CLUB CICLISTA

BANYOLES

Núm. 52: 3r quadrimestre de 2011

HOMENATGE A TONDO

HA ESTAT NOTÍCIA

PROPERES ACTIVITATS

MARXA CICLOTORISTA. Les Goges

Botifarrada
16 d’octubre

CURSA COPA GIRONA

Dinar cloenda
6 de novembre

CALE NDARI

15ª

DATA

ITINERARIS

03/09/11

XXXVI Triatló de Catalunya. Banyoles

04/09/11

XXXI Marxa Terra de Comptes. Ripoll

04/09/11

12ª Pujada al Turó de l’Home

04/09/11

3ª Marxa dels Bandolers. BTT. Bescanó. Copa Gironina de BTT

10/09/11

15ª Sortida de Carretera a Collfred

11/09/11

57è Cursa Festes del Tura. Olot. Elit / Sub 23

17/09/11

Volta a la Cerdanya. BTT

24/09/11

Marxa Cicloturista 100x100 Tondo

25/09/11

Marxa Cicloturista Massi – Font Romeu

30/09/11

Cinturó de L’Empordà.

01/10/11

Cinturó de L’Empordà.

02/10/11

Cinturó de L’Empordà.

02/10/11

V Marxa Territori Puigcerdà. BTT

16/10/11

1ª Sortida BTT a Melianta-Serinyà-Banyoles-La Perpinyana (Botifarrada)

Observacions: Esmorzarem a Estanyol per celebrar el Nadal amb els companys del Club Ciclista Banyoles.

30/10/11

2ª Sortida BTT a Camós

Recordeu: Respecteu els reagrupaments. Portar la roba del Club.

06/11/11

Dinar de Cloenda

13/11/11

3ª Sortida BTT al Bassegoda

20/11/11

4ª Sortida de BTT a Besalú

04/12/11

5ª Sortida de BTT a Puig Neulós

11/12/11

6ª Sortida de BTT a Banyoles i Sant Miquel de Campmajor

11/12/11

4ª Marxa per parelles. BTT. Llagostera

17/12/11

Sortida de Nadal de Carretera

COLLFRED
Recorregut: Olot – Sant Privat d’en Bas –
Collada de Collfred – Vidrà – Sant Quirze
de Besora – Sant Pere de Torelló – La Vola –
Collada de Bracons - Olot.

10 DE SETEMBRE
DISSABTE

Recorregut

Desnivell acumulat 1800 m
Hora sortida

Lloc sortida Davant Piscina Municipal d’Olot
(desplaçament a Olot cotxes particulars)

16ª

SORTIDA DE NADAL

17 DE DESEMBRE
DISSABTE

Recorregut: Girona – Llorà – Les Serres –
Bonmatí – Mas Llunés – Aiguaviva – Girona.

Recorregut
Hora sortida

9:00 h

Lloc sortida Davant Pavelló Fontajau. Girona

SORTIDES BTT

1a

DIUMENGE
16 D’OCTUBRE

LA PERPINYANA
Recorregut:
Pavelló de la Draga - Melianta- Pla de
Martís- Serinyà - Banyoles- La Perpinyana.

2a

CAMÓS

DIUMENGE
30 D’OCTUBRE

8:00 h

Observacions: Botifarrada (esmorzar gratuït pels
socis/es a Can Salvi de la Perpinyana)

3a

DIUMENGE
13 NOVEMBRE

BASSEGODA
Recorregut:
Sadernes - Coll de Gitarriu - Coll de Riu
- Sant Joan de Bossols - Pla de la Bateria Coll de Riu –Sadernes. 40 km
Hora sortida

5a

Observacions: Cal portar entrepà

4a

DIUMENGE
4 DESEMBRE

Recorregut:
sortida a Puig Neulós. 45 km

Hora sortida

7:00 h.

(per anar amb cotxe a Sant Climent)

Lloc sortida Davant Supermercat Condis
Observacions: Cal portar entrepà

BESALÚ

DIUMENGE
20 NOVEMBRE

7:00 h.

