitzar.
Evidentment, després de fer la volta es van reunir en un esmorzar de germanor a Can Garriga. Esperem
que la temporada vinent també es tornin a reunir.

SORTIDES DE CARRETERA I BTT

Superexcursió a la Bonaigua

S ORT IDE S 2 0 1 7
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COMPETICIÓ

Copa Catalana Internacional de BTT
A Banyoles es va celebrar la primera prova de la Copa Catalana Internacional BTT Biking Point. Es
va viure una carrera molt disputada amb diversos caps de cursa a les primeres voltes fins que a l’última, alguns corredors com Victor Koretzky i Jordan Sarrou del BH SR Suntour Kmc, Carlos Coloma
del Primaflor Mondraker Rotor, Pablo Rodriguez del MMR i Hugo Drechou es van distanciar de la
resta de corredors. Finalment Victor Koretzky amb un temps d’1:32:14 va ser el guanyador per segon any consecutiu per davant del seu company d’equip Jordan Sarrou, que va entrar just després
a només 5 segons. Carlos Coloma va completar el podi a 29 segons amb un temps d’1:32:43.
En la jornada del dissabte es va poder viure un gran espectacle on Pauline Ferrand-Prévot del CANYON-SRAM Racing es va imposar amb un temps d’1:29:29 a Barbara Benko del FOCUS XC Team
en un duel molt igualat fins a l’última volta, en la qual va entrar a escassos segons amb un temps
d’1:29:42. A més, es va realitzar també la Copa Promoció BTT Banyoles per a les categories infantils
i alevins.
El nou format de la prova, ha superat les expectatives de l’organització. S’estima que al llarg del
cap de setmana 12.000 persones van gaudir d’un veritable espectacle. Com és habitual el públic a
Banyoles va animar efusivament a tots els corredors en els diferents punts del circuit.
Un total de 700 bikers van prendre la sortida des del Parc de la Draga i van poder viure en primera persona una de les curses més importants del calendari que aquest any estrenava la categoria
Hors Class, sent així la primera i única prova a Espanya amb aquesta categoria UCI. El més ràpid en
categoria Sub 23 va ser Milan Vader del WATERSLEY R&D; en cadet la victòria va ser per a Antoine
Rostang; en categoria Màster els millors van ser Pablo Egeda (M30), Josep Maria Mir (M40), Francisco Salamero (M50) i Donneger Herve (M60).
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C O M PET IC IÓ

Com cada any, el primer dissabte de juliol es va disputar la cronoescalada a Rocacorba. El guanyador va
ser, un any més, en Jordan Cárdenas; seguit per en Javier Boza que també, una vegada més, tornava a
assolir el segon lloc. Cal destacar la tercera posició d’en Jesús Robledillo, ocupant l’últim lloc del podi.
Bon temps també va fer en Jordi Valentí, que va baixar dels
50 minuts i va ocupar la quarta plaça. Jordi Montserrate, guanyador en una ocasió de la crono, va ocupar el cinquè lloc.
1r

1r Jordan Cárdenas

39’15”

1r

2n Javier Boza

41'24"

3r

3r Jesús Robledillo

46’41”

3r

4t Jordi Valentí

48’39”

5è

5è Jordi Monserrate

50'23"

6è

6è Pau Maestre

55’13”

7è

7è Carles Pasqual

55'22"

8è

8è Pere Sànchez

56’38”

9è

9è Jordi Molas

56’43”

10è

10è Esteve Castañer

57’29”

11è

11è Joan Maestre

58’43”s

12è

12è Albert Malagelada

59’37”

13è

13è Llorenç Llop

1h00’06”

14è

14è Lluís Torrent

1h01’08”

15è

15è Miquel Descamps

1h13’01”

COMPETICIÓ

LA Cronoescalada a Rocacorba

Secció triatló temporada 2016-2017
Aquesta temporada 2016-17, els integrants de la secció de triatló han aconseguit diferents podis en
algunes de les disciplines que engloben el triatló: natació, ciclisme i cursa a peu.
Cal destacar que un any més els colors del Club Ciclista Banyoles s’han pogut veure a proves de nivell internacional passant per l´Ironman d´Àustria, la Marató de Rotterdam o la Menorca Swim Challenge. Aquestes són només algunes mostres de les proves a nivell internacional. Si ens apropem una mica més, podem
apuntar proves com el Campionat d’Espanya de Triatló iAquatló celebrat a la nostra ciutat de Banyoles.
Com cada any, la secció de triatló recolza causes solidàries participant en proves esportives que destinen
els seus ingressos en la investigació de diferents malalties.
Amb moltes ganes de començar la nova temporada...

C O M PET I C IÓ
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NOTÍCIES

ENS DEIXEN L’ALBERT PALMADA I L’ÀNGELS COSTAL
Ens va deixar l’Albert Palmada i Torrent, fundador
del Club Ciclista Banyoles.
Corrien els anys 50 i l’Albert sentia una gran
passió pel ciclisme. L’any
1957, juntament amb en
Josep Font, va fer possible la creació del nostre
club; essent-ne ell el secretari.
En el 50è aniversari del
club el vàrem poder tenir
a la nostra festa de cloenda i ens va comentar com se li va ocórrer la idea de fer un club de
ciclisme a la ciutat de Banyoles. També ens va explicar com va portar a la comarca arribades
de la Volta a Catalunya o de la Vuelta a España.
El Club Ciclista Banyoles dóna el seu més sentit i sincer condol a tota la seva
família.
Descansa en pau, Albert.

L’Àngels era un exemple a seguir per
tots aquells que ens agrada l’esport
i en especial la bicicleta. Experta en
llargues distàncies, sempre disposada
a sortir a pedalar, tant si ho feia sola,
com si ho feia amb companyia; tant
si ho feia en bici de carretera com de
muntanya.
Sòcia del club Ciclista Banyoles, aquest
any ens havia acompanyat en un parell de sortides. A la de ca la Nati ens
va donar una lliçó de com fer relleus.
Res feia preveure que algun mal l’estava consumint. Tot ha estat molt ràpid. L’Àngels ja
no hi és.
L’útima prova en què va participar va ser la MTB Challenge de Girona el mes de maig. El
proper repte que tenia era fer la Transpyr. No hi va ser a temps.
El Club Ciclista Banyoles dóna el seu més sentit i sincer condol a tota la seva
família.
Descansa en pau, Àngels.
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N O T Í CIES

... i aquest es va produir el dia 27 de gener de 1957,
en un entresolat del Bar Sarquella. On ens varem
reunir un grup d’amics per intentar crear una entitat
que fomentés l’esport del ciclisme, aleshores inexistent a la vila de Banyoles. Però, com era Banyoles
als anys 50 del segle passat. Una breu pinzellada
històrica. Inevitablement hem de parlar del regim
franquista, sorgit de la malaurada Guerra Civil. L’aïllament d’Espanya, degut al seu règim administratiu,
va portar al país a una crisi econòmica i a un sistema
autòcrata. Banyoles, a la dècada dels anys 40, la seva
situació econòmica era molt delicada com a tot Catalunya, faltava de tot, principalment l’alimentació,
l’”estraperlo” era a l’ordre del dia, pels desaprensius
varen ser anys de riquesa i per la majoria de pobresa. L’Ajuntament, presidit per l’alcalde Francesc X. Prat i
Hostench, va demanar al Governador Civil (llavors l’amo absolut), un auxili econòmic per tal d’acabar la carretera de circumval·lació de l’estany, per poder donar treball a moltes persones en atur.
La guerra cada vegada era més llunyana i Banyoles ciutat activa anava sortint de la pobresa, la indústria començava a donar fruits i de treball no en faltava, les pagesies de l’entorn també aconseguien ser més operatives. Als mercats no hi faltaven aliments produïts per ells, sobretot l’aviram, els fruits de la terra i una pròspera
ramaderia. Pel trasllat de les persones eren necessàries les bicicletes i a totes les cases no n’hi faltaven, més
tard vingueren les motocicletes i els cotxes per a les famílies més adinerades. D’aquí sortiren uns aficionats enamorats del ciclisme i començaren ha organitzar curses de bicicletes a l’entorn de l’estany. Llavors devia tenir
dotze o tretze anys i no deixava mai d’assistir-hi. Era per a mi un plaer contemplar els corredors. He preguntat
a les poques persones majors informació d’aquelles curses i no m’han sabut donar resposta, però a la meva
memòria tinc present les persones que dirigien aquella entitat que organitzava aquelles curses. No recordo
el nom, però el seu president devia ser el senyor Isidre Palmada, que regentava una sastreria; de secretari el
senyor Antoni Freixa, oficinista; de vocals, el senyor Àngel Port, que tenia un taller de venda i arrenjament de

TOT TÉ UN PRINCIPI…

TOT TÉ UN PRINCIPI...

bicicletes; i el senyor Bonaventura Ill, que el seu fill Joan solia córrer a les curses, altres persones també devien
ajudar en les organitzacions, però no estan a la meva ment. Vull recordar que a l’any 1944 la Unió Esportiva
de Sans, va organitzar la seva “Volta Ciclista a Catalunya” i que aquells amants del ciclisme van atrevir-se ha
organitzar un final d’etapa. Aquesta sortia de Puigcerdà i finalitzava a Banyoles.
Vull aprofitar per recordar unes persones que varen ajudar-nos i que no figuren amb cap documentació del
Club, aquest són: el senyor Josep Mª Sarquella, propietari del bar del seu nom que ens va acollir; a Jesús Barba, excel·lent pintor de lletres que va dissenyar-nos l’escut de l’entitat; a Pere Vila –que aquest any complirà
noranta anys–, que amb el seu “xiulet” posava ordre a les curses i per acabar a l’amic Manel Pont i Bosch,
poeta i escriptor que va dedicar-nos una poesia al Club, titulada “A un ciclista” ... el teu mallot té brises de
bandera...” que bonica. En el teu recordatori de comiat, ens dius: “He tancat el portal a la vesprada” que el
Senyor t’ompli de llum a l’altra vida. Eres un bon home. Sempre estaràs en el meu record.
Per finalitzar, vull fer esment que a l’any 1972, el Club, va atrevir-se a organitzar una final d’etapa de la
“Vuelta Ciclista a España”, aleshores organitzada pel Diario Vasco “El Pueblo Español” que sortia i arribava
a Bilbao. Tot el mèrit és del senyor Josep Font. La família i el negoci que havia creat, absorbien cada vegada
més el meu temps i paulatinament vaig apartar-me del Club, però el meu amor per l’Entitat no ha defallit.
Els anys van passant inexcusablement un rere l’altre, i el Club Ciclista Banyoles, manté una forta vivesa,
formeu una gran família, amb germanor i amb una activitat dinamitzadora; us he parlat d’un passat, ara el
present i el futur és vostre.
Albert Palmada i Torrent
TOT TÉ UN PRIN C IPI …
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NOTÍCIES DEL CLUB

Assemblea General de Socis i Sòcies
L’Assemblea anual del Club 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.
Dia: dissabte, 16 de desembre de 2017
Hora: 1a convocatòria a les 5h de la tarda - 2a convocatòria a les 5:15h de la tarda
Lloc: Escola La Draga de Banyoles

DINAR DE CLOENDA
Dia: Diumenge, 3 de desembre de 2017
Lloc: Restaurant la Carpa, al costat de l’estany, al Passeig Darder s.n.
Hora: 14h
Preu: 20€. De primer amanida de tardor i entrants variats. De segon a escollir entre mitjana de vedella,
espatlla de xai i dorada al forn. Postres i cava.
Menú infantil: 12€
Venda de tiquets: Fruiteria El Petit Mercat. Es vendran tiquets fins al divendres 1 de desembre.
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 de 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

1 0 N O T Í CIES

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 avançar per tal
que tothom pugui disposar de la llicència 2018 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.
Dia: 16 de desembre de 2017
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.

Documentació necessària per tramitar la llicència
A la web de la Federació Catalana de Ciclisme teniu tota la informació necessària i els impresos que
necessiteu.
En qualsevol cas, farà falta la següent documentació:
- Sol·licitud de llicència

NOTÍCIES DEL CLUB

Tramitació de llicències

- Certificat mèdic (només per competició, no per cicloturisme)
- Fotocòpia del DNI (només per noves sol·licituds)
- Compromís esportiu (només per Cadet, Junior, Sub.23 i Elit)

LOTERIA DE NADAL
Ja tenim disponible els números de la Grossa de Cap d’Any del Club Ciclista
Banyoles.
Aquest any els números de la sort són els 32.938, 78.620, 65.421 i 64.802.
Ho podeu comprar a la Fruiteria El Petit Mercat, a qualsevol membre
de la Junta o bé enviant un correu a info@ccbanyoles.com. També
els podeu adquirir el dia 3 de desembre al Dinar de Cloenda.
Afanyeu-vos i no us quedeu sense números!!!

BONES FESTES I FELIÇ ANY 2018

N OTÍCIE S DEL C LU B
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LA REVISTA DEL CLUB CICLISTA BANYOLES

Apartat 50 | 17820 Banyoles | info@ccbanyoles.com

www.ccbanyoles.com · info@ccbanyoles.com

