PEDALS
CALENDARI
Data

Itineraris

30/03/08
30/03/08
05/04/08
06/04/08
06/04/08
12/04/08
13/04/08
13/04/08
13/04/08
19/04/08
20/04/08
20/04/08
27/04/08
03/05/08
04/05/08
11/05/08
11/05/08
17/05/08
18/05/08
18/05/08
18/05/08
20/05/08
21/05/08
25/05/08
01/06/08
07/06/08
14/06/08
15/06/08
15/06/08
21/06/08
28/06/08
29/06/08
05/07/08
13/07/08
19/07/08
02/08/08

Corró d'Amunt – Copa Catalana BTT
Duatló de Banyoles (col·labora C.C.Banyoles)
Calonge – Veterans i Ciclomàster – Ctra.
Copa Girona-Banyoles Carretera
Marxa Bilbao-Bilbao
Duatló de Sant Joan de les Abadesses
Banyoles-Castelló-Peralada-Banyoles
III Marxa Popular/Mercat d'ocasió BTT – Melianta (Fontcoberta)
BikeShow BCN
Copa Catalana carretera Porqueres
Figueres (Memorial V. Panizo) – Veterans i Ciclomàster – Ctra.
Duatló de Castellfollit de la Roca
Banyoles-La Ganga-Romanyà-Banyoles
C.R.I – Torroella de Montgrí – Veterans i fèmines
Banyoles-St Pere de Rodes-Roses-Banyoles
Eivissa – Copa Catalana BTT
Marxa Terra de Remences
Triatló de Sant Feliu de Guíxols
Volta a l'estany CRI
Banyoles-Parets d'Empordà-Vilademuls-Banyoles
Marxa Terra de l'aigua
Volta Ciclista a Catalunya – Arribada a Banyoles
Volta Ciclista a Catalunya – Sortida de Banyoles
Vall de Lord – Copa Catalana BTT
Banyoles-La Salut-St Esteve d'en Bas-Banyoles
Marxa de La Bonaigua
Banyoles-Coll d'Ares-Tapis-Banyoles
Marxa de les Tres Nacions
Marxa Rutes del Montseny
Marxa Quebrantahuesos
Prèvia a la Marxa de les Goges per als socis
Triatló B de Banyoles (col·labora C.C.Banyoles)
II Marxa Cicloturista Les Goges - Banyoles
Banyoles-Capsacosta-Coll de Burgares-Ogassa-Santigosa-Banyoles
Super-excursió de l'any: Quebrantahuesos-Sabiñanigo
Anada a Andorra
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SORTIDES CARRETERA
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BANYOLES-Esponellà-Bàscara (reagrupament)-Sant Mori
St. Pere Pescador- Castelló d'Empuries-Perelada-Figueres-BANYOLES
Hora sortida:
Lloc sortida:
Trofeu regularitat :
Observacions:
Recordeu:

3

8,00 h.
Pavelló Poliesportiu de Banyoles
94 punts
- Anirem per Orfes i Vilaür.
- Esmorzarem de forquilla i ganivet a l’Hostal Emporium, a dins mateix de Castelló d’Empúries.
- Tornarem per Peralada, Vilabertran i Figueres. La tornada serà lliure.
- Anar amb compte al creuar Figueres.
- Cal respectar el reagrupament de Bàscara.
- Cal portar esmorzar.

124 km

Diumenge, 27 d'abril

BANYOLES-Celrà-La Bisbal d'Empordà (reagrupament)-La Ganga
Calonge-Alt de Romanyà-Llagostera (reagrupament)-Cassà de
la Selva-Quart-BANYOLES
Hora sortida:
Lloc sortida:
Trofeu regularitat :
Observacions:
Recordeu:
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94 km

Diumenge, 13 d'abril

8:00 h.
Aparcament supermercat Condis
140 punts
- Excursió llarga, amb un recorregut clàssic dels ciclistes gironins.
- Esmorzarem a Calonge. Cal portar esmorzar.
- Anar molt en compte amb els cotxes, en tot el recorregut.
- Cal portar esmorzar.