PUIG NEULÓS

8:00 h

Lloc sortida Pavelló de la Draga

Recorregut:
sortida per la zona de Besalú. 40 km

Hora sortida

(per anar amb cotxe a Sadernes)

Observacions: Cal portar entrepà

Recorregut:
sortida per la zona de Camós. 40 km

Hora sortida

8:00 h

Lloc sortida Pavelló de la Draga

Lloc sortida Pavelló de la Draga

C A L E N DAR I

52 km

Desnivell acumulat 460 m

Lloc sortida Pavelló de la Draga

2

8:00 h

Observacions: Per tancar la temporada de carretera, us
Trofeu regularitat 200 punts
hem preparat una sortida per ciclistes valents. Curta en quilometratge, però d’una duresa excepcional per les muntanyes de Santa Magdalena i el Puigsacalm. La primera pujada
a un port de categoria especial, la Collada de Collfred (1327 m), amb 14 km d’ascensió amb un tram de tres quilòmetres amb una pendent que supera el 10% i parets de fins al 20%. Almenys s’ha de fer una vegada a la vida del ciclista.
La tornada la farem per Bracons des de la Vola. Recordeu: Esmorzarem de fonda a Vidrà. Atenció amb la baixada de
Collfred i el pas per les diferents poblacions. Respecteu els reagrupaments. Portar la roba del Club.

Hora sortida

Pedals52 Club Ciclista Banyoles • Coordinació: Llorenç Llop i Josep Bou • Maquetació: Estudi Oliver Gràfic

85 km

SORTIDE S 2 0 1 1

SORTIDES CARRETERA

SETEMBRE - DESEMBRE 2011

Observacions: Cal portar entrepà

6a

DIUMENGE
11 DESEMBRE

SANT MIQUEL
DE CAMPMAJOR
Recorregut:
sortida a Sant Mmiquel de Campmajor
Hora sortida

8:00 h

Lloc sortida Pavelló de la Draga
Observacions: Esmorzar a l’hostal
S O RTI D E S 4T TR I ME S TR E
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El dissabte 28 de maig es va celebrar per segon any consecutiu la Cursa de Carretera que
organitza el Club de Banyoles a Rocacorba. Aquest any, la prova oberta als Màster 30 i Sèniors, així com Veterans i Fèmines, es va convertir en un sentit homenatge que el Club Ciclista
Banyoles, va voler dedicar a en Xavi Tondo, que ens havia deixat feia pocs dies.
La cursa amb un recorregut de 20 km que s’inicia davant del Pavelló de la Draga, després
de donar una volta a l’Estany, s’enfila directament per acabar amb l’ascensió de Rocacorba,
convertint-se en una de les mes dures que es celebren aquí a casa nostra.

LES GOGES

Els corredors del Club, van aconseguir molt bons resultats, entre els 37 ciclistes que van finalitzar la prova. L’Eulàlia Calveras va guanyar en la categoria de Fèmines. En David Castany,
va fer el 8è de la general. En Natali, va fer 23è de la general i 14è de Màsters. En Francesc
Casas, va fer el 25è de la general i el 16è de Màsters. El Club va aconseguir fer el 3è per
equips. Mentre que en la categoria de Veterans, en Josep Canet va fer 28è de la general i
6è Veterà, i en Jordi Moles, va ser el 37è de la general i 9è Veterà 50. Felicitats a tot l’equip
pels resultats !.

COPA GIRONA

COPA GIRONA. CURSA DE CARRETERA
BANYOLES - ROCACORBA

MARXA CICLOTURISTA LES GOGES
El proppassat 15 de maig vam celebrar la Marxa Cicloturista de les Goges, que organitza el
Club des de fa cinc anys consecutius. Aquests primers cinc anys, han permès doncs consolidar
una marxa que s’està convertint en un referent en el calendari cicloturista català. Per això
aquest any, coincidint amb aquest aniversari, vàrem voler que el seu principal inspirador, en
Miquel Moliner, com antic president del Club participés a la Marxa portant el dorsal n 1. Un
petit homenatge merescut, a aquella persona que amb el seu impuls inicial ens ha permès
anar donant-hi continuïtat per convertir-se en una de les principals activitats del Club, que
ens implica a molts socis i col·laboradors.

