CLUB CICLISTA

BANYOLES

Núm. 61: Memòria 2019

HA ESTAT NOTÍCIA

PROPERES ACTIVITATS

III TROBADA DE VETERANS
TONI SEGOVIA MILLOR ESPORTISTA

1 DESEMBRE

DINAR DE
CLOENDA

CONVOCATÒRIA
D’ELECCIONS

CALENDARI 2019/2020

17/11/19

Botifarrada i 1a sortida de BTT

24/11/19

2a sortida de BTT - Sant Patllari

01/12/19

Dinar de cloenda

08/12/19

3a sortida de BTT - La Mota

21/12/19

Assemblea general /Tramitació llicències

22/12/19

4a Sortida BTT i ctra. - Canet d’Adri

12/01/20

5a sortida de BTT - Collet de Cal Negre

15/01/20

Proclamació oficial de la nova Junta Directiva.

02/02/20

6a sortida de BTT - Cova Ventatjol

16/02/20

7a sortida de BTT - Guixeres - La Miana

23/02/20

Copa Catalana Internacional de BTT

Nota: Encara no tenim preparades les sortides de carretera. Esperem la constitució de la
nova junta. Suposem que les clàssiques de Ca la Nati, Rocacorba o Andorra tindran lloc a la
temporada 2020.
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C A L E N DAR I

És per aquesta raó que vull agrair a les persones que han fet que aquest 14 anys hagin estat més
planers; demanant, això sí, disculpes per si em deixo algú.
Vull començar anomenant els companys de junta: Albert, Jep, Esteve, Colo, Teixi, Xavi R., David
i Carles d’aquesta última i Xavi M., Lluís, Joan C., Josep B., Natali, Jordi S., Josep C., Toni i Jaume
de l’anterior. Sense oblidar tampoc els 4 anys amb en Miquel Moliner com a president. Gràcies
per fer més fàcil el camí.
I què dir del tres col·laboradors que sempre ens han ajudat quan ha fet falta? Gràcies Pere, Pol
i Quim.
I els veterans? Roure, Batlle, Busquets, Lucre ... Gràcies

EDITORIAL

S’acaba una etapa i en comença una altra. El proper mes de gener del 2020 entrarà una nova
junta directiva al capdavant del Club Ciclista Banyoles. Han estat 14 anys treballant per la nostra
entitat, 10 dels quals com a president. Hi ha hagut moments bons i moments no tan bons, però
per sort n’hi ha hagut més dels primers. Me’n vaig amb la sensació d’haver fet bé les coses i crec
que els companys de junta que també pleguen pensen el mateix.

Un dels moments que recordo amb més afecte és quan anava a la Fruiteria Jaume i Dolors. Li
demanaves una cosa a la Dolors i sempre te’n donava més. Gràcies Dolors i Jaume. I ara el Petit
Mercat. Gràcies Òscar.
I en Josep Brugada, Teixidor del Terme? Ànima del circuit de Copa Catalana. Tractor amunt,
tractor avall. Gràcies.
I les botifarrades? En Pere Matamala ens ha deixat fer servir el seu local cada any. Gràcies.
A can Xumeia s’han implicat amb el club en moments on costava trobar patrocinadors. Gràcies
Toni i Yolanda.
Per cert, el primer patrocinador que vaig aconseguir va ser Pla XXI, mitjançant en Miquel i en Pep
Juncà. Em va fer especial il·lusió. Gràcies.
També m’emportaré un gran record dels amics de Girona. Ja sé que també n’hi ha de Sant Julià
o Bescanó però us coneixem així, perdó. En Martí amb la seva implicació i els seus fantàstics trofeus, en Pere organitzant el grup, en Javi amb la seva simpatia, en Jesús i els germans Pulgarín.
Gràcies.
També ens han ajudat el garatge Pla de l’estany, Induxtra, Aigües Sant Aniol, Estudi Oliver Gràfic, Pòdium, Motos Camps, Pindecor, Triops, Bazar Canarias, Fitness Integral, Bike Girona, Autocars Solà... Gràcies a tots.
Pel que fa a les institucions destacar de manera molt significativa el recolzament que hem tingut
en tot moment per part de l’ajuntament de Banyoles. En el seu moment vam tenir el suport del
Consell Comarcal. I també ens han ajudat des de la Delegació de Ciclisme. Gràcies.
I per últim, la part més important del club: els socis i sòcies. Molts d’ells/es col·laborant o participant en activitats i sortides. Millor que no digui cap nom perquè n’hi ha molts i me’n deixaria
algun/a. Moltes, moltes i moltes gràcies.
Com a comiat només voldria desitjar molta sort a la nova junta. Fins aviat.

