Ha estat notícia:
- Superexcursió "Ax Les Thermes
- Le Tour, surt de Girona

Properes activitats 4t trimestre de 2009:
- Botifarrada a Ca la Sausa: 18 d'octubre
- Dinar de cloenda: 22 de novembre
L'Entrevista: Miquel Moliner

PEDALS

EDITORIAL
Aquestes línies volen ser un agraïment i una felicitació a tots els socis del Club Ciclista Banyoles.
Agraïment per l’esforç i la col·laboració d’una bona part de la massa social en les activitats que
al llarg d’aquests quatre anys hem tirat endavant. I felicitació perquè entre tots hem aconseguit,
no solament donar continuïtat a aquest projecte col·lectiu de més de 50 anys si no fer-ho, a més
amés, amb un balanç global que podem considerar molt positiu.
Aquest període ha estat, us ho puc assegurar, una experiència viscuda intensament per tots els
que hem tingut l’oportunitat d’estar a la Junta que ara acaba el seu mandat.
Aviat farà quatre anys que vàrem arribar a la direcció del Club amb una gran il·lusió per
continuar la feina que tan brillantment havien desenvolupat les Juntes anteriors.
Personalment ha estat un repte engrescador i molt enriquidor; n’he extret un gran bagatge
d’experiències derivades de les moltes situacions que hem hagut d’afrontar durant aquest
període.
M’és difícil en tan poc espai fer un resum ajustat al que ha anat succeint durant aquests quatre
anys. No obstant m’heu de permetre manifestar l’orgull per aquelles coses que valorem com a
èxits d’aquest període. Estic pensant en la consolidació de la prova de Copa Catalana de BTT
com a un referent a nivell fins i tot estatal, la creació de la Marxa de les Goges de cicloturisme,
amb les seves tres edicions ja celebrades i la senyalització de la carretera de Rocacorba. També
la continuïtat i perfeccionament dels circuits de la prova de Copa Girona de carretera , la
creació dels equips de ciclisme en ruta i triatló i el desenvolupament de la revista Pedals.
Vull agrair al membres de la Junta que durant aquest període han entregat el seu gran esforç i
dedicació a l’objectiu de fer viable el funcionament del Club i molt especialment als que,
malgrat les dificultats, han mantingut el seu compromís fins a final de mandat. També a les
Institucions i empreses que amb la seva implicació i suport han estat també fonamentals .
En la seva darrera reunió la Junta Directiva ha decidit engegar el procés electoral en els termes
definits en el nostres estatuts. Ha estat constituïda la Junta Electoral que vetllarà pel correcte
funcionament del procés de renovació dels òrgans de direcció del Club. Els seus components
son els socis Josep Masanas (President), Joan Padrés i Salvador Palmada.
Moltes gràcies per haver-me atorgat l’honor de representar al nostre Club durant aquests
quatre anys.
Miquel Moliner.

Pedals - número 44
Club Ciclista Banyoles
Coordinació: Llorenç Llop
Compaginació: Xevi Vinyes
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CALENDARI
Data
20/09/09
20/09/09
26/09/09
26/09/09
27/09/09
02/10/09
03/10/09
04/10/09
04/10/09
04/10/09
04/10/09
04/10/09
12/10/09
18/10/09
18/10/09
18/10/09
18/10/09
25/10/09
01/11/09
08/11/09
08/11/09
08/11/09
15/11/09
22/11/09
22/11/09
29/11/09
13/12/09

Itineraris
Sant Gregori – Copa Gironina BTT
Gran Premi Massi BTT - Lleida
Sant Joan les Fonts – Carretera. Veterans i juniors
Palafrugell – Cursa d'infantils
1r Roadbook Conrad Lloveras
Cinturó Ciclista L'Empordà- Carretera
Cinturó Ciclista L'Empordà- Carretera – Arribada a Banyoles
Cinturó Ciclista L'Empordà- Carretera
Duatló de Queralbs (Núria)
Cornellà de Terri – Copa Gironina BTT. Organitza C.C.Pla de l'Estany
Marxa cicloturista Mollet del Vallés
Gran Premi Massi BTT - Calaf
Porqueres – Copa Gironina BTT. Organitza C.C.Pla de l'Estany
Botifarrada a Ca la Sausa – 1a sortida de BTT
Salt – Copa Gironina BTT
Triatló Internacional de Barcelona
Open Natura BTT – Pineda de Mar
Amer – Copa Gironina BTT
Castell d'Aro – Copa Gironina BTT
2a Sortida de BTT – Merlant, St Patllari, El Casot
Calonge – Copa Gironina BTT
Open Natura BTT – El Vallés
Mont-Ras – Copa Gironina BTT
Sant Martí Vell – Copa Gironina BTT
Dinar de cloenda de temporada
3a Sortida de BTT – L'Estartit, Cala Montgó, L'Escala
4a Sortida de BTT – Sadernes, Bassegoda
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SORTIDES BTT

