PEDALS
CLUB CICLISTA BANYOLES
Núm. 46: 1r trimestre de 2010

Ha estat notícia:
- Dinar de cloenda temporada 2009
22 de novembre

Properes activitats 1r trimestre de 2010:
- Assamblea general de socis: 15 de gener
- Crono St. Patllari/Botifarrada: 28 de febrer

Entrevista:
Pere Muñoz
L'Entrevista: ???
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EDITORIAL
El trimestre passat el nostre president Miquel Moliner ens feia un repàs d'aquests quatre anys
de mandat i destacava l'honor que va significar per ell estar al capdavant del Club Ciclista
Banyoles. Nosaltres poc més hi podem afegir i, en qualsevol cas, remarcar que hem estat
orgullosos de que fós ell qui ens representés. També som conscients que tot i que els moments
bons han estat nombrosos, en ocasions ha hagut de lluitar contra elements adversos i feixucs
com ara la manca d'esponsoritzacions degut a aquesta crisi que estem patint tots.
Només ens queda desitjar al president entrant i a la seva junta, alguns dels quals ja van treballar
pel club aquests quatre anys, que tot els vagi molt bé i que tot vagi sobre “rodes”. Estem
convençuts de que ho faran tant o més bé del que ho hem fet nosaltres.
Sabem que qualsevol club o entitat està per sobre de les persones, però també és evident que
no seria res sense aquestes, i és per això que agraïm a tota la gent que desinteressadament vol
que tot això tiri endavant, com és el cas de la nova junta que entrarà aquest 2010 a comandar la
nostra entitat.
Els membres que seguim, coneixem els pros i els contres d'estar dins d'un club i creiem que
paga la pena continuar un mandat més ja que els moments bons passen davant dels dolents.
Els que marxem creiem que ho deixem tot en bones mans i sempre estarem a disposició per tot
el que faci falta, que no dubtin a demanar-nos col·laboració perquè la tindran.
Voldríem acabar amb unes paraules d'agraïment; d'agraïment als socis del nostre club,
d'agraïment als col·laboradors, d'agraïment als membres de la junta, però sobretot, d'agraïment
al nostre president.
De veritat, Miquel: gràcies President!

La Junta del C.C.Banyoles
(2006-2009)
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CALENDARI
Data
27/12/09
10/01/10
15/01/10
15/01/10
18/01/10
24/01/10
24/01/10
30/01/10
07/02/10
14/02/10
14/02/10
16/02/10
18/02/10
21/02/10
23/02/10
25/02/10
28/02/10
28/02/10
06/03/10
07/03/10
07/03/10
14/03/10
21/03/10

Itineraris
Campionat de Catalunya de Ciclocross – Sta Coloma de Farners
5a Sortida de BTT – Zona de Besalú
Tramitació de llicències al Ceip La Draga
Assemblea general de socis
Tramitació de llicències al local social de Can Puig
6a Sortida de BTT – Puigneulós
Open de la Selva de BTT – Maçanet de la Selva
7a Sortida de BTT – Marxa llarga d'Olot
Open de la Selva de BTT – Vilobí d'Onyar
8a Sortida de BTT – Zona de Roses
Open de la Selva de BTT – Riudarenes
Cursa social de carretera – Mollet de Peralada
Cursa social de carretera – L'Estartit
Open de la Selva de BTT – Bescanó
Cursa social de carretera - Mollet de Peralada
Cursa social de carretera – L'Estartit
Clàssica cronoescalada Sant Patllari
Botifarrada a “La Torre”
Cursa Social de carretera de Porqueres – C.C. Pla de l'Estany
1a Sortida de carretera - “Ca la Nati” Albons
Open de la Selva de BTT – Sant Hilari Sacalm
Copa Catalana Internacional de BTT de Banyoles
2a sortida de carretera – Castelló d'Empúries

SORTIDES CARRETERA

1

Diumenge, 7 de març

CA LA NATI
Banyoles – Albons – Banyoles
Hora sortida:
Lloc sortida:
Trofeu regularitat:
Observacions:
Recordeu:

2

76 km

8.00 h
davant del supermercat Condis
76 punts
Comencem la temporada de carretera amb la ja clàssica excursió a Ca la Nati,
on parem i esmorzem. Hi arribarem per la carretera de Vilamarí,
regrupant-nos a Orriols, la tornada la farem per Verges.
- Cal respectar el reagrupament d’Orriols.
- Portar maillot del Club.

