PEDALS
CLUB CICLISTA BANYOLES
Núm. 37: 4rt trimestre de 2007

Ha estat notícia:
I Marxa Banyoles-Rocacorba "LES GOGES"
Superexcursió al Pirineu Navarrès - 20, 21 i 22 de juliol

Properes activitats 4rt trimestre de 2007:
Botifarrada a Serinyà - 7 d'octubre
Dinar cloenda temporada 2007 - 25 de novembre
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CALENDARI
Data

Itineraris

07-10-07

Botifarrada a Serinyà:
Banyoles – Melianta - Centenys - Vilert - Esponellà - Serinyà
Caselles Davall - Banyoles

07-10-07

II Marxa dels Volcans Olot

14-10-07

Copa Gironina Olot

21-10-07

Copa Gironina Amer

21-10-07

Escalada a Montjuic

28-10-07

Banyoles - trialera curta - Merlant - Coll de Guixeres - St. Miquel de
Campmajor - Fang Aventura - St. Patllari - St. Bartomeu de Matamala
el Casot - trialera llarga - Banyoles

28-10-07

Copa Gironina Platja D'aro

28-10-07

Open Natura Besalú

04-11-07

Banyoles - Miànegues - Camós - Can Valentí - Can Coll - Cal Sereno
Can Ramió - Banyoles

11-11-07

Copa Gironina Llagostera

18-11-07

L’Estartit-Sobrestany - Punta del Castell - Punta Milà Cala Montgó
Torre de Montgó - Cala Salpatx - Port de L’Escala - Riells - Càmping Neus
Pla de Milà - Base Militar - L’Estartit

18-11-07

Copa Gironina Lloret de Mar

25-11-07

Dinar de Cloenda de Temporada

02-12-07

Ruta per la zona de Fontcoberta i Vilademuls

23-12-07

Tortellà - Sadernes - Coll de Riu - Coll de Bassegoda - Can Nou - Gitarriu
Sadernes - Tortellà
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SORTIDES DE BTT

1

Diumenge, 7 d'octubre: BOTIFARRADA A SERINYÀ
Hora i lloc de sortida:
Recorregut:
Distància:

2

Diumenge, 28 d'octubre:
Hora i lloc de sortida:
Recorregut:
Distància:
Observacions:

3

Hora i lloc de sortida:
Recorregut:

6

08.00 h, davant del club natació
Banyoles-Miànegues-Camós-Can Valentí-Can Coll-Cal Sereno
Can Ramió-Banyoles
35 km
Cal portar esmorzar.

Diumenge, 18 de novembre:
Hora i lloc de sortida:
Recorregut:
Distància:
Observacions:
Col·labora:

5

08.30 h, davant del club natació
Banyoles - trialera curta – Merlant – Coll de Guixeres
St. Miquel de Campmajor – Fang Aventura – St. Patllari
St. Bart omeu de Matamala – el Casot – trialera llarga – Banyoles
35 km
Esmorzar de plat i forquilla.

Diumenge, 4 de novembre:

Distància:
Observacions:

4

08.30 h, davant del club natació
Banyoles – Melianta – Centenys - Vilert- Esponellà – Serinyà
Caselles Davall - Banyoles
35 km.

07.30 h, davant del club natació, amb cotxe per anar a L’Estartit
L’Estartit-Sobrestany-Punta del Castell-Punta Milà-Cala Montgó
Torre de Motgó-Cala Salpatx—Pot de L’Escala-Riells-Camping Neus
Pla de Milà-Base Militar-L’Estartit.
30 km
Cal portar esmorzar.
Jaume Fores.

Diumenge, 2 de desembre:
Hora i lloc de sortida:
Recorregut:
Distància:
Observacions:
Col·labora:

08.00 h, davant del club natació
Ruta per la zona de Fontcoberta i Vilademuls
40 km
Cal portar esmorzar.
Colla Bici de Vici de Fontcoberta.

Diumenge, 23 de desembre:
Hora i lloc de sortida:
Recorregut:
Distància:
Observacions:

07.30 h, davant del club natació, amb cotxe per anar a Tortellà
Tortellà-Sadernes-Col de Riu-Coll de Bassegoda-Can Nou- Gitarriu
Sadernes-Tortellà
35 km
Cal portar esmorzar.