1

40 km

Diumenge, 18 d'octubre

Botifarrada a Ca la Sausa
Banyoles - Pujals dels Cavallers - Pujals dels Pagesos - Sant Mer
Sant Esteve de Guialves - Ca la Sausa. Tonada per el mateix camí.
Lloc de sortida: davant del Club Natació Banyoles
Hora: 8:00 h

2

40 km

Diumenge, 8 de novembre

Banyoles- trialera curta-Merlant-Coll de Guixeras-Sant Miquel
de Campmajor- Fang Aventura -St Patllari-St Bertomeu de Matamal
El Casot - trialera llarga-Banyoles.
Lloc de sortida: davant del Club Natació Banyoles
Hora: 8:00 h
Nota: esmorzar de plat i forquilla

3

30 km

Diumenge, 29 e novembre

L' Estartit- Sobrestany-Punta del Castell-Punta Milà-Cala Montgó
Torre de Montgó-Cala Salpatx-Port de la Escala-Riells-Camping Neus
Pla de Milà-Base Militar-L' Estartit.
Lloc de sortida: davant del Supermercat Condis
Hora: 7:00 h
Nota: (cal portar entrepà)

4

38 km

Diumenge, 13 de desembre

Tortellà – Sadernes -Col de Riu -Coll de Bassegoda - Can Nou
Gitarriu – Sadernes -Tortellà
Lloc de sortida: davant del Club Natació Banyoles, amb cotxe per anar a Tortellà
Hora: 7:30 h
Nota: (cal portar entrepà)

