PEDALS
CLUB CICLISTA BANYOLES
Núm. 35: 2n trimestre de 2007

Ha estat notícia:
Senyalització altimètrica de Rocacorba: 17 de febrer
Cronoescalada i botifarrada St. Patllari: 25 de febrer
Copa Catalana BTT - Banyoles: 11 de març

Properes activitats 2n trimestre de 2007:
Copa Girona carretera - Banyoles: 14 d'abril
Terra de Remences - St. Esteve d'en Bas: 13 de maig
Properes excursions de carretera

Julien Absalon
(Orbea)
(campió del món)
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EDITORIAL
Amigues i amics, el Club Ciclista Banyoles ja ha fet 50 anys. Aquesta xifra per si sola no té
gaire importància. El que és veritablement important és que el nostre club des del seu
naixement no ha parat de treballar per l’esport ciclista en totes les seves vessants. I el 2007
l’hem començat amb l’energia que ens caracteritza i carregats de gran propòsits.
A hores d’ara ja s’han fet coses significatives i importants que des d’aquí volem destacar.
Hem inaugurat la senyalització altimètrica de la pujada a Rocacorba. Hem muntat el circuit i
participat en l’organització de la millor prova de BTT de la nostra història amb una
participació digna d’una prova de nivell mundial encapçalada pel tres vegades campió del
món i medalla d’or olímpica Julien Absalon i pel nostre millor representant Josep Antoni
Hermida.
Tanmateix, aquest any, ens queda un altre gran esdeveniment que necessitarà la implicació
de quants més millor. Es tracta de la primera MARXA CICLOTURISTA de les GOGES,
BANYOLES-ROCACORBA que està prevista pel dissabte dia 7 de juliol d’enguany i que
transcorrerà per carreteres de gran bellesa i prou duresa de la nostra comarca, de la zona
volcànica de la Garrotxa i de l’Alta Garrotxa amb arribada al cim de Rocacorba. Ja fa temps
que n’hem començat els preparatius i encara queda molt per fer però anem pel bon camí.
Hem de ser optimistes i creure que serà un altre èxit de la nostra entitat.

EL CLUB FA 50 ANYS
El Club Ciclista Banyoles ja fa 50
anys!!! 50 anys, Déu n’hi dó!! Per anar
fent boca us volem mostrar un
document històric de la primera
Junta Directiva. En ell hi podem
veure que el primer President era el
Sr. Emili Cos Giralt i que la quota de
soci era de 5 ptes. El text està encara
en castellà i data ni més ni menys del
26 de gener de 1957.
En posteriors revistes seguirem
posant documents històrics, curiosos
i d’incalculable valor sentimental.
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CALENDARI
Data

Itineraris

18/03/2007
25/03/2007
01/04/2007
14/04/2007
15/04/2007
28/04/2007

Banyoles-Vilamarí-Orriols-Albons-Bellcaire d’Empordà-Verges-Medinyà-Banyoles
Duatlò de Banyoles
Banyoles-Bàscara-St. Mori-St. Pere Pescador-Castelló d’Empúries-Peralada-Figueres-Banyoles
Copa Girona Carretera - Banyoles
Banyoles-Celrà-Madremanya-St.Sadurní de l'Heura-Sta. Pellaia-Cassà-Quart-Girona-Banyoles
Banyoles-Girona-Cassa-Llagostera-Romanyà-Calonge-La Ganga-La Bisbal-La Pera-FoixàSobranigues-St. Jordi Desvalls-Medinyà-Cornellà-Banyoles
Banyoles-Crespià-Figueres-Vilajuïga-St. Pere de Rodes-Port de la Selva-Roses-Figueres-Esponellà-Banyoles
Marxa Cicloturista Terra de Remences - St. Esteve d'en Bas
Volta a l'Estany - CRI
Marxa Cicloturista Terra de l'Aigua - Riells i Viabrea
Banyoles-Girona-Amer-St. Martí Sacalm-Les Planes-St.Esteve de Llémana-Girona-Banyoles
Marxa Cicloturista de la Bonaigua - Pobla de Segur
Marxa Cicloturista Rutes del Montseny - Granollers
Banyoles-Besalú-Camprodon-Coll d'Ares-Prats de Mollo-Coustouges-Tapis-Darnius-BoadellaTerrades-Avinyonet de Puigventòs-Esponellà-Banyoles
Marxa Cicloturista de les Tres Nacions - Puigcerdà
Marxa Cicloturista Quebrantahuesos - Sabiñanigo
Banyoles-Sta. Pau-Olot-Besalú-Beuda-Alt de Segueró-Can Vila-Esponellà-Vilert-GallinersVilavenut-Banyoles-Rocacorba
Marxa Cicloturista "LES GOGES" Banyoles-Rocacorba
Banyoles-Besalú-Oix-Beget-St. Pau de Seguries-Llocalou-St. Joan les Fonts-Besalú-Banyoles
Super excursió de l'any a IRATI (Pirineu Navarrès)
Anada a Andorra
Pujada al Turó de l'Home-St. Celoni
Diada Montserratina - Monestir de Montserrat