Per qualsevol dubte: tel 606 41 31 34 (Josep Massanas)
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CRÒNICA DE LA MARXA "LES GOGES"
El passat dissabte 7 de juliol tenia lloc la 1a edició de la Marxa Cicloturista "Les Goges".
Varen prendre la sortida més de 300 ciclistes, dels quals 200 completarien la marxa curta i
86 la marxa llarga.
Sota un sol de justícia, que encara va fer més dura la Marxa, a les 8 h i 10 m es donava el
tret de sortida a tots els participants vinguts d'arreu; sobretot de Catalunya, però també
d'Espanya, de França o d'Escòcia.
Cal destacar en l'arribada de la marxa curta que el primer classificat, en Jaume Feliu de
l'Hipra-Amer, ens comentava que estava satisfet amb el recorregut que acabava de fer i
que estava disposat a tornar l'any vinent.
Quant a la marxa llarga, l'alt de Segueró i sobretot el final a Rocacorba, juntament amb la
forta calor, van fer que es visqués una jornada èpica de ciclisme. El primer classificat fou el
corredor professional Carles Torrent del Viña Magna que arribava al cim del port de
Rocacorba amb menys de 5 hores (4 h 50 m 17 s'). En segon lloc arribaria l'Octavi Fontané
del Tot Color i completaria el podi en Xavier Soria del Medina.
Des d'aquí volem agrair a tots/es els/les col·laboradors/es que han fet possible que la
Marxa tingués l'èxit que va tenir.
També sabem que hi ha moltes coses a millorar i esperem que en properes edicions ho
anem solucionant tot.
Inauguració i sortida de la marxa,
d'esquerra a dreta:
1- Sr. Lluís Pujol
Sotspresident del CC Banyoles
2- Sr. Melcior Mauri
Excorredor professional
3- Sr. Jordi Congost
Regidor d'esports de l'aj. Banyoles
4- Sr. Carles Torrent
Corredor professional gironí en actiu
5- Sr. Francesc Moradell
Sotspresident de la Federació Catalana
de Ciclisme i Delegat Provincial
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SUPER-EXCURSIÓ A NAVARRA
Un any més la super-excursió del Club Ciclista Banyoles ens portava a un altre indret mític (el
port de Larrau). Concretament la localitat d’Isaba, al Valle de Roncal, va ser punt de partida de les
excursions.
Els 30 components de l’expedició sortíem de Banyoles el divendres 20 de juliol amb la il·lusió de
gaudir de dos dies pedalant pel pirineu navarrès, gaudint del paisatge i la companyonia.
Dissabte 21 de juliol
El dissabte al matí (amb un cel gris i amenaçant pluja) i després d’un bon esmorzar vam posar fil
a l’agulla cap al primer port del dia, la Piedra de Sant Martín. Un port de 29 km amb un desnivell
mitjà del 5,45% i màximes del 7,8% que ens va posar a prova de bon matí. La boira, que ens va
acompanyar en el tram final de la pujada, es va convertir en fina pluja i fred, fet que va
condicionar la resta de la sortida. A l’avituallament d’Arette, i després de dubtar bastant, el grup
es va dividir, i mentre uns feien el feixuc coll d’Isarbe abans del Larrau, la resta anava en direcció a
Laugibar, lloc on comença el mític port de Larrau. Un port molt dur (la gent que porta molts anys
fent quilòmetres pel món així ho deia). Malgrat tot, i després del magnífic avituallament que ens
havien preparat en Pol i “l’avi” a peu de port, va fer que la pujada fos més suportable. Tot i així, els
gairebé 7 km sense baixar del 10% de desnivell posen a prova als més agosarats. Cal dir que
durant la pujada també ens va acompanyar la boira, fet que ens va impedir veure el meravellós
paisatge de la vessant francesa. Un cop fet el cim, ja només calia baixar el port i fer un petit coll
que ens portaria a Isaba.
Diumenge 22 de juliol
La ruta del diumenge ens va portar des del Valle del Roncal (Navarra) fins al Valle d’Ansó
(Huesca), per un coll bastant dur, anomenat “Matamachos” i amb un ferm irregular. A partir del
poble d’Ansó vam resseguir tota la vall en direcció nord. La pujada és progressiva fins al poble de
Zuritza, per on després de superar un altre petit coll, tornem cap a Isaba.
Cal remarcar que el bon temps ens va acompanyar durant aquesta sortida.