* Esperem que us animeu i vingueu a pedalar amb el C.C.Banyoles.
Tenim 4 sortides més de BTT per l'any 2009. Us les detallarem en la propera revista.
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EL TOUR SURT DE GIRONA
El passat 9 de juliol va ser un dia gran pels afeccionats al ciclisme. Per primera vegada el Tour arribava a Girona. Tot
el matí el passeig de la Copa a la zona de la Devesa va estar ocupat per l'espectacle de la millor cursa ciclista del
món. Amb un cel tapat però sense pluja feia goig veure tanta i tanta gent que esperava els ciclistes.
A les 11 h sortia la caravana publicitària i anava repartint tota mena de regals per allà on passava. Seguidament
van anar arribant tots els autocars i cotxes d'equip. L'equip Astana va ser un dels més matiners en firmar. A la seva
arribada es va desfermar la bogeria. Els més aclamats van ser, Contador i Armstrong. Altres corredors que van ser
molt ben rebuts van ser Pereiro, Sastre, Freire o el català Flecha. Com a anècdota destacar que l'home més ràpid del
paquet, Mark Cavendish, va haver de fer un esprint abans d'hora, ja que una mica més i fa tard al control de firmes.
També vàrem poder veure el primer guanyador espanyol d'un Tour, Federico Martín Bahamontes, o personatges
no relacionats amb el ciclisme com Johan Cruyff, que també va ser ovacionat. A 3/4 d'una en punt el pilot ciclista
efectuava la sortida i s'enfilava cap a Jaume I amb tota l'avinguda plena a vessar.
Un espectacle inoblidable que costarà molt tornar a veure a les nostres contrades.
L'arribada a Barcelona va estar marcada pels carrers molls, fet que va provocar alguna caiguda, com la de Tom
Boonen. El guanyador a la muntanya de Montjuïc fou el norueg Hushovd del Cervélo. Va ser impressionant la
quantitat d'aficionats que va sortir a rebre la prova.
Només ens queda dir allò de:
"VIVE LE TOUR DE FRANCE!"
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ENTREVISTA A MIQUEL MOLINER
El gener de 2010 ja farà quatre anys que Miquel Moliner va rellevar a la presidència del Club Ciclista Banyoles en Josep
Massanellas. És, doncs, el moment de parlar amb l'actual president del nostre club de molts temes, de fer balanç i de
saber perquè no seguirà en el càrrec en la propera legislatura.
Una primera valoració d'aquests quatre anys...
En l’àmbit de l’activitat social em satisfà haver pogut mantenir una continuïtat amb una trajectòria anterior molt
exitosa i, a més, haver portat a terme alguna iniciativa novedosa. En allò purament personal, voldria valorar molt
positivament el repte que ha suposat la dedicació al Club durant aquests quatre anys.
Van ser molt durs els inicis? Suposo que en Josep Massanellas, l'anterior president, havia posat el llistó molt alt.
Certament al començament el que més ens preocupava era ser capaços de mantenir allò que el Club, gràcies a la feina
de les Juntes anteriors, havia aconseguit. Veníem d’una situació de molta estabilitat i experiència en la direcció del Club
propiciada per la llarga i fructífera presidència d’en Josep Massanellas. En primer lloc va caldre, per tant, agafar les
regnes i després, amb la confiança guanyada pel pas del temps, gestionar noves iniciatives, formes de fer internes de la
Junta,.....
És feixuga la feina d'un president? Et quedava temps per podar anar en bici?
Hi ha un component d’il·lusió, sobre tot en els primers temps, que fa que allò que des de fora pugui semblar una
càrrega es transformi en un repte engrescador. No obstant, no negaré que en algun moment m’hauria agradat
mantenir-me en l’anonimat, com abans, participant sense més maldecaps en les activitats proposades pel Club. Però en
termes generals, compensa. Ha estat com una manera de retornar al Club totes aquelles bones estones passades al llarg
de tants anys de soci.
Una vegada en un discurs teu, vas parlar de la importància de tenir una bona junta a darrera.
És impossible tirar endavant les activitats que organitza un Club com el nostre sense un grup de persones dirigint-les i
decidit a fer-les possibles. Això sí, sempre sobre la base de la dedicació de moltes hores de treball i de renúncia a temps
de lleure personal. El president representa l’Entitat però la feina és de tota la Junta sense excepcions. Tot i que en els
inicis d’aquest mandat érem un grup de gent força heterogeni hem fet una bona pinya a l’hora de treballar i col·laborar
entre nosaltres. És ben cert que tot allò que hàgim fet de bo en aquest mandat es mèrit col·lectiu de tota la Junta.
En el teu mandat s'han engegat bones iniciatives com ara la senyalització de Rocacorba, explica'ns com va anar i
què va representar.
Va ser per pura enveja als nostres veïns del nord. A França és habitual aquest tipus de senyalització en carreteres de
muntanya, especialment en aquelles per les sovint hi passa el Tour de França. Va coincidir que el 2006 varen acabar
d’asfaltar tota la pujada a Rocacorba i com que al 2007 celebràvem el cinquantenari, vàrem trobar que valia la pena
l’esforç de convèncer tota una sèrie de gent com ara Diputació, Consell Comarcal i Ajuntaments. Vàrem tenir èxit i va