Llorenç Llop Noguer
President del Club Ciclista Banyoles

SO RT I D ES
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ELECCIONS 2019

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A
JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB CICLISTA
BANYOLES, PER FINALITZACIÓ DEL
MANDAT DE LA JUNTA ACTUAL
Data: 21 de desembre de 2019
Horari: de 17:00 a 18:00 hores
Lloc: Escola la Draga, Banyoles

JUNTA ELECTORAL:
La Junta directiva designarà directament els
tres components de la junta electoral entre
els socis mes antics que reuneixen les condicions necessàries, per la qual cosa s’especifiquen en l’acord de convocatòria de les
eleccions la referida designació de membres
titulars. A més, també hi haurà tres membres
suplents.
Un dels membres de la Junta electoral actuarà com a president i un altre com a secretari.
MEMBRES A DESIGNAR:
La Junta Directiva ha d’estar formada per un
nombre mínim de tres.
Formaran la Junta Directiva, com a mínim un

president, un secretari i un tresorer. Poden haver-hi els vocals que es considerin necessaris,
un dels qual pot ser designat vicepresident.
CONDICIONS DELS CANDIDATS I ELECTORS:
Ser soci del club, major d’edat i no tenir la
condició de suspès. Les candidatures es presentaran per correu electrònic a l’adreça electrònica del Club (info@ccbanyoles.com) indicant els noms de les persones que composaran
la junta amb els seus càrrecs corresponents.
Si es considera convenient, també es podrà
exposar el programa de la candidatura. Les
candidatures presentades es publicaran a la
pàgina web del club (www.ccbanyoles.com).

CALENDARI ELECTORAL
01/10/2019 Publicació de la convocatòria d’eleccions, inici de la presentació de candidatures.
15/11/2019 Fi del termini de la presentació de candidatures a les 22:00
18/11/2019 Publicació a la web de les candidatures presentades
21/12/2019 Votació en l’assemblea
15/01/2020 Resolució definitiva de les eleccions i proclamació oficial de la nova Junta Directiva.

En el cas que només s’hagués presentat una sola candidatura, el mateix dia de l’Assemblea serà
proposada com a nova Junta del Club Ciclista Banyoles.
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S O RT I DE S 2 0 1 8

A part dels esforçats socis que van fer la clàssica cronometrada a la muntanya més dura del Pla de
l’Estany, hem de destacar la presència d’en Jordi Valentí, que després de l’accident que va patir ja
s’està recuperant i ens va venir a ajudar a cronometrar.
La prova la va guanyar el company de Sant Julià de Ramis Jesús Robledillo, segon va ser un antic
guanyador, en Jordi Monserrate, i completant el podi, un clàssic de les sortides, en Joan Maestre.
Un any més, en Martí Geis ens va portar un detall realitzat per ell mateix amb un bonic disseny amb
els colors del club.
Aquesta va ser la classificació:
1r Jesús Robledillo 43’32”
2n Jordi Monserrate 49’53”
3r Joan Maestre 50’46”
4t Salvador Torrent 50’57”
5è Jordi Capallera 55’10”
6è Llorenç Llop 1h00’41”
7è Albert Malagelada 1h01’10”
8è Esteve Castañer 1h01’17”

SORTIDES DE CARRETERA I BTT

CRONOESCALADA A ROCACORBA

9è Josep Colomer 1h04’46”
10è Pol Vidal 1h04’46”
11è Lluís Torrent 1h08’30”
12è Miquel Descamps 1h26’00”
S ORT I D ES 2 0 1 8
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COPA CATALANA DE BTT