PEDALS
COMPETICIÓ - EQUIP DE BTT
La temporada es va acabant però els bikers encara pedalen a màxim rendiment. Quan
ultimàvem aquesta revista encara no s’havien acabat totes les competicions com ara la
Copa Catalana o la Copa Gironina, i per tant, no teníem encara tots els resultats. Tot i
això, aquí teniu uns bons resultats de l’equip de BTT del Club Ciclista Banyoles de la
temporada 2007:
- Trofeu Caixa Girona:
Pere Batllori – 1r Veterà 40
Pau Maestre – 3r Aleví 1r any
Oscar Carrasco – 4t Èlit
Jaume Roura – 4t Veterà 50
Narcís Lopes – 4t Aleví 2n any
David Puigdevall – 4t Esplai
Adrià Espinar – 5è principiant 2n any.
- Open d’Espanya:
Carles Moliner – 2n Junior.
- Campionat de Catalunya:
Pau Maestre – 2n Aleví.
També volem destacar la participació en diverses proves de BTT dels nostres corredors
Joan Nicolàs, Jaume Fores, Jordi Cabana, Sergi Planagumà, Carles Moliner, Josep
Massanas, Guillem Busquets i Joan Maestre.
A més, cal fer esment especial del nostre director esportiu Joan Maestre per la seva
dedicació a l’equip que, fins i tot, com heu pogut veure anteriorment, també agafa la bici
per disputar alguna cursa.
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PRIMERA VICTÒRIA
DE L’EQUIP DE CARRETERA
Després d'engegar un modest projecte amb un renovat equip de carretera l'any passat,
per fi aquest any s'ha aconseguit un triomf. Va ser el diumenge 29 de juliol a la població
osonenca de Torelló. Tot seguit us reproduïm un extracte de la F.C.C.:
"Llorenç Llop s'adjudica la sisena edició del Gran Premi Ajuntament de Torelló per
veterans:
Un total de 74 corredors per 67 quilòmetres de recorregut es van citar a Torelló per
disputar la sisena edició del seu gran premi. L´itinerari a completar era resultat de donar
10 voltes a un circuit de 6,7 quilòmetres. Ja a la segona es va formar un primer tall de cinc
homes que va ser neutralitzat a meitat de cursa. D´ençà fins al final el pilot es va mantenir
compacte per presenciar el triomf del ciclista de l´Haribo de Banyoles Llorenç Llop, el més
ràpid al final, davant Miguel Angel Cherino i Jaume Estanyol. José Nocete (veterans 50) i
Juan Manuel Borràs (veterans 60) completen els guanyadors de la jornada."
- Informació facilitada per la comissió de veterans de la F.C.C. i extreta del seu web
http://www.ciclisme.cat
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Entrevista a
SALVADOR PALMADA
"Pol"
Els que més o menys estem vinculats al Club Ciclista Banyoles tenim
la sensació que el Club no seria el mateix sense en Pol…
Per cert, Salvador o Pol?
Tant m´és. M’agraden tots dos. Em podeu dir com vulgueu.
Doncs bé, Pol o Salvador, quant fa que ets soci o que estàs lligat
a l’entitat?
No me n’en recordo, però deu fer més de 10 anys.
Recordes la primera activitat en la qual vas col·laborar ?
Uff! Tot va començar amb la colla d’en Massanellas i el meu cunyat
(en Joan Roura) que van fer una excursió a Galícia i em van demanar
si volia portar el cotxe de suport i d’aquesta manera em van
enganxar.
Quina és l’experiència de la qual guardes millor record ?
Doncs no ho sé. Cada vegada que col·laboro amb el Club és per a mi
una experiència nova i de totes tinc un bon record.
Des de fa uns anys sembla que tens un ajudant, no?
Sí, des de fa aproximadament tres anys «l’avi » (Pere Juanola) m’ajuda en les diferents activitats. El van operar
de l’esquena i no pot anar gaire en bicicleta.
Sols seguir el ciclisme per la tele o la premsa?
I tant, sempre que llegeixo el diari, el començo per darrera per tal de llegir les notícies de ciclisme. També solo
mirar per la tele el Tour, la Vuelta… I també segueixo el BTT, que també m’agrada.
El practiques o l’has practicat anteriorment?
Bé, cada dia vaig a treballar amb bicicleta. És la meva manera de practicar-lo.
De qualsevol manera ens han dit que de ports de muntanya n’has pujat
molts, fins i tot a Itàlia, com ara el Mortirolo, no?
Sí, he fet quasi tots els ports mítics del ciclisme : el Mortirolo, el Gavia, el
Tourmalet… També algun l’he fet a peu. Precisament vaig anar a veure una
etapa del Tour, que per cert la va guanyar en Roberto Laiseka, i vàrem haver
de caminar un bon tros…
Com veus el tema del dopatge, que malhauradament està molt de moda?
Crec que els ciclistes per fer el que fan s’han de dopar. Fer ports com el
Mortirolo, el Tourmalet i l’endemà tornar-hi no sé si poden aguantar-ho sense
dopar-se. També crec, però, que el ciclisme està rebent més que d’altres
esports, ja que els atletes també fan esforços increíbles, o d’altres com ara el
futbol que segur que també es dopen.
Per acabar, ens agradaria saber què fas quan no ajudes als del Club
Ciclista Banyoles.
Faig teatre. De fet, es pot dir que tinc dos hobbys, col·laborar amb el Club
Ciclista i fer teatre. Jo formo part dels Amics del Teatre del Cercle de Catòlics. A
banda d’això , també m’agrada molt passejar.
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LA TITAN DESERT
DE LA M. ÀNGELS COSTAL
La sòcia del Club Ciclista Banyoles M. Àngels Costal ens ha fet arribar la seva