122 km

Diumenge, 4 de maig

BANYOLES-Esponellà-Figueres(reagrupament)-St. Pere de Rodes
Port de la Selva-Coll de Perafita-Roses (reagrupament)-Figueres
Can Vilà-BANYOLES
Hora sortida:
Lloc sortida:
Trofeu regularitat :
Observacions:
Recordeu :

7:30 h.
Pavelló Poliesportiu de la Draga
150 punts
Excursió clàssica amb la principal dificultat en el ja conegut alt de St. Pere de Rodes.
7,2 % mitjà de desnivell i rampes màximes del 10 %. Trobareu el Perafita
amb un 4,2 % de mitjana i rampes màximes del 7 %
- Quan realitzeu la baixada del coll de Perafita i en la nova carretera de Roses a Figueres
anar molt de compte,j a que és una carretera amb molt de trànsit .
- Cal portar esmorzar.
- Que és molt important respectar els reagrupaments.
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Diumenge, 18 de maig

XXVII VOLTA A L'ESTANY (CRI)

6,7 km

Hora sortida:
Lloc sortida:
Trofeu regularitat:
Inscripcions:
Observacions:

8,00 h.
Passeig Darder (davant Hotel Mirallac)
50 punts (volta estany) + 75 punts (excursió).
Hotel Mirallac a partir de les 8 del matí.
- La sortida es donarà de minut en minut per ordre d'inscripció.
- Hi haurà una classificació per a bicicletes de muntanya.
- Es prega puntualitat per tal de poder acabar abans de les 9 i així poder evitar el trànsit.
A veure si aquesta temporada té més éxit lluitar contra el cronometre!
Sortida per després de realitzar la Volta a l’Estany:
- Realitzarem una volta per la nostra comarca:
Banyoles-Vilavenut(esmorzar a la plaça)-Galliners-Parets d´Empordà-Veinat de Monells
Vilademuls-Terradelles-Vilamari-Banyoles (60 km)
Recordeu:
Cal portar esmorzar.
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BANYOLES-Mieres-Olot(reagrupament)-St. Esteve d'en Bas
Coll d'Uria-Santuari de La Salut (esmorzar)-St. Esteve d'en Bas
(reagrupament)-Les Planes-Les Encies-St. Gregori-BANYOLES
Hora sortida:
Lloc sortida:
Trofeu regularitat:
Observacions:
Recordeu:
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137 km

Diumenge, 1 de juny

7,30 h
Aparcament supermercat Condis
160 punts
- Variant de la ja clàssica excursió al Far.
- És una excursió llarga i dura que ens permetrà començar a posar-nos en forma.
- El desviament al santuari està ben senyalitzat.
- No desviar-se a l'esquerra per la carretera nova de després de Les Preses.
- Cal portar esmorzar.

197 km

Dissabte, 14 de juny

BANYOLES-CAPSACOSTA-COLL D'ARES-PRATS DE MOLLÒ-CERET
COUSTOGES-DARNIUS-BOADELLA-TERRADES-BANYOLES
Hora sortida:
Lloc sortida:
Trofeu regularitat:
Observacions:
Recordeu:

5,30 h
Pavelló Poliesportiu de la Draga
240 punts
- Continuarem amb la mateixa ruta que la temporada passada.
- És bastant més dura que abans, tot i això és una de les excursions més maques
i llargues del Club, amb un paisatge magnífic.
- Importantíssim, per tal de facilitar les tasques del cotxes suport,
portar l'equipament del Club.
- Menjar abans de sortir per afrontar els dos ports inicials.
- No oblideu l'esmorzar.
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COPA CATALANA INTERNACIONAL DE BTT
El passat diumenge 17 de febrer va tenir lloc la Copa Catalana Internacional de Banyoles,
Memorial Salvador Masgrau al ja clàssic circuit de la zona del Puig de Sant Martirià. Banyoles
acollia una vegada més figures d’àmbit internacional i nacional, i a més, enguany era també
puntuable pel Superprestigio Massi. Un total de 430 inscrits es disposaven a pedalar en la matinal
banyolina.
En la categoria Elit masculina el podi el va encapçalar el corredor de Nova Zelanda Kashi Leuchs
(Cannondale), seguit per Juan Pedro Trujillo (Cemelorca) i en tercera posició l’escalenc Marc
Trayter (ECP TAU). Els ciclistes varen donar 5 voltes a un circuit d’aproximadament 7 km. El
corredor neozelandès va liderar la cursa des de la segona volta i va creuar la línia d’arribada amb
1:14 m d’avantatge sobre el segon classificat. Marc Trayter feia una cursa intel·ligent i aconseguia
superar en l’última volta al ceretà Martí Gispert, que aconseguia la quarta posició.
Pel que fa a la categoria de fèmines, que havien de fer 4 voltes, el podi va estar configurat per
Anna Villar (Massi), Francisca Campos (Massi) i Sandra Santanyes (Cemelorca). Destacar també
que la excampiona del món Marga Fullana va abandonar per problemes mecànics després
d’estar liderant la prova.
En la categoria junior, també amb 4 voltes, semblava que el portuguès Ricardo Reis (BTT Rilhos)
guanyaria sense problemes després d’anar al capdavant durant la major part del temps, però en
l’última volta es veia superat per un pletòric Francisco
López (Cemelorca). El bisbalenc Umbert Almenara
(ECP TAU) es feia amb l’útima plaça del podi.
El públic present a la cita era molt nombrós, la qual
cosa va fer lluir encara més l’espectacle ciclista.
Una vegada més, gràcies a tots els col·laboradors, que
han fet possible que la prova fos un èxit.
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ENTREVISTA: MARGA FULLANA
El Club Ciclista Banyoles veu recompensat el seu esforç organitzatiu
per la presència a la Copa Catalana
Internacional de figures de primer
nivell com ara la corredora Marga
Fullana (Massi-Illes Balears) a la qual
agraïm de veritat la seva amabilitat
en concedir-nos unes paraules per
una publicació tan modesta com és
la revista de la nostra entitat. Gràcies a les gestions fetes per en
Quim Rovira vàrem poder compartir uns minuts amb una gran esportista i alhora persona. En el moment
de fer l'entrevista, la corredora mallorquina havia abandonat de la
prova banyolina per culpa d'una
avaria mecànica quan anava destacada en primera posició. Tot i això,
no perd mai el somriure i s'ho agafa
amb filosofia:
– Ho sento per la cursa.
– No passa res, “Gajes del oficio”.
– La primera pregunta que volem fer-te és com t'ho fas per estar sempre a davant, sempre a l'elit mundial (el secret potser són els espinacs o que estàs molt “catxes”, com
diuen els nens del teu poble Sant Llorenç des Cardassar)?.
– Bé, el meu secret és fer les coses bé. Sempre m'ha agradat entrenar, cuidar-se... i ja et dic, si
vols aconseguir el teu objectiu, has de fer les coses bé.
– En la “Carta a mis amigos” del teu lloc web (margafullana.com) demostres ser una dona combativa i optimista, que no dónes res per perdut. Són aquestes unes condicions
bàsiques pels que volen practicar el ciclisme?
– Home, això depèn de cada persona, cada cas és diferent, cada persona és un món. Jo quan
vaig caure i semblava que les coses anaven malament, més ganes tenia d'entrenar. Només
pensava en recuperar-me aviat i competir de nou. Jo sóc molt... Com més mal em fan més
valenta em sento.
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– Conscients que deus estar cansada de que sempre et facin les mateixes preguntes,
hem buscat unes preguntes més planeres, que inevitablement tiren cap a casa. Per
exemple, voldríem preguntar-te com qualificaries el circuit de Banyoles?
– Mmmm... No ho sé.
– Malament...?
– No, no... A veure, no és un circuit adequat a les meves característiques, a les meves condicions, però
està bastant bé. Hi ha pujada, es fa dur, també hi ha “repetxons” forts... i per exemple per agafar ritme
de cursa està molt bé.
– Durant aquests anys que has estat per Banyoles, has pogut visitar la ciutat i el seu estany?
– No, la veritat és que no, i em sap greu. Però ara que vinc cada setmana a visitar aquesta gent, a la Fina Bosch, a veure si ho puc visitar tot.
– Els ciclistes de la comarca després d'un entrenament solen acabar donant una volta a
l'estany...
– Doncs ara hi aniré, sí, sí, ara hi aniré.
– A la nostra ciutat es practica molt l'esport, fins i tot esports minoritaris com el rem o el piragüisme, i evidentment ciclisme o btt. Però creus que algun dia el btt deixarà de ser minoritari?
– Doncs no ho sé. La cosa està molt complicada. I per la meva zona també.
– Què dius ara? Amb una campiona del món i medalla olímpica?
– Sí, sí, mira, i a més, els terrenys per on entreno tot és privat. Sempre he de demanar permís per passar
per finques particulars. Si vull passar per un lloc, he de demanar permís. És fort, però és així.
– A la nostra junta, hi ha un pare que té dues nenes que practiquen el BTT, quin consell els donaries a elles i a les fèmines en general per tal que practiquessin el teu esport?
– En primer lloc, que s'ho agafin com un hobby... sí, com un hobby. No com un treball. Que facin exercici i s'ho passin bé. Que primer estudïin i després ja es veurà.
– I ara, si et sembla bé, passem de Banyoles a Sant Llorenç des Cardassar. Suposo que deus ser
la llorencina més famosa i més internacional, no? Pots passejar-hi tranquil·lament?
– Sí, és clar, és un poble petit i puc passejar tranquil·lament. No és com en Nadal. De moment no. Per
sort.
– Com està el ciclisme a ses illes?
– Malament, malament. I més de la manera com ho estan enfocant tot.
– I el ciclisme en general, creus que està ferit de mort o que això farà precisament que la gent el
respecti més i se'l cregui més?
– Jo crec que si la cosa no canvia tot anirà a pitjor. Anem a pitjor. No s'adonen que nosaltres som les
víctimes, i també rep el ciclisme. Ara està el cas d'en Contador que no el deixen anar al Tour... Esperem que tot canvïi i millori la situació.
- Nosaltres aquí estem molt orgullosos de tenir entre nosaltres un mallorquí tan ilustre com en
Joan Llaneras. Hi tindrem ara una corredora?
– Home, ara que vinc tant sovint per aquí, també m'hi puc quedar a viure.
No sabem si es quedarà o no, però a partir d'ara
també estarem orgullosos de tenir tants d'anys
entre nosaltres i d'haver-hi pogut parlar
amb una súper-classe com és la Marga Fullana.
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CRONO A SANT PATLLARI / Botifarrada a Pujarnol
Bona participació a la doble jornada que organitzava el club Per una banda, prop d'una trentena
d'esforçats afrontaven els 12 km aproximats de que constava la contrarellotge i per l'altra, tots
plegats ens reuniríem a l'esplanada de la Torre de Pujarnol per tal d'agafar forces amb la
botifarrada que ens tenien preparats.
A primera hora semblava que la boira deslluiria la festa, però a mig matí ja va sortir el sol i va
permetre posar fi així a les diferents sortides de BTT d'aquesta temporada Us emplacem a tots al
mes d'octubre vinent per començar-ne una de nova.
Aquí teniu la classificació de la crono:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Abel Clavero
Ricard Garcia
Joan Marín
Víctor Ventura
Albert Serret
Oscar Espinar
David Puigdevall
Lluís Mach
Xavi Martí
Jaume Fores
Martirià Masó
Pep Llorens
Josep Duran
Llorenç Llop