COPA CATALANA INTERNACIONAL
DE BTT - HOMES
El neozelandés va desbancar a Victor Koretzky a la primera prova del circuit internacional, després
d‘un final frenètic.
Any rere any, Banyoles se supera. Mai decepciona. I és que amb la ‘start list’ de la present edició, la
cursa prometia molta igualtat. Els millors ciclistes del món es reunien a la prova inaugural del calendari internacional XCO, en un emplaçament que sempre compleix amb les expectatives, al Parc de la
Draga. Prop de 1000 corredors de més de 30 nacionalitats volien donar-ho en cada punt del recorregut.
Una cursa UCI Hors Categorie, que va començar amb una sortida fulgurant d’Anton Cooper, que volia
posar contra les cordes als seus principals rivals. Aquest ritme va fer que es creés un grup selecte de
7 corredors, format pel mateix Cooper (Trek Factory Racing), el seu compatriota Sam Gaze (Specialized Racing), els francesos Victor Koretzky (KMC-EKOI-ORBEA), Maxime Marotte (Cannondale Factory
Racing), Stephane Tempier (Bianchi Countervail), el campió alemany, Manuel Fumic (Cannondale Factory Racing) i un heroic Jofre Cullell (Megamo Factory Team).
Anton Cooper, en la seva primera participació a Banyoles, distanciant-se tot just vint metres, destronant al francès a la catedral del Mountain Bike, amb tan sols 6 segons de marge. El podi el va completar Marotte. Finalment, Jofre Cullell, va quedar en un magnífic cinquè lloc, aconseguint el triomf
sub-23 i arribant a meta ovacionat pels més de deu mil aficionats presents.
En categoría junior el corredor gallec Carlos Canal (Acadèmia postal-Maceda) va atacar des de l’inici,
controlant la cursa en tot moment. Un triomf molt sòlid en un escenari únic. Canal es va mostrar exhaust a l’arribada, però alhora, alegre de començar la temporada de la millor manera. Lukas Malezsewski (Goeman Scott Cycling) i Harry Birchill (British Cycling Federation) van completar el podi.

Els guanyadors en les altres categories van ser:
Cadets: Francesc Barber
Màsters 30: David Puig
Màsters 40: José Manuel Salguero
Màsters 50: Joan Antoni Asensio
Màsters 60: Armando Vidal
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C O M P E T IC IÓ

Sota un dia assolellat, les corredores comencen a escalfar pel traçat de 6 quilòmetres que envolta a
un espectador de luxe, l’Estany de Banyoles. A mesura que passaven les hores, les cares d’il·lusió s’han
convertit en tensió i nervis. Tant espectadors com ciclistes, volien que es donés el tret de sortida. El
Parc de la Draga estava ple d’espectadors que no paraven d’animar. Moment de silenci i ... Sortida!
Primers tocs i avançaments per col·locar-se en la millor posició per a la primera pujada.
Aquí, Rebecca McConnell ha imposat un ritme que ha provocat que no es formés cap grup davanter.
La campiona australiana se sentia forta i volia marcar distàncies. Per darrere, Elisabeth Brandau (EBERacing Team) no ha dubtat a seguir-la. Mentre que les altres perseguidores intentaven no perdre temps
amb la cap de cursa, creant un petit grup perseguidor format per la francesa Loana Lecomte (Team
Massi), la danesa Malene Degn (KMC-EKOI-ORBEA) i la italiana Chiara Teocchi (Bianchi Countervail ).
Però en un circuit tan explosiu amb l’elevada temperatura que es patia al circuit, qualsevol cosa podia
succeir. En l’inici de la tercera volta, McConnell (Primaflor-Mondraker-Rotor) ha patit un contratemps
i ha perdut molt de temps. Lluny de relaxar-se, Brandau ha seguit amb l’altíssim ritme que ha marcat
la cursa. Però com a bona estratega, Annie Last que havia perdut temps després l’explosiva sortida,
anava agafant a totes les ciclistes que anaven acusant l’elevada cadència de la líder de la prova.
La cursa prometia emocions fortes en l’últim gir. I és que Last, ha encarat la volta definitiva perdent
tot just cinc segons amb la corredora de l’EBE-Racing Team. Brandau ha acusat les grans primeres
voltes, per perdre l’avantatge de manera definitiva i ha cedit la victòria a Banyoles, a Annie Last
(KMC-EKOI-ORBEA) que ha mantingut la calma a l’inici per coronar-se a la primera prova de la Super
Cup Massi 2019, amb gairebé un minut de marge.
Finalment, Brandau s’ha hagut de conformar amb la segona posició. La sub 23 Loana Lecomte (Team
Massi) ha arribat en tercera posició del scratch, imposant-se en la seva categoria.
Una primera cursa que ha mantingut l’emoció fins als últims metres, deixant entreveure que a
Banyoles, aquest cap de setmana, es viurà el millor Mountain Bike del planeta.