V MARXA
CICLOTURISTA
La seva continuïtat, només serà possible si sabem mantenir aquest caliu, que
any rere
any fa
LES
GOGES
que tothom es mobilitzi per fer-ho possible. De tots es conegut l’esforç, a tots nivells, que
Banyoles-Rocacorba
implica l’organització d’una activitat esportiva d’aquestes característiques,
però els resultats
obtinguts ens esperonen a continuar treballant-hi.
Repetint els mateixos circuits de la curta i de la llarga, el més de 300 ciclistes participants a les
Goges varen poden gaudir d’una magnífica jornada ciclista, en que la meteorologia també
hi va acompanyar. El primer a creuar la línia d’arribada a Rocacorba, després de fer els 133
km de recorregut de la Marxa llarga, aquest any va ser en Joaquim Albó amb un temps de
3:58:30. Mentre que el més ràpid en la pujada a Rocacorba va ser l’Octavi Fontané amb un
extraordinari temps de 40:47. Pel que fa a la Marxa curta el més ràpid en fer el recorregut
de 78 km, va ser en Jaume Estañol, amb un temps de 2:05:45.
Amb la satisfacció de la feina feta, un cop acabada l’edició del 2011, ja pensem en la propera
celebració de Les Goges, i en tot allò que podem fer per millorar-ho.
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ESPECIAL XAVI TONDO

ET TROBAREM A FALTAR, XAVI.
Se’ns omplen els ulls de llàgrimes cada vegada que recordem el seu nom, quan sentim a parlar d’ell o quan passem
per davant del bar Hop-Hop de Banyoles i no advertim la
seva presència.
El dia 23 de maig ens va deixar en Xavi Tondo, corredor
molt arrelat a casa nostra; sobretot a la Garrotxa, però
també una mica a la ciutat de Banyoles o a la comarca del
Pla de l’Estany. La majoria dels seus entrenaments tenien
com zona de recuperació de forces la zona de la Vila Olímpica de Banyoles.
A més, en Xavi participava sempre que podia amb el Club
Ciclista Banyoles. El vam convidar a participar a la nostra
marxa cicloturista o al dinar de cloenda del club i sempre
es mostrava agrait. També recordem el dia que vam quedar
amb ell per fer-li una entrevista per la nostra revista. No
només no ens va deixar anar a buscar-lo a ell, sinó que va venir ell expressament a Banyoles
i ens va portar uns mitjons i pòsters.
Quan la gent recorda en Xavi, parla del seu palmarès (Volta a Portugal, etapa de París-Niça,
Vuelta a Castilla y León…), del gran Tour de França que hauria fet, de la sort d’haver fitxat
per un gran equip com el Movistar, del gran futur que l’esperava, de la manera tan peculiar
com pedalava, dels grans desenvolupaments que utilitzava i de que sempre anava “atrancat”, del seu motor i de la seva força, de que quan arribava amb tres a l’esprint ell sempre
feia el quart, del gran respecte que li tenien els seus companys i rivals, de la seva lluita contra
el dopatge, del seu amor cap al ciclisme …, però sobretot parla de la gran persona que era i
del gran buit que ha deixat en el ciclisme.
Com diu el seu gran amic Jordi Codony, en Xavi voldria que això seguís endavant. Sí, és veritat i mirarem de fer-ho, però et trobarem a faltar molt.
Només podem afegir-hi: moltes i moltes gràcies, Xavi.

Aquest és l’article que el Sr. Albert Palmada, un dels fundadors del nostre club, va escriure
a la revista Colors:

A XAVI TONDO I VOLPINI IN MEMORIAM
La vida ens dóna a vegades unes batzegades brutals i la teva fortuïta mort per un absurd accident n’és la realitat. Vull parlar de
tu. Vares néixer a l’any 1978 a la població de Valls, capital de la
comarca de l’Alt Camp. Quan deixaves la infantesa, el ciclisme començava a viure els primers anys del seu esplendor. Miguel Indurain guanyava per cinquè any consecutiu la cursa per etapes més
important del món. Devia ser un dels teus ídols. El doping apareix
en totes les modalitats esportives. Les victòries tenien un preu. La
publicitat i el seu diner que comporta varen fer estralls, però tu
sempre t’en vares apartar, col·laborant en la desarticulació d’una
trama de dopatge, fet que t’honora. Els teus començaments van
ser difícils, a casa nostra no hi havia cap equip ciclista i hagueres
de refugiar-te a la comunitat andalusa passant per diversos equips
modestos, emigrares a Portugal i aquí comences a despuntar i el
teu nom surt en escadusseres notícies esportives.
Sempre amb el teu somriure i la companyonia, actituds que han
estat el reflex de la teva personalitat. A l’any 2010, entres a formar
part de l’equip Cervélo Test Team i participes a la prestigiosa ParísNiza, guanyant l’etapa reina que, amb goig vaig poder seguir per la televisió. Aquí de fet et
vaig conèixer. En el present any entres a l’equip Movistar Team, i guanyes la “Volta Ciclista
a Castilla-León”. Et prepares amb il·lusió per participar en el Tour de França i a dintre meu
sento una desmesurada tristesa al pensar en aquella absurda tragèdia de Pradollano que
va tallar-te la vida. El passat 14 de novembre el Club Ciclista Banyoles, celebrava la festa de
cloenda de l’any amb un dinar al Restaurant La Masia, amb l’assistència de les autoritats locals, el delegat de la Federació Catalana de Ciclisme, i la teva presència com invitat d’honor.
El president del Club, el senyor Llorenç Llop, va agrair-te la teva deferència de participar de
la festa, tot recordar-nos que en aquell mateix dia participaves en el Critèrium Ciclista de
l’Hospitalet que vares guanyar. En el transcurs de la festa, entre el lliurament de premis i el
sorteigs, vàrem tenir una conversa. Vaig observar que tenies un desfermat amor pel ciclisme
i lamentaves que Catalunya no tingués un equip ciclista a imatge de l’Euskaltel, també que
a la “Volta” li faltava una cronoescalada per donar-li més brillantor i que Banyoles, gràcies
a l’aportació del seu Club Ciclista tenia aquesta possibilitat d’organitzar-la amb la pujada a
Rocacorba. I quina trista realitat L’endemà de la teva mort, Alberto Contador guanya l’etapa
del “Giro d’Itàlia” d’igual dimensions. Aixecant el braç al cel, dedicava la seva victòria en
record teu. Tant de bo, algun dia pugui celebrar-se aquesta etapa i porti el teu nom.
A punt d’acabar aquest escrit en memòria teva, estic mirant per televisió el transcurs de
l’etapa del “Giro” i el teu company de l’equip el bielorús Vasili Kiryenka amb un esforç suprem guanya l’etapa que finalitza a Sastriere a 2.035 m. d’altitud, amb la cara desencaixada
i amb una emoció intensa aixeca els dits al cel amb record teu, manifestant: “era el millor
que podia dedicar al meu estimat company, avui hem guanyat junts Tondo i jo”. Per tot on
vares passar deixaves una petjada d’estimació.
Descansa en la Pau del Senyor i al Cel siguis.
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R EPORTATGE (2A PART)

JAPÓ: PAÍS DE CONTRASTOS
No podem deixar de visitar Nara (capital del Japó de l’any 710 al 794) que compta amb vuit localitzacions sota la tutela de Patrimoni Mundial per la Unesco (cinc temples budistes, un santuari
sintoista, un bosc i l’espai que ocupà el palau imperial) i on centenars de cérvols passegen per la
ciutat lliurement. En aquesta ciutat ens instal·lem en un “ryokan” (habitació tradicional japonesa,
on dorms a terra sobre un “futon”).
A l’onzè dia arribem pedalant a Kyoto (la pluja no para i es fa difícil la circulació amb bicicleta,
aquí és quan decidim agafar Shinkansen “el tren bala”). Kyoto és emblemàtica: disset conjunts
arquitectònics inclosos en el Patrimoni Mundial de la Unesco i multitud de monuments històrics
protegits pel país i més de dos mil temples escampats per la ciutat i, entre ells, el temple d’or
(Kinkaku-ji). Hem aprofitat la ciutat per fer una passejada d’uns 4 quilòmetres sota de les mils
“torii” (portes vermelles sintoistes), per caminar pel carrer de les “geishas” i les casetes de fusta
destinades a la cerimònia del te, i gaudir del bosc de bambú.
Després de visitar la ciutat mundial de la pau (Hiroshima), Kobe i Osaka podem tornar a pedalar
il·lusionats perquè ja s’ha acabat el monsó, segons ens informen, tot i que no serà així... ja que els
ruixats d’estiu apareixen cada tarda. Ara ens dirigim cap al Mar del Japó travessant, de sud a nord,
l’illa Honsu al costat d’un llac de més de 70 quilòmetres de llarg i sempre vorejant-lo per un carril
de bicicletes.
Quan hem arribat a Jotsué, la ciutat que deixem més al nord del nostre viatge, ja fem el camí de
retorn cap a Tòquio. La nostra intenció és passar dos parcs naturals nacionals per arribar a la ciutat
de Nikko. Quan ho comentem a la gent que ens pregunta on ens dirigim ens expressen que serà
molt costós el trajecte amb bicicleta. Quan ho estem pedalant entenem el perquè ens ho deien...
Hem de pujar fins a 2.180 metres per travessar el primer parc natural i pujar a uns 1.200 metres
per travessar el segon. Ho aconseguim!! Tot i que ha estat lent i cansat pel desnivell, pel pes que
portem a les bicicletes i pel trànsit que tot i ser parcs naturals el trànsit no és prohibit (una contradicció que ens estranya, els japonesos estimen molt la natura però hi ha llocs on no hi ha cap mena