experiència a una de les proves més dures i intenses de la Mountain Bike. Desert en
estat pur, etapes maratonianes sense assistència, nits als campaments amb els teus
amics, la sorra i els estels. Això és la TITAN DESERT, aventura sense límit, esport en estat
pur i paisatges sobrecollidors... El guanyador de la prova va ser l'ex-ciclista professional
Melcior Mauri... i a la seva manera la M. Àngels també en va ser una guanyadora. Aquí
teniu el seu relat:
"Aquest any he fet 50 anys i el meu regal d’aniversari ha estat la TITAN DESERT. A més,
l’he feta amb companyia de la meva filla, la Clara, per la qual cosa el regal ha estat
doble. Hem passat cinc dies molt macos i divertits.
El recorregut que havia programat l’organització no va ser possible degut a les
inundacions que hi va haver a la zona i això va fer que la prova quedés un xic light.
L’organització tenia programada una ruta pel desert marroquí, en una zona fronterera
amb Argèlia, que anava de Maadit fins a Ramlia (més o menys a uns dos-cents
quilòmetres més al Sud) i tornar a Maadit. El director de la cursa, en Joan Porcar,
conegut per les seves participacions al Dakar, té un lligam molt fort amb l’aldea de
Ramlia. Hi ha colaborat i ajudat amb diferents projectes i va aconseguir engrescar tres
nois del poble a que fessin un equip i participessin a la cursa. I es veu que l’expectació
del poblat era molt important: tothom esperava l’arribada de la TITAN. Però no va
poder ser. Les pluges que els darrers dies havien caigut a la zona van deixar les lleres
dels múltiples rius, que havíem d’atravessar, infranquejables. Era impossible atravessarlos i això que l’organització va treballar buscant i rebuscant maneres alternatives
d’arribar-hi.
Així que van programar-nos rutes per poder fer bici cada dia, però em donava la
sensació que no anàvem enlloc. Tot i això vaig disfrutar d’un paisatge molt maco. Era el
desert (i a mi m’agrada molt): extensions immenses de no res, de dunes, de sorra, de
pedres, i enmig de tota aquesta immensitat sempre hi trobes algun assentament de
nòmades amb la seva haima, quatre cabres i quantitat de nens que venen, et
segueixen, et saluden, et demanen xocolata i caramels i riuen i semblen feliços.
La Clara i jo, ens vam agafar la prova com un viatge, no com una cursa i vam intentar
disfrutar de l’entorn i de la companyia al màxim. Paràvem a fer fotos, a xerrar amb els
nens... tot i així no era difícil acabar les etapes dins el temps que donava l’organització
per a no quedar fora de control.
Suposo que la nostra TITAN no té res a veure amb la que van fer els que lluitaven per a
aconseguir les primeres posicions de la classificació. Però a la meva edat i amb la meva
forma física no puc, ni em motiva, guanyar. Però sí, disfrutar. I m’ha quedat un record
molt intens gravat al “disc dur” que m’ajuda a seguir lluitant pel dia a dia, de vegades un
xic monòton, de la nostra societat."
Enhorabona, M. Àngels
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PARLEM DE DOPATGE (I)
Parlar de dopatge és molt complicat. Perquè hi ha molts aspectes i pot ser tractat des de
molts punts de vista.
Tanmateix els fets ocorreguts recentment i no tant recentment fan que sigui un tema al que
no es para de donar-li voltes.
La primera cosa a dir és que el dopatge és inherent a qualsevol esport professionalitzat. Això
és molt fàcil d’entendre: amb la professionalització de l’esport es valora tant o més el guany
de diners i la fama que no pas la pròpia activitat esportiva i la victòria competitiva.
No hem de ser ingenus i pensar que l’esport està en una bombolla de vidre aïllat del món
que ens toca viure.
Estem en un món en què no hi ha uns principis ni uns valors ferms. La vella veritat que el
diner ho pot comprar tot està més vigent que mai. En nom del diner és molt fàcil trobar
arguments morals per tranquil·litzar consciències i justificar qualsevol acció per perversa
que sigui.
Doncs de què ens estranyem? Hi ha algú que pugui concebre la política sense corrupció?
Les finances i negocis sense estafes? Parelles sense maltractaments? El trànsit sense
conductors que infringeixen el codi? Impostos sense frau? Oi que no? Però, tanmateix, això
no ens permet afirmar que tots els polítics siguin uns corruptes, ni que tots els financers i
empresaris siguin uns estafadors, ni que tots els marits siguin uns maltractadors, ni que tots
els conductors siguin uns infractors, ni que tots els contribuents siguin uns defraudadors.
Amb això volem dir que, tot i que el dopatge és inherent a l’esport no podem afirmar que
tots els esportistes o la majoria es dopin. Evidentment el dopatge ha de ser combatut. Hi ha
d’haver qui s’encarregui de detectar-lo i d’adoptar les mesures d’apartar o castigar als
tramposos. I ja està, sense donar-hi més voltes ni parlar-ne més del necessari.
Per tant, tot i que no sigui acceptable, hem de ser conscients que no hi ha esport sense
dopatge de la mateixa manera que la societat no té ni l’honestedat ni l’ètica que serien
desitjables.