Les guanyadores de les altres categories han estat:
Junior: Harriet Harnden

COPA CATALANA DE BTT

COPA CATALANA INTERNACIONAL
DE BTT – FÈMINES

Cadet: Olivia Onesti
Màster 30: Marc Franco
Màster 40: Chapon Stephanie
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TROFEU REGULARITAT

TROFEU DE LA REGULARITAT DE CARRETERA
El guanyador de la regularitat d’aquest any
2019 ha estat el nostre president Llorenç Llop.
A més, ha estat l’únic soci que ha participat en
totes les sortides de carretera, igual que l’any
passat ho va fer el nostre vicepresident Josep
Colomer.
Com sempre, s’iniciava la temporada amb la ja
clàssica sortida a Ca la Nati a Albons d’Empordà.
Tot seguit, cap a Cantallops a l’Alt Empordà,
Sant Grau, Sant Pere de Rodes, Coll d’Ares,
Els 4 cims, la Superexcursió a La Mussara, la
cronoescalada a Rocacorba, l’anada a Andorra
i finalment la 100% Pla.
Aquí teniu els 10 primers classificats:
1r Llorenç Llop 1.650 punts
2n Joan Maestre 1.350 punts
3r Albert Malagelada 1.200 punts
4t Salvador Torrent 1.085 punts
5è Josep Colomer 950 punts
6è Esteve Castañer 910 punts
6è Jesús Robledillo 910 punts
8è Jordi Espinosa 795 punts
9è Jordi Monserrate 790 punts
10è Modest Medina 765 punts
Us esperem a tots i totes a la temporada 2020.

TROFEU DE LA REGULARITAT DE BTT
El guanyador ha estat el nostre tresorer, en Jordi Teixidor. En segon lloc tenim en Toni de Can Xumeia
i en 3r lloc en Xavi Reina, el dissenyador d’aquestes sortides. En total han estat 7 recorreguts diferents
pel Pla de l’Estany. En aquesta revista hi teniu ja totes les sortides preparades de la roda gruixuda. Us
esperem a tots i totes.
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C O M P E T IC IÓ

Com cada any, l’ajuntament de Banyoles celebra la Festa de l’esport. La part principal
de la festa és reconéixer el/la millor esportista i el forjador de l’esport.
Previ a aquest acte, les entitats esportistes
presenten les seves candidatures i els representants de cada una d’elles escullen els
guanyadors.

MILLOR ESPORTISTA

TONI SEGOVIA, MILLOR ESPORTISTA

El Club ciclista Banyoles, representat pel seu president, va pensar en l’opció d’en Toni Segovia
a títol pòstum com a millor esportista. Aquest és un resum de l’exposició que es va fer per
destacar alguna les coses que en Toni havia fet:
- Era un bon nedador. Havia fet pràcticament totes les travessies a l’Estany des de que tenia
15 anys.
- Li agradava molt anar amb bicicleta. Poc temps abans de morir encara havia fet sortides. Ell
agafava el cotxe i els esperava més endavant i després s’hi afegia.
- Havia format part de la junta del Club Ciclista Banyoles.
- Havia estat voluntari al Club Natació Banyoles.
Finalment, les entitats esportistes van triar com a guanyador en Toni. Els seus fills, en Toni i en
Jaume van recollir el premi. Després de rebre’l a mans de l’alcalde, el seu fill gran va recordar
el seu pare amb unes emotives paraules.
Des del Club Ciclista donem les gràcies a tots per aquest premi tant important i que tanta
il·lusió ens fa.
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HOMENATGE A ÀNGELS COSTAL
1 0 N O T Í CI E S

HOMENATGE A L’ÀNGELS COSTAL

Ja fa 2 anys que l’Àngels ens va deixar i els seus amics van tornar a pujar a Rocacorba per retre-li un
homenatge.
A la pujada s’hi van reunir molt dels seus/seves amics i amigues. A part de l’Eduard, es va comptar amb
la presència de companys de fatiga de l’Àngels com ara en Miquel Moliner, en Joan Padrés, en Joan
Pujol, l’Esteve Nogué o en Pere Rustullet. Alguns portaven mallots de l’Àngels que ella havia volgut
que portessin.
Podem dir que l’ànima va ser la Judit i un cop reunits tots al cim va agrair a tots la participació i
l’emoció va aflorar tot recordant moments viscuts amb la seva amiga.
Aquest any, a més, la gent de l’oncolliga va oferir un bon esmorzar per tal d’agafar forces.

Àngels, no t’oblidem!

El corredor banyolí Gerard Bofill es va proclamar el dissabte 8 de juny campió de Catalunya de ruta en
la categoria de júnior a la població de Sant Julià de Vilatorta.
Bofill, després de controlar
tota la cursa juntament amb
el seu company d’equip de
la Fundación Alberto Contador, Juanjo Rosal, es va
anticipar a l’esprint final
del grup capdavanter en el
darrer quilòmetre per poder
celebrar el títol

NOTÍCIES

GERARD BOFILL, CAMPIÓ DE CATALUNYA
JUNIOR

Enhorabona, Gerard!

JOSEP DURAN, CAMPIÓ DE CATALUNYA DE BTT

La bicicleta va tornar a somriure a Josep Duran. El banyolí, que va viure una dolorosa situació familiar,
va tornar a la competició amb força. Això li va permetre guanyar el Campionat de Catalunya de BTT
a Avià.
Ànims i força, Josep!
N O T Í C I ES
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NOTÍCIES

SECCIÓ TRIATLÓ TEMPORADA 2018-2019
Any rere any els integrants de la
secció de triatló del Club Ciclista
Banyoles continuen presents a les
proves esportives més rellevants
que es celebren arreu de Catalunya i a altres comunitats de l’estat,
incloent competicions internacionals a França, Andorra, Suïssa,
USA, competint en les diferents
modalitats i distàncies de que
consta el triatló, ja sigui individual
o per equips.
Des d’aquestes línies els integrants
de la secció volem donar les gràcies al Club i als nostres familiars
per recolzar-nos a seguir amb el
que ens agrada.
Amb molta il·lusió de cares a la pròxima temporada...

UN ALTRE ÈXIT EN LA 3A TROBADA DE
VETERANS
Cada primer diumenge de juny és la data marcada per fer la trobada anual dels veterans del Club
Ciclista Banyoles. Aquest any ha estat també un èxit, incrementant, a més, la participació. Gràcies a en
Llorenç Batlle, ànima incansable d’aquesta trobada, es van reunir 48 participants! Molt bé!
Després de pedalar una mica, esmorzar plegats per agafar forces. Com diu el mateix Batlle, tot fa
club. I aquesta trobada fa molt de club.
Amb aquesta empenta segur que aquesta trobada es farà durant molt anys!

1 2 N O T Í CI E S

DE L C L U B

Dia: Diumenge, 1 de desembre de 2019
Lloc: Restaurant la Carpa, al costat de l’estany, al Passeig Darder s.n.
Hora: 14h
Preu: 20€
Menú infantil: 12€
Venda de tiquets: Fruiteria El Petit Mercat. Es vendran tiquets fins al dijous 28 de novembre.
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.

NOTÍCIES DEL CLUB

DINAR DE CLOENDA

NOTÍCIES D EL C L U B
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LA REVISTA DEL CLUB CICLISTA BANYOLES

Apartat 50 | 17820 Banyoles | info@ccbanyoles.com

www.ccbanyoles.com · info@ccbanyoles.com