de protecció per la naturalesa i permeten el trànsit o construir-hi grans hotels en zones extraordinàries paisatgísticament!). Així mateix, quedem meravellats pel que veiem, pel que
olorem, pels contrastos que ens regala la naturalesa: terres sulfuroses, llacs, boscos, saltants
d’aigua, micos...
Nikko, Patrimoni mundial de la Humanitat, conserva els trets d’una ciutat antiga: amb nombrosos temples i pagodes, envoltada de molts boscos d’altíssims cedres.
Al final del nostre trajecte passem per Mito (ciutat costanera de l’oceà Pacífic), i altres poblacions que amb el terratrèmol i el tsunami del passat mes de març n’ha destruït gran part
i que ara en pateixen l’amenaça nuclear... Des d’aquí ens solidaritzem amb les persones
d’aquestes terres que ho estan passant tant malament en aquests moments.
L’arribada a Tòquio la fem al costat d’un canal amb els incansables pescadors amb les seves
barquetes amb para-sols i un carril de bicicleta que ens acosta a la gran ciutat sense cap dificultat, és un gran plaer!
La reflexió final del viatge és que Japó és un país fascinant per visitar i viatjar-hi amb bicicleta!!
Ens agradaria tornar-hi i conèixer aquests
milions de raconets que tenen aquestes
illes plenes de naturalesa, arròs, peix i
vida, tecnologia, llums de neó, civisme extrem i un llarg etcètera...
“Arigató Gosaimas!” (moltes gràcies!).
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NOTÍCIES

DIADA FAMILIAR AL PEDRAFORCA

CRONOESCALADA A ROCACORBA

Amb un dia amenaçador pel temps a les 7 h del dia 5 de juny, sortíem de Banyoles camí del Pedraforca, els 16 ciclistes que aquest any varen participar a la sortida familiar. Amb un recorregut que
va agradar molt a tots els participants, es va pujar per Santa Pau fins Olot, per tot seguit fer les ascensions al coll de Canes, la Merolla i la dura ascensió final fins a Gósol, al peu de la muntanya del
Pedraforca. Aquí, després d’alguns “bufets”, ens vàrem trobar amb els familiars i acompanyants,
per acabar menjant un bon arròs de muntanya en un restaurant del poble de Saldes i celebrar tots
plegats una magnífica diada. Durant el dinar es va fer el sorteig de diferents obsequis.

Amb una magnifica participació de 30 sòcies i socis, superant els participants de la primera edició, el darrer
dissabte del mes de juliol, vàrem celebrar la II Cronoescalada cronometrada a Rocacorba. El guanyador va ser
en David Castany, marcant un temps de referència de
40:27, seguit dels juniors Francesc Bou i Marc Almeda.
La primera fèmina va se l’Eulàlia Calveras i el primer
Veterà de més de 50 anys en Jordi Garcia. Ànims a tots,
per seguir lluitant contra el repte personal de millorar
el temps de l’ascensió a Rocacorba.

VOLTA A L’ESTANY
El diumenge 12 de juny vam celebrar la XXVIII edició de la clàssica
Volta a l’Estany. Amb la participació de 20 socis del Club, la prova
un any més va servir per veure en
acció als grans rodadors davant del
crono. El més ràpid en fer la volta
de 6,7 km al voltant de l’Estany,
va ser en Josep Codinach amb un
temps de 9 minuts i 13 segons.