06/05/2007
13/05/2007
20/05/2007
20/05/2007
27/05/2007
02/06/2007
10/06/2007
16/06/2007
17/06/2007
23/06/2007
01/07/2007
07/07/2007
15/07/2007
22/07/2007
04/08/2007
02/09/2007
28/10/2007

NOTA
Aquesta temporada voldríem un Club més viu on hi participessiu el màxim de ciclistes possible, així que
intentarem dur a terme una nova fòrmula en les excursions de carretera que esperem que tingui èxit.
Aquesta serà: es procurarà que les parades per esmorzar es facin en un lloc on hi hagi restaurant, per tal
que, els que volgueu, pogueu fer un esmorzar de forquilla i ganivet.
Després d’esmorzar el grup es dividirà, els d'esmorzar ràpid faran l’itinerari marcat i els entaulats tindran
l'alternativa de tornada cap a casa. El cotxe de suport seguirà la ruta marcada pel Club.
D’aquesta manera esperem aconseguir que un major nombre de ciclistes participin a les excursions!
Estem oberts a les vostres idees i suggeriments!
RECORDEU
• Cal portar el maillot del club,per facilitar les tasques del cotxe suport
• Cal respectar les senyals de transit
• Cal respectar els reagrupaments
• ES RECOMANA, per seguretat, que tots el participants estiguin proveïts de la llicència federativa.
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Diumenge, 1 d'abril
Hora sortida:
Lloc sortida:
Trofeu regularitat:
Observacions:
Recordeu:

8,00 h
Pavelló Poliesportiu
94 punts
Com sempre, anirem per Orfes i Vilaür.
Esmorzarem a l'Hostal Empòrium, a dins mateix de Castelló d'Empúries
i tornarem per Peralada, Vilabertran i Figueres. La tornada serà lliure.
- Anar amb compte al creuar Figueres.
- Cal respectar el reagrupament de Bàscara.

Itinerari

Parcials, km

BANYOLES (Pavelló Poliesportiu)
Esponellà (gir a la dreta)
Orfes
Bàscara (reagrupament)
Sant Mori
Torroella de Fluvià
Sant Pere Pescador
Castelló d’Empúries (esmorzar)
Peralada
Vilabertran
Figueres
Can Vilà (gir esquerra)
BANYOLES

3

94 km

BANYOLES - CASTELLÓ D'MPÚRIES - BANYOLES

0
10
8
5
8
6
4
8
10
3
3
12
17

Diumenge, 15 d'abril

Recordeu:

0
10
18
23
31
37
41
49
59
62
65
77
94

87 km

BANYOLES - SANTA PELLAIA - BANYOLES
Hora sortida:
Lloc sortida:
Trofeu regularitat:
Observacions:

Totals, km

8,00 h.
Aparcament supermercat Condis
87 punts
Excursió per tenir el primer mini contacte amb la muntanya, amb el coll de Sta. Pellaia
de 3a. categoria amb un pendent mig del 4% i un pendent màxim del 6%.
Esmorzarem d'entrepà a la plaça porticada de Monells.
Hi haurà cotxe de suport amb avituallament. La tornada serà lliure.
- Cal portar l'esmorzar

Itinerari
BANYOLES (aparcament Condis)
Bordils (gir dreta)
Madremanya
Monells (esmorzar)
Sant Sadurní de l'Heura
Alt de Santa Pellaia (reagrupament)
Cassà de la Selva
Girona
Sarrià de Ter
BANYOLES

Alçada Parcials, km
171
35
160
65
110
370
150
70
80
171

0
20
7
4,5
2
12
6,5
12.5
4
18

Totals, km
0
20
27
31,5
33,5
45,5
52
64,5
68,5
86,5
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Diumenge, 22 d'abril

BANYOLES - ROMANYÀ - LA GANGA - BANYOLES
Hora sortida:
Lloc sortida:
Trofeu regularitat:
Observacions:

7:30 h
Aparcament supermercat Condis
124 punts

Recordeu:

- Cal portar l´esmorzar.

Excursió llarga per un recorregut clàssic dels ciclistes gironins, hem d´anar amb molt de
compte en el primer tram del recorregut amb els cotxes. Després quan agafem la pujada
de Romanyà trobarem carreteres més tranquiles, farem el clàssic coll de la Ganga amb un
pendent mig del 4,5% i alguna rampa del 7%. Per arribar a casa farem un xic de volta.

Itinerari
BANYOLES (aparcament Condis)
Girona
Quart (reagrupament)
Romanyà de la Selva
Calonge (esmorzar)
Coll de la Ganga
La Bisbal d´Empordà (gir esquerra)
Sant Sadurní de l'Heura
Monells
Madremanya (reagrupament)
Bordils (gir dreta)
St. Joan de Mollet
St. Jordi Desvalls
Medinyà
Cornellà de Terri
BANYOLES

5

124 km

Alçada Parcials, km
171
70
136
320
30
215
35
110
65
160
35
55
50
55
96
171

Totals, km

0
17
9
22
12
6
10
6
2
4,5
7
1,5
4,5
8
8
6

0
17
26
48
60
66
76
82
84
88,5
95,5
97
101.5
109,5
117,5
123,.5

Diumenge, 6 de maig

BANYOLES - ST. PERE DE RODES - PERAFITA - BANYOLES
Hora sortida:
Lloc sortida:
Trofeu regularitat:
Observacions:

Recordeu:

122 km

7:30 h
Pavelló Poliesportiu de la Draga
142 punts
Excursió clàssica amb el principal el ja conegut alt de St. Pere de Rodes,
pendent mig del 7,2% i rampes màximes del 10%, després el Perafita amb
un pendent mig del 4,2% i rampes màximes del 7%. Penseu, a la baixada
del coll de Perafita i a la nova carretera de Roses a Figueres anar molt
en compte, ja que és una carretera amb molt de trànsit.
- Cal portar esmorzar. En el lloc on esmorzarem no hi ha cap bar-restaurant.

Itinerari

Alçada Parcials, km

BANYOLES (Pavelló Poliesportiu)
171
Cruïlla Can Vilà (gir dreta)
140
Figueres (reagrupament betzinera entrada) 39
Vilajuïga (reagrupament)
40
Alt de Sant Pere de Rodes (esmorzar)
520
Selva de Mar (gir dreta)
10
Coll de Perafita
250
Santa Margarida (reagrupament)
10
Figueres
39
Cruïlla Can Vilà (gir esquerra)
140
BANYOLES
171

0
17
12
11
9
6
8
12
18
12
17

Totals, km
0
17
29
40
49
55
63
75
93
105
122
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Diumenge, 20 de maig

6,7 km

XXVI VOLTA A L'ESTANY (6,7 km CRI)
Hora sortida:
Lloc sortida:
Trofeu regularitat:
Inscripcions:
Observacions:

8,00 h.
Passeig Darder (davant Hotel Mirallac)
Trofeu regularitat : 50 punts
Hotel Mirallac a partir de 2/4 de 8 del matí
La ja clàssica cronometrada.
La sortida es donarà de minut en minut per ordre d'inscripció.
Es prega puntualitat per acabar abans de les 9 per poguer evitar el trànsit.
Hi haurà una classificació per a bicicletes de muntanya.

7

Diumenge, 27 de maig

137 km

BANYOLES - ST. GREGORI - LES SERRES - AMER ST. MARTÍ SACALM -LES PLANES - LES ENCIES - BANYOLES
Hora sortida:
Lloc sortida:
Trofeu regularitat:
Observacions:
Recordeu:

7:00 h
Aparcament supermercat Condis
177 punts
Ruta bastant exigent, amb un port de muntanya que te un desnivell mig
del 7,2% amb rampes màximes de l'11%, i uns petits colls que al final pasaran
factura a les cames.
- Cal portar esmorzar.
- En aquesta excursió ni hi ha cap bar-restaurant on esmorzarem.

Itinerari

Alçada Parcials, km

BANYOLES (aparcament antic )
Girona-Fontajau (reagrupament)
Sant Gregori
Cruïlla Bonmatí (gir dreta)
Alt de Les Serres
Bonmatí (gir dreta direcció St .Julià de Llor)
Cruïlla Anglès (gir dreta)
La Cellera de Ter (reagrupament)
Amer
Coll de Sant Martí Sacalm (esmorzar)
Amer (gir esquerra)
Les Planes (gir dreta)
Coll de les Arques (Les Encies)
St. Martí de Llémena
Sant Gregori
Girona
BANYOLES

171
65
112
256
315
140
150
166
186
820
186
370
487
256
112
65
171

0
20
6
12
4
6
4
2
5
9
9
8
4
10
12
6
20

Totals, km
0
20
26
38
42
48
52
54
59
68
77
85
89
99
111
117
137
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Dissabte, 16 de juny

BANYOLES –CAPSACOSTA-COLL D'ARESPRATS DE MOLLÓ-CERET-COUSTOGES-DARNIUSBOADELLA-TERRADES- BANYOLES
Hora sortida:
Lloc sortida:
Trofeu regularitat:
Observacions:
Recordeu:

197 km

5,30 h.
Pavelló Poliesportiu de la Draga
240 punts
Aquest any per evitar el trànsit de la N-II, cambiarem el recorregut de tornada.
També serà força més dura, tot i això, és una de les excursions més maques
i llargues del club, amb uns paisatges magnífics.
- És molt important menjar abans de sortir per afrontar els dos ports que s´han
de superar abans d'esmorzar.
- No oblideu l'esmorzar.

Itinerari
BANYOLES (Pavelló Poliesportiu)
Besalú
La Canya (reagrupament)
Coll de Capsacosta
Sant Pau de Seguries
Camprodon (reagrupament)
Coll d'Ares
Prats de Molló (esmorzar)
Gir dreta-D 3Coustouges
Maçanet de Cabrenys
Darnius (reagrupament)
Gir dreta-GI 502Cistella
Avinyonet de Puigventós
Can Vilà (gir esquerra)
Crespià
BANYOLES

Alçada Parcials, km
171
151
440
870
850
950
1513
700
446
813
370
193
180
130
70
185
138
171

0
14
19
17
4
6
18
14
13
14
13,5
10,5
5
17
6
9,5
5,5
11

Totals, km
0
14
33
50
54
60
78
92
105
119
132,5
143
148
165
171
180,5
186
197
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PRESENTACIÓ DELS EQUIPS
DE COMPETICIÓ DEL CLUB CICLISTA
BANYOLES-HARIBO 2007
Paral·lelament a la inauguració de la senyalització de Rocacorba, va tenir lloc també la
presentació dels equips de competició de B.T.T. i de carretera del Club Ciclista Banyoles
per a la temporada 2007.
Quant a l'equip de B.T.T., els seus objectius són repetir o millorar els bons resultats tant al
Trofeu Caixa de Girona com a la Copa Catalana Internacional. El seu director esportiu el
Sr. Joan Maestre vetllarà perquè tot rutlli de la millor manera possible.
Pel que fa a la carretera, hem de recordar que l'any passat va ser la 1a. temporada i que en
la present esperem obtenir millors resultats i així anar consolidant de mica en mica
l'equip.
Un cop fetes les fotos pertinents, els corredors més agosarats varen iniciar la pujada a
Rocacorba. Una desena de vehicles seguien els ciclistes en la dura ascensió, destacant el
cotxe de la F.C.C amb el càmara del programa XS Esports.
Malgrat la climatologia adversa els corredors del nostre Club, Guillem Busquets, Jordi
Cabanas, Lluís Bosch, Adrià Pujol, Llorenç Llop, Josep Canet i Josep Colomer, a més de 3
corredors de l'equip FreeBike arribaven al km 13,80 i donaven com inaugurada de
manera esportiva la senyalització.
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PEDALS
INAUGURADA OFICIALMENT
LA SENYALITZACIÓ ALTIMÈTRICA DE ROCACORBA
El passat dissabte dia 17 de Febrer es va inaugurar de
manera oficial la senyalització de la pujada a Rocacorba.
Tot i que la pluja va fer deslluir una mica la festa, les diverses
autoritats assistents a l'acte van donar per inaugurada la
nova retolació. A part del nostre President i Vicepresident, el
Sr. Miquel Moliner i el Sr. Lluís Pujol, exercint de mestres
de cerimònia, també cal assenyalar la presència del Regidor
d'Esports de l'Ajuntament de Banyoles el Sr. Joan Julià, el
president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany el Sr.
Josep Xargay, el Regidor d'Esports de l'Ajuntament de
Porqueres el Sr. Josep Port, el President de la Federació
Catalana de Ciclisme el Sr. Alfons Molist i l'ex-president del
C.C. Banyoles el Sr. Josep Massanellas.

Pujada a

ROCACORBA
Sortida 970 m
ALTITUD (m)

Distància
Desnivell
Pendent mig
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L'esdeveniment va estar cobert per la Xarxa de Televisions Locals (XTVL) amb el seu
programa dominical “XS Esports”. Es va donar la circumnstància, però, que a Banyoles TV el
programa es va emetre escapçat i justament no es va poder veure el reportatge que la
productora havia fet sobre l’esdeveniment. Si algú està interessat en veure'l, pot anar al
cercador d’Internet Google a l’apartat de videos i posar-hi la paraula Rocacorba
(http://video.google.es).
Durant tota la setmana posterior, sí que una emisora local, la Televisió del Pla de l'Estany,
va anar passant el seu reportatge diàriament.

11

12 13 14

DISTÀNCIA (km)

Pujada a

ROCACORBA
970 m
km

Altitud

Cal recordar que la senyalització comença a l'antiga fàbrica "Leritz", just al final del terme
municipal de Banyoles, amb el km 0 i va marcant tots els quilòmetres que fem, els que
resten , lialtitud i el pendent, totalitzant un recorregut de 13,80 km a una alçada de 970 m.

8

475 m
Pendent proper km

10,5 %

Resten

5,80 km
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CRONOESCALADA / BOTIFARRADA
A SANT PATLLARI
El passat diumenge 25 de Febrer va tenir lloc la
cronoescalada social a St. Patllari. Era la segona vegada que
es realitzava i els participants van ser aproximadament els
mateixos de la 1a edició de l'any passat.
La prova constava de 12,100 km i alternava trams d'asfalt
amb trams de pista passant per sota Sant Patllari i finalitzant
a la Torre de Pujarnol.
Per tal de recuperar forces, tots els assistents van gaudir
d'una gran botifarrada. Queda com a testimoni d'aquesta
jornada de germanor la imatge que us adjuntem així com la
classificació de la contrarellotge.

CLASSIFICACIÓ:

A la propera revista.
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COPA CATALANA BTT
INTERNACIONAL 2007 - BANYOLES
Prop de 500 corredors van participar a la prova inagural del Gran Premi Massi-Copa
Catalana BTT Internacional disputada a Banyoles el passat 11 de març.
Julien Absalon -campió del món-, Hermida -medalla olímpica- i Marga Fullana, un
cartell de luxe per gaudir d'un dia del millor BTT .
El dia era explèndid, els corredors, els millors i el circuit fantàstic, amb tot això el públic
que si va aplegar no podia quedar decebut.
A les deu del matí es va donar sortida de la cursa a les categories Junior, Master,
Veterans, Fèmines i Cadets. En Fèmines, Marga Fullana va dominar la prova des de la
sortida guanyant per davant de la francesa Cecile Ravanel i entrant a la tercera posició
Laurence Leboucher.
A la resta de categories els guanyadors
van ser: Master 30-Francesc X.
Carnicer; Veterans 40-Francisco J.
Salamero; Fèmines sots23-Meritxell
Roca; Juniors-Arnaud Jouffroy; Cadets
Francesc Zurita; Equips-Massi.
A les dotze del migdia es donava el
tret de sortida de la prova Elit, Sots23 i
Sots 21. En els primers quilómetres
Hermida va marcar el ritme, però
Absalon va prendre el relleu a la
primera volta incrementant a poc a
poc la distància respecte dels seus
perseguidors per entrar guanyador en
solitari. Rera seu, Ruzafa i Peraud de
l'equip Orbea van cortrolar a Hermida
-recent campió d'Espany de Ciclocrosrelegant-lo a la cuarta posició.
El podium va ser per l'equip Orbea al
complet: 1r. Julien Absalon, 2n. Ruben
Ruzafa, 3r. Peraud
Hermida es va haver que conformar
amb la 4a. posició, malgrat aixó a la
línia d'arribada se'l veia content i
segons va declarar, està en fasse de
preparació.
Felicitats a tots el membres de l'equip
CC. Banyoles que han participat. Elits:
Òscar Carrasco, Guillem Busquets, Jordi
Capellera.Veterans 40: Pere Batllori,
Jordi Cabana, Jaume Fores. Juniors:
Carles Moliner. Cadets: Adrià Pujol,
Sergi Planagumà. Master 30: David
Alsina, Joan Nicolàs.
També felicitar a tots els socis que han
col·laborat perquè aquest
esdeveniment esportiu hagi estat un
èxit, tant en la organització com en el
traçat del circuit que ha merescut un
excelent de forma unànim per part
dels corredors i la Federació Catalana
de Ciclisme.
Des de la Junta donem les gràcies a
tots els que ho heu fet possible.
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INFORMACIONS DIVERSES
Noticiari:
Estem preparant un noticiari per tots aquells socis
que vulguin rebre via correu electrònic notícies
relacionades amb el Club o amb el ciclisme. Es
tractaria d’informar sobre les diverses activitats que
el club està preparant o amb notícies d'interès. Tots
els que estigueu interessats feu-nos arribar el vostre
e-mail a la següent adreça: info@ccbanyoles.com
Pàgina web:
Hi ha noves actualitzacions a la pàgina web del
Club, tant pel que fa a la galeria de fotos com a
l'apartat de notícies... Mirarem que es vagi renovant
sovint per tal de fer que es converteixi en una eina
útil per al soci. Recordeu: www.ccbanyoles.com
Roba temporada 2007:
Us comuniquem que la roba per a la temporada
2007 ja és a la botiga Podium de Banyoles.
Demanem disculpes pel retard ja que ens ha estat
impossible fer-la arribar abans.
Cursa de carretera:
Us informem que la cursa de carretera està prevista
pel dia 14 d'abril. Aquest any provarem de fer un
circuit tancat de 2,5 km davant del pavelló de la
Draga. Serà puntuable per la Copa Catalana de
Veterans i Ciclomaster. A més, farem una prèvia per
categories de promoció.
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SUPEREXCURSIÓ DE L'ANY
Irati - Pirineu Navarrès:
20, 21 i 22 de juliol de 2007
Divendres 20:
Viatge Banyoles-Ochagavia. Horari a concretar
Dissabte 21:
Excursió per Irati, pujant al Larrau i la Pierre San Martin
140 km i 3.800 m de desnivell acumulat. Es farà un
recorregut alternatiu més suau de 100 km
Diumenge 22:
Excursió de 70 km per la vall del Roncal.
Cal apunta-se abans del 15 de maig.
Preu per concretar (al voltant dels 200 euros)
Per inscriure's cal enviar les dades:
(nom, cognom, DNI, núm de llicència -qui en tingui- i
telèfon de contacte)
Per correu electrònic: info@ccbanyoles.com
Per telèfon: 689 09 38 19
Qualsevol membre de la junta.
Informació més detallada a la pròxima revista.

Apartat 50 • 17820 BANYOLES
info@ccbanyoles.com

www.ccbanyoles.com