INFORMACIONS DIVERSES
Loteria de Nadal – Ja disposem de talonaris de loteria a disposició dels socis i sòcies. El
número que se’ns ha assignat aquest any és el 02873. Segur que ens toca!!! Podreu
comprar-los als llocs de sempre, com ara a la Llibreria Dictum, Fruiteria Dolors... o a algun
membre de la junta.
París-Brest-París – Ens fem ressó de de la participació de la sòcia del nostre Club M. Àngels
Costals a l’edició de 2007 de la mítica Paris-Brest-Paris, havent aconseguit completar els
1.200 km del recorregut en el temps estipulat. Ens congratulem d’aquesta gesta encomiable
de la nostra companya.
Le Tour Ultime – El soci del Club Amat Artigas va participar a la prova de ultra-resistència
anomenada Le Tour Ultime, consistent en recórrer més de 4.000 km en 10 dies. La prova
sortida d’Holanda i passava pels Alps i pels Pirineus. Hem de dir, però, que per falta de
logística i informació per part de l’organització, el corredor de L’Estartit i el seu equip, entre
ells el banyolí Jordi Peracaula, varen decidir abandonar a meitat de recorregut.

www.ccbanyoles.com

PEDALS
EL 50è ANIVERSARI
Tercera entrega gràfica del 50è aniversari del Club Ciclista Banyoles.
En aquesta ocasió hem triat una foto de la Volta Ciclista a Catalunya de
l’any 1962 al seu pas per l’Estanyol d’El Vilar.
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DINAR DE CLOENDA DE LA TEMPORADA 2007
Dia:
Lloc:
Hora:
Preu:
Menú infantil:
Venda de tiquets:

Diumenge, 25 de novembre de 2007
“La Pesquera” (antic Jasalpi) al costat del Tennis Banyoles
14 h
25 €
13 €
A la Llibreria Dictum fins el 20 de novembre.

- Especial 50è aniversari
- Assistència a l’acte d’antics presidents, de membres fundadors del Club i diverses autoritats
- Obsequi a tots els assistents
- Sorteig de diversos lots.

HEM LLEGIT
No fa gaire vàrem poder llegir a “El 9”, el diari
esportiu del Punt Diari el següent escrit que us
reproduïm íntegre.
"Cultura ciclista
No fa gaires dies vaig pujar a Rocacorba amb
bicicleta per la carretera de Pujarnol. Vaig tenir la
sorpresa que les fites quilomètriques indicaven, a
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més, la cota d’altitud, la distància al cim i la mitjana de
desnivell del pròxim quilòmetre. Com en els ports de
muntanya de França. Comentant el fet, em van explicar
que era responsabilitat del Club Ciclista Banyotes hi he
volgut aprofitar aquesta secció d’El 9 per felicitar-los
per aquesta iniciativa, que ens acosta un xic a la cultura
ciclista del país veí. A veure si serviu d’exemple.
ANTONI MAS. Cassà de la Selva.”

Apartat 50 • 17820 BANYOLES
info@ccbanyoles.com
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