esdevenir una iniciativa pionera a tot Catalunya i segurament a Espanya.
També es va organitzar una espectacular prova cicloturista com és la Marxa Banyoles-Rocacorba, Les Goges.
Si, recordo les reunions de la Junta en que parlàvem de la conveniència de que un Club com el nostre organitzés també
una “cicloturista”. Ja organitzàvem amb èxit una prova de BTT com la Copa Catalana i una altra de carretera com la Copa
Girona. Ens faltava tancar el cercle amb una prova de cicloturisme i així ho vàrem fer. Ens va anar bé lligar-ho amb la
pujada a Rocacorba, la senyalització de la carretera i el cinquantenari. Després de tres edicions podem dir que s’ha
consolidat al calendari Català i ha estat reconeguda com una de les més dures.
A més, vàreu poder consolidar la Copa Catalana Internacional de BTT com una de les millors de l'estat espanyol.
Bé, la prova de Copa Catalana ja era reconeguda. Durant el nostre mandat s’ha acabat de consolidar amb l’aposta
seriosa de les Institucions, la valuosíssima col·laboració del socis del Club i la magnífica infraestructura de la empresa
OCISPORT. Ha acabat esdevenint una de les proves de referència del BTT europeu als inicis de temporada. També es cert
que tenim un circuit extraordinari al Puig de Sant Martiriá i el públic ha fet sempre costat a la cursa.
I per si no n'hi havia prou la Copa Catalana/Girona de Carretera.
Hem mantingut la llarga tradició del club en aquesta prova de ciclisme de carretera. Quan ha estat possible hem volgut
fer passar la prova per circuits oberts, sempre molt més valorats pels corredors. Aquest va ser el cas dels anys 2006 i
2009 amb recorreguts interurbans molt atractius.
I a més, ajudar en l'organització dels triatlons de Banyoles i preparar les sortides de BTT i de carretera
per als socis i les sòcies... Deveu ser un dels pocs clubs de Catalunya que organitza tantes activitats, no?
Les triatlons les organitza sempre l’Àrea d’Esports i nosaltres, tal com preveu el conveni signat amb l’Ajuntament,
col·laborem en diferents aspectes de les proves.
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Les activitats socials són la nostra raó de ser. Intentem satisfer tots els interessos amb una programació de sortides
dividida entre carretera (primavera i estiu) i muntanya (tardor i hivern) i alguna trobada gastronòmica com ara la
botifarrada de principi de temporada de BTT i la de Pujarnol amb motiu de la crono a St. Patllari.
Ens podries dir si n'hi ha alguna de la que et sents més orgullós?
Haver dirigit la Junta en aquest període ja ha estat motiu d’orgull però segurament podria remarcar allò que ha estat
iniciativa original nostra com ara la senyalització de la carretera de Rocacorba i la posada en marxa de la Marxa
Cicloturista de les Goges.
Tot i això, encara et queda temps per fer viatges amb la bicicleta coma ara a Cuba o Bòsnia.
L’activitat cicloturista d’alforges ha estat una gran descoberta per a mi. Sempre havia volgut provar-ho i a la fi he tingut la
ocasió de fer-ho: ha estat molt millor del que em pensava. Es viu la bici des de un punt de vista completament diferent al
que tenim habitualment en les sortides matinals o en la competició. Tal com dius ja hem fet dos viatges i estem planificant
el de l’any vinent; és una combinació perfecte de turisme i esport que et permet conèixer de més a prop la realitat dels
països que visites.
Passen quatre anys i decideixes no tornar-te a presentar, per què?
Un mandat és suficient. Hi ha una part d’il·lusió que encara que vulguis no perdura sempre en el temps. El Club ha
incorporat gent nova que ha de tenir la oportunitat de portar a terme les seves idees.
Quins bons records t'emportaràs?
Són tants que fóra complicat fer-ne una relació exhaustiva. El que sí que m’emporto es un bon grapat d’amics.
Quin consell podries donar al nou president i a la nova junta?
No m’agrada donar consells a ningú, però,... en tot cas només un. La Junta necessita mantenir una forta cohesió interna. Es
bàsic fer els esforços necessaris per que sigui així.
I ara què, quina serà la teva relació amb el Club Ciclista Banyoles?
Sóc ciclista i soci del Club. Segurament ara tindré més temps per dedicar-me a la meva passió. I estic a la disposició de la
nova Junta per ajudar i col·laborar en tot allò que em demanin.
Doncs bé, Miquel, gràcies per la teva entrega i responsabilitat al capdavant de la nostra entitat i esperem retrobar-te ben
aviat entre nosaltres.
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SORTIDES DE CARRETERA 2009
Premi de la Regularitat 2009 – carretera
Punts
Sortides
1r
Josep Colomer
2443
15
2n
Josep Bou
2219
14
3r
Francesc Bou
2069
13
4t
Xavier Martí
2053
13
5è
Joan Costa
2018
13
6è
Marc Rodríguez
1334
8
7è
Grau Carrion
1265
7
8è
Jordi Arpa
1244
7
9è
Eulàlia Calveras
1201
7
10è
Jordi Vila
1149
8
Estadística de les sortides de carretera
En Josep i Francesc Bou ens han passat unes dades prou interessants que us reproduïm tot seguit:
- Dates: De febrer a agost, 14 Sortides de carretera, amb un ritme creixent de dificultat i 2 dies de Superexcursió