94 km

Diumenge, 21 de març

BANYOLES-Esponellà-Bàscara (reagrupament)-Sant Mori
St. Pere Pescador-Castelló d'Empuries-Perelada-Figueres-BANYOLES
Hora sortida:
Lloc sortida:
Trofeu regularitat :
Observacions:
Recordeu:

8,00 h.
Pavelló Poliesportiu de Banyoles
94 punts
- Esmorzarem de forquilla i ganivet a Castelló d'Empúries
a dins mateix de Castelló d’Empúries.
- Anar amb compte al creuar Figueres.
- Cal respectar el reagrupament de Bàscara.
- Portar maillot del Club.
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Important:
Respecteu les normes de trànsit, els senyals de circulació i no realitzeu cap acció que pugui perjudicar el nom del club.

PEDALS
SORTIDES BTT
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35 km

Diumenge, 10 de gener

Ruta per la zona de Besalú ( Colabora Jordi Molas)
Sant Ferriol – Sant Silvestre de Mor – La Miana
Lloc de sortida: davant del Supermercat Condís, amb cotxe per anar a Besalú
Hora: 7.30 h
Nota:( cal portar entrepà)

6

42 km

Diumenge, 24 de gener

Puig Neulós
Recorregut:Cantallops – Requesens – Puig Neulós – St. Martí de l’Albera
Roc de Cols – Requesens – Cantallops
Lloc de sortida:davant del supermercat Condís,amb cotxe per anar a Cantallops
Hora: 7:00 h
Nota: ( cal portar entrepà)

7

60 km

Disabte, 30 de gener

Marxa llarga d’Olot
Banyoles – Sant Nicolau – Serra de Finestres – Coll de Font Pobra – Can Xel
Salt del Sallent – El Torn – El Collell – St Miquel de Campmajor – Banyoles
Lloc de sortida: davant de l’antic Leritz ( Bombes Espa)
Hora: 7:00 h
Excursió llarga en km i també en durada ( aprox. 6 h)
Nota ( cal portar entrepà)
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35 km

Diumenge, 14 de febrer

Roses
Recorregut: Roses – Cala Montjoi – Cadaqués – Perafita – El Peni – Roses
Lloc de sortida: davant del Supermercat Condís, amb cotxe per anar a Roses
Hora: 7:00 h
Nota ( cal portar entrepà)

9

Diumenge, 18 de febrer

Clàssica cronoescalada de Sant Patllari
Recorregut: Roses – Cala Montjoi – Cadaqués – Perafita – El Peni – Roses
Botifarrada a l’esplanada davant del restaurant “ La Torre “
Lloc de sortida: davant de l’antic Leritz ( Bombes Espa)
Hora : 8:00 h
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sortides BTT
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DINAR DE CLOENDA DE LA TEMPORADA 2009
El passat diumenge 22 de novembre vàrem celebrar el dinar de germanor per tancar la temporada 2009. A l'acte hi
van assistir autoritats coma ara el Sr. Jordi Congost, regidor d'esports de l'ajuntament de Banyoles; el Sr. Jordi
Xargay, president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany; o el Sr. Francesc Moradell, delegat de la Federació
Catalana de Ciclisme.
Abans de que es servís el primer plat, el nostre president Miquel Moliner feia un breu resum de la temporada i
comunicava als assistents que deixava la presidència del club després de quatre anys al capdavant. De manera
especial, donava les gràcies als membres de la junta que han estat amb ell fins el final i també a tots els
col·laboradors que de manera desinteressada havien treballat pel bé de la nostra entitat.
Entre plat i plat, es va procedir a l'entrega de trofeus de la crono de Sant Patllari, de l'anada a Andorra i del trofeu
de la regularitat. Cal destacar la gran ovació que va rebre el guanyador d'aquesta classificació, el soci i membre de
la junta Josep Colomer.
Tot seguit va tenir lloc l'entrega d'uns vals per un dinar als nostres col·laboradors Salvador “Pol” Palmada, Pere
Juanola, Joan Ayats i Quim Abulí. Es tractava d'un reconeixement especial a uns socis que fan molta feina i que
esperem que segueixin fent.
En el moment dels parlaments de les autoritats va tenir lloc un moment realment especial. El Sr. Moradell havia
preparat un detall per al nostre president en forma de trofeu del Tour a Girona i ho va decorar amb un intens i
sentit discurs.
A la fase final de l'acte, es va sortejar una magnífica panera gentilesa de Fuites Jaume i Dolors, un