39,06
39,44
40,01
40,12
41,00
41,11
41,54
43,24
45,24
45,53
48,16
50,44
51,29
52,04
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15 Pere Martínez
Joan Rovirola
17 Judit Fores
Laia Fores
19 Àlex Ricart
20 Fermí Domènech
21 Rafel Espinar
22 Adrià Espinar
23 Toni Espinar
24 Narcís Freixas
Cesc Mariscot
26 Josep Sesarols
27 Jordi Vila

54,18
54,18
54,29
54,29
56,10
56,37
1h,00,06
1h,03,00
1h,03,06
1h,07,00
1h,07,00
1h,20,30
S.T.
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PRESENTACIÓ DELS EQUIPS
BTT - CARRETERA - TRIATLÓ
Presentació dels equips de competició
Durant el mes de febrer hem anat presentant els diferents equips de competició que defensaran els colors
del nostre club durant la temporada 2008.
La novetat més destacada d'aquest any és la creació d'un nou equip de triatló. El Club ha hagut d'inscriure's
a la Federació Catalana de Triatló per tal de poder córrer amb els colors del Club i resta a la disposició de tots
el socis i sócies. L'equip ja va començar a competir al Duatló de Barcelona el passat 17 de febrer i també a
Manresa el 24.
Tot seguit us passem una relació de tots els corredors de les diferents modalitats:
Equip de carretera:
Josep Canet (veterà 50),
Llorenç Llop (veterà 40),
Lluís Bosch (senior)
Natali Estévez (senior).
L'Albert Malagelada ha decidit
deixar de competir i ens seguirà
com a director en algunes
curses.