als Pirineus.
- Gairebé 80 hores pedalant junts, de forma divertida i amb il·lusió.
- Uns 2.000 km recorreguts per la totalitat de les comarques de Girona, fins Andorra i els Pirineus de l'Ariège i de
l'Aude.
- Un sostre de les sortides a Vall Ter 2000, amb 2144 m d'alçada.
- Dues sortides per sobre dels 2000 m (Vallter i Pailheres) i sis sortides per sobre dels 1000 m (Oix-Beget, Coll
d'Ares, Coll de Burgares, Collfred, Plateau de Beille, Collada de Toses).
- 28.136 metres de desnivell positiu acumulats durant les 16 sortides; uns 35 Rocacorba (equivalent a pujar 35
vegades a Rocacorba) o 20 Tourmalet.
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SECCIÓ TRIATLÓ C.C. BANYOLES
TEMPORADA 2008-2009
Aquest any la secció de triatló del Club Ciclista Banyoles ha complert el seu segon aniversari. Aquestes dues primeres
La
voluntat de
la nostra
secció
és la
continuar
creixent
tant
a nivell
organitzatiu
com d’una
esportiu,
consolidar-se
com
temporades
han
estat una
mica
la de
gestació
d’un
projecte
molt
il·lusionant
per part
sèrie
de persones
quea
grup
club de
a la província
de Girona.
teneni ser
unaunpassió
enreferència
comú, disfrutar
de l’esport.
Aquestes persones tenen noms i cognoms però dins l’equip de
De moment
elsdefinir
resultats
obtinguts
ens demostren que anem per bon camí. Les participacions més destacades de la
triatló
se’ls pot
amb
una paraula:
nostra secció han estat:
• David Costa: “El Dire”. És el que porta la batuta i ho coordina una mica tot.
-• Xavi
Participació
Garcia:en
“L’Ironman”
la majoria
. Ha
departicipat
proves del
encircuit
totes les
català
distàncies
de duatló
delitriatló,
triatló des
per dels
part esprints
de l’Eulàlia
fins(pujant
a la distància
al podireina
en totes
per
excel.lència,
les proves enl’Ironman.
què ha participat)
-• Triatló
Kike Ferran:
Sprint“El
deVeterano”
Gavà: Kike
. Serà la jova promesa de la categoria veterà 1 de la temporada vinent.
-• Triatló
Ludi Herreros:
Sprint St.“El
Feliu
Rookie”
i Manresa:
. Ja en la
Marc
seva primera temporada de triatlons ha aconseguit grans resultats.
-• Triatló
Marc Rodríguez:
Olímpic Les“El
Angles:
papa Phelps”
Kike . El millor nedador de la secció de triatló i des d’aquest any també pare d’una nena
- Triatló
Olímpic de Banyoles: Eulàlia, Xavi, Ludi i Marc (3r classificat per clubs de la província de Girona i per davant
guapíssima.
• Jesús
Martos:
“L’Exiliat”
. El millor duatleta i corredor de la secció de triatló però que per raons professionals aquest
del Club
Natació
Banyoles)
- Mig
Ironman
Les córrer
Angles:jaXavi
any no
ha pogut
que viu a Madrid.
-• Lluís
Mig Ironman
Bosch: “The
“Challenge
Boss”. Un
Barcelona”:
referent per
Xavi
tots els triatletes del club.
-• Eulàlia
Mig Ironman
Calveras:
Suïssa:
“LaLudi
Champion”. Ha pujat al podi en totes les curses en què ha participat.
• Mònica Clinaz: “L’Estrella”. Tot i no poder competir per lesió no perd mai la il·lusió i aviat brillarà amb llum pròpia.
Altres:
-LaMitja
temporada
Marató d’Olot:
2008-2009
Ludiha estat una mica irregular en quant a participació en competicions i resultats però plena
- Travessiai dedicació.
Estany de Banyoles:
Kike
d’il·lusió
El triatló és
uni Xavi
esport molt sacrificat ja que entrenar tres disciplines requereix molt de temps.
- Triatló Llarga
Distància
Banyoles:
Xavi, Ludi,
Kike i Marc
L’esperit
del nostre
club
és totalment
amateur
i tots els triatletes tenim la nostra vida a banda de l’esport.
- Triatló Olímpic de
Compaginar-ho
totBarcelona:
és difícil Xavi
però ens ho hem manegat per organitzar alguns entrenaments i anar junts a les
Secció de triatló
competicions.
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La voluntat de la nostra secció és la de continuar creixent tant a nivell organitzatiu com esportiu, consolidar-se com a
grup i ser un club de referència a la província de Girona.
De moment els resultats obtinguts ens demostren que anem per bon camí. Les participacions més destacades de la
nostra secció han estat:
- Participació en la majoria de proves del circuit català de duatló i triatló per part de l’Eulàlia (pujant al podi en totes
les proves en què ha participat)
- Triatló Sprint de Gavà: Kike
- Triatló Sprint St. Feliu i Manresa: Marc
- Triatló Olímpic Les Angles: Kike
- Triatló Olímpic de Banyoles: Eulàlia, Xavi, Ludi i Marc (3r classificat per clubs de la província de Girona i per davant
del Club Natació Banyoles)
- Mig Ironman Les Angles: Xavi
- Mig Ironman “Challenge Barcelona”: Xavi
- Mig Ironman Suïssa: Ludi
Altres:
- Mitja Marató d’Olot: Ludi
- Travessia Estany de Banyoles: Kike i Xavi
- Triatló Llarga Distància Banyoles: Xavi, Ludi, Kike i Marc
- Triatló Olímpic de Barcelona: Xavi
Secció de triatló
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NOTÍCIES DIVERSES
Dinar de Cloenda de Temporada
Dia: Diumenge, 22 de novembre
Lloc : Can Pep (El Vilar, al costat del mini-golf )
Hora : 14 h
Preu: adult 25 euros/ infantil: 12 euros
Per apuntar-se:
Llibreria Dictum abans del 20 de novembre
Entrega de trofeus:
Crono St Patllari, Regularitat i Anada a Andorra