Nº

NOM

CATEGORIA

TEMPS

1

Josep Codinach

H

09:13

2

Francesc Bou

< 18 anys

09:36

3

Josep Canet

H

4

Quicu Casas

5

NOM

CATEGORIA

TEMPS

Nº

NOM

CATEGORIA

TEMPS

1

David Castany

18-29

40:27

16

Guerau Carrion

40-49

51:07

09:44

2

Francesc Bou

<18

42:02

17

Esteve Castañer

40-49

51:20

H

09:46

3

Marc Almeda

<18

42:14

18

Llorenç Llop

40-49

52:05

Llorenç Llop

H

09:48

4

Eduard Caballero

18-29

42:51

19

Joan Costa

40-49

52:10

6

Pere Batllori

H

09:53

5

Pere Batllori

40-49

43:32

20

Eduard Caballero

>50

53:45

7

Jordi Vila

H

09:57

6

Jordi Teixidor

18-29

44:40

21

Jordi Molas

>50

54:31

8

Sixte Garcia

H

09:57

7

Jordi Garcia

>50

44:40

22

Josep Colomer

>50

55:18

9

Joan Costa

H

10:15

8

Jordan Cardenas

<18

44:48

23

Albert Martos

18-29

55:58

10

Jordan Cardenas

< 18 anys

10:18

9

Albert Serret

30-39

45:34

24

Lluís Torrent

40-49

56:04

11

Albert Serret

H

10:21

10

Josep Canet

>50

46:43

25

Joan Maestre

40-49

57:29

12

Jordi Molas

H

10:33

11

Joan Ramió

18-29

46:50

26

Josep Bou

>50

57:53

13

Eloi Batllori

H

10:37

12

Eloi Batllori

18-29

47:47

27

Jaume Gelada

18-29

58:01

14

Lluís Torrent

H

10:50

13

Eulàlia Calveras

F

50:21

28

Mª Àngels Costal

F

1:00:53

15

Ferran Macias

H

10:53

14

David Salado

30-39

50:22

29

Miquel Descamps

>50

1:05:50

16

Jordi Garcia

H

11:16

15

Jordi Vila

30-39

50:28

30

Agustí Berti

<18

1:18:54

17

Josep Bou

H

11:23

18

Jaume Gelada

H

11:47

19

David Moles

< 18 anys

11:57

20

Gerard Bofill

< 18 anys

12:01

SUPEREXCURSIÓ ALS ALPS DEL SUD
Els 26 participants del Club a la Superexcursió d’aquest any als Alps de l’Alta Provença, varen
conquerir el 10 de juliol els 2802 m d’alçada del fora de categoria de la Bonette. Amb un temps
magnífic per la pràctica del ciclisme a l’alta muntanya, es van assolir els diferents objectius previstos per la Super d’aquest any. El dia anterior varem fer la primera sortida alpina anomenada dels
“Tres Colls”, amb la Cayolle, des Champs i d’Allos. Una etapa digne de les grans ocasions del Tour,
amb 3.500 m de desnivell acumulat, descobrint a cada pedalada els paisatges encisadors del parc
nacional del Mercantour als Alps.
A la tornada, tot i el cansament, les cares de satisfacció expressaven el resultat de dos dies en que
vam poder viure la passió del ciclisme entre amics. Des dels mes valents “grimpeurs” que van disputar cadascun dels ports fins els mes competitius que van lluitar amb si mateixos per arribar dalt dels
colls, així com de la perfecte assistència del “trio” format per en Pol, en Quim i en Pere, tot va rodar amb alegria i empenta “muntanya amunt”. Ja estem somiant amb la Super del proper estiu !.
1 0 N O T Í CI E S
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BOTIFARRADA
A LA PERPINYANA
La temporada de carretera s’acaba i ara toca agafar la bici de muntanya. Per celebrar-ho us hem
preparat un esmorzar al mateix lloc de l’any passat i una sortida força fácil per anar agafant la
forma.

DINAR DE CLOENDA
La temporada s’acaba i com cada any el Club Ciclista Banyoles ho vol celebrar amb el ja tradicional dinar de cloenda.
Dia: Diumenge, 6 de novembre
Hora: 14:00h

Dia: Diumenge, 16 d’octubre

Lloc: Restaurant Mirallac

Hora: 8:00h

Preu adult: 25 Euros

Lloc de sortida: pavelló de la Draga

Preu infantil: 15 Euros

Recorregut: Pavelló de la Draga - Melianta- Pla
de Martís- Serinyà - Banyoles- La Perpinyana

Tiquets: es vendran a la llibreria Dictum de Banyoles (Ronda Monestir) fins el dia 3 de novembre.

Observacions: Botifarrada (esmorzar gratuït
pels socis i sòcies a Can Salvi de la Pepinyana)

Observacions: Aquest any volem retre un homenatge a Xavi Tondo, amb l’assistència de companys d’Olot. També hi haurà un especial 10 anys
de Copa Catalana Internacional. Durant el dinar
també hi haurà sortejos de diferents lots i regals.
N O TÍ C I E S
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