Equip de triatló:
Enric Ferran “Quique”,
David Costa,
Xavi Garcia,
Jesús Martos “Presser”
Mònica Clinaz.

Equip de BTT:
Adrià Espinar (aleví), Pau Maestre (aleví), Narcís Lopes (infantil), Albert Codinach (elit), Oscar Carrasco (elit),
David Puigdevall (elit), Joan Marín (Master-30), Ricard García (Veterà 40). Responsable esportiu: Joan Maestre.
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ORGANITZACIÓ D'UN ESDEVENIMENT
CICLISTA
El delegat d'esports de la Generalitat ens comentava un dia que tots els esportistes d'elit
haurien de passar a l'altra banda, és a dir, a la feixuga tasca d'organitzar un esdeveniment
esportiu.
Nosaltres aniríem encara més lluny, no només els d'elit sinó també els esportistes del
carrer, els pares que tenen fills que practiquen un esport, les persones que només es
queixen del que fan els altres, les autoritats que ho veuen tot des de la tribuna i en
definitiva tots aquells que no ho han fet ni ho faran mai; tots ells ho haurien de provar.
El Club Ciclista Banyoles organitza diversos esdeveniments, des de competicions de
nivell internacional com ara la Copa Catalana de BTT que impliquen una gran logística,
fins a les diverses sortides socials, tant de BTT com de carretera, que potser no porten tan
d'enrenou. Malgrat tot, totes elles tenen a darrera un grup de persones que treballen de
manera voluntària i amb la intenció de que tothom en surti beneficiat.
Un dels caps visibles del nostre club en temes organitzatius és en Josep Colomer i en ell
recau moltes de les responsabilitats, però també sabem que sense la resta de
col·laboradors, cap d'els esdeveniments abans esmentats podrien portar-se a terme.
En ocasions, els que volem treballar per l'esport i en aquest cas més concretament pel
ciclisme, tenim motius per tirar la tovallola: caps de setmana preparant les diferents
proves, burocràcia administrativa, riscos innecessaris... però hi ha una força major que ens
empeny dia a dia a intentar que els socis i sòcies no només estiguin contents amb el club
sinó que, a més, se'n sentin orgullosos.
Sovint donem gràcies des de la revista Pedals o des del nostre lloc web als
col·laboradors/es que fan possible que moltes activitats es puguin dur a terme. Una
vegada més els tornem a donar les gràcies...moltes gràcies.
Serveixi aquestes línies com a homenatge a tots els organitzadors d'arreu que treballen
pel bé del ciclisme i l'esport en general.
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ASSAMBLEA GENERAL
DE SOCIS
Al voltant de 25 socis van assistir a la convocatòria d'assamblea general
de socis que va tenir lloc a can Quim del Rec el passat 1 de febrer.
A més d'un resum de les activitats realitzades s'informava de les que es té
previst realitzar properament: Copa Catalana, Copa Girona, Marxa de les
Goges, sortides socials… També es feia ressó de la creació d'un nou
equip de triatló.

INFORMACIONS DIVERSES
• Roba temporada 2008: Ja es troba a Podium la roba de la temporada
actual.
També informem a tots els socis interessats que a la botiga Podium es
troben a la venda excedents de roba de la temporada 2007 amb el 50%
de descompte.
• Can Quim del Rec: la junta del Club Ciclista Banyoles deixarà de fer les
seves reunions en aquest emblemàtic emplaçament. La raó és que vàrem
patir una sèrie de robatoris i que l'edifici ja començava a estar en mal
estat. En un principi, l'Ajuntament ens ha ofert el local social de Can Puig.
També estem pendents d'un altre local que pugui servir de magatzem.
• Quota anual: la quota de soci passarà a ser de 20 euros.
• Cursa de carretera: El proper diumenge 6 d'abril tindrà lloc la Copa
Girona de carretera puntuable també per a Copa Catalana. Es faran tres
curses al circuit de davant del pavelló de la Draga: una de promoció, una
per a veterans i una per a séniors-master 30. La matinal ciclista
començarà a les 9:30 h fins, aproxima-dament les 13:00 h.
• 80 voltes a l'estany de Banyoles: el soci de L'Estartit Amat Artigas va
aconseguir el repte de fer 80 voltes a l'estany de Banyoles. Aquest repte
va tenir lloc el dissabte 1 de març totalitzant 528 km amb 24 hores de
durada.
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