Ja tenim número de la Loteria de Nadal. És el 01848
i a veure si tenim sort i ens toca!!!
Recordeu que hi haurà talonaris als llocs de sempre, com ara la
llibreria Dictum, Fruiteria Dolors... o a algun membre de la junta

Bloc del club - http://ccbanyoles.blogspot.com/

Hi haurà obsequis per a tots els assistents,
sorteig de paneres i lots.

Superexcursió a Ax Les Thermes – al voltant
d'una dotzena de socis del nostre club varen
pedalar junts per la zona de l'Ariège i l'Aude. El
divendres 17 de juliol sortien amb la furgoneta i
el remolc carregat fins a dalt de tot cap a les
muntanyes que el Tour ha pujat en alguna
ocasió. El dissabte varen fer prop de 110 km
pujant el mític Palleres i el diumenge uns 80 km
incloent-hi el Plateau de Beille.
Cinturó de l'Empordà – el dissabte 3 d'octubre
una de les proves ciclistes més importants de
Catalunya arribarà a Banyoles. Anteriorment
coneguda com la Volta a L'Empordà ha
aconseguit la categoria de Continental UCI, i
comptarà amb la participació de equips tan
importants com l'Andorra-GrandValira o
l'Orbea. L'etapa sortirà de Besalú a les 13:30 h i
arribarà a Banyoles aproximadament a les
17:20 h al Passeig Mn. Constans.
1r Roadbook Conrad Lloveras – el dia 27 de
setembre es disputa aquesta prova en memòria
del desaparegut President del Club Ciclista
Montgrí. (http://www.ccmontgri.org).
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PEDALS
NOTÍCIES DIVERSES
Anul·lada la volta a l'estany- l'Ajuntament de Banyoles ens va denegar la contrarellotge de
la Volta a l'Estany degut a la celebració de la 1a Copa del Món de Rem. Degut a les moltes
activitats i sortides preparades vam decidir ajornar-la fins l'any vinent.
Cursa de Porqueres- El corredor francès Sebastien Pillon de l'equip GSC Blagnac va ser el
primer en creuar la línia d'arribada a la pujada de Rocacorba, en una de les curses més dures
de Catalunya, que va comptar amb la participació de corredors de les categories Elit i
Ciclomaster.
El Tour surt de Girona- un petit trencacames abans dels Pirineus. L'etapa sortirà de Girona i
passarà per les poblacions gironines de Quart, Cassà, Llagostera, Sant Feliu, Tossa, Lloret i
Blanes, abans de finalitzar a Barcelona provinent de Badalona, i situant la línia d'arribada a
Montjuïc. El dia serà el dijous 9 de juliol i totalitzarà 181 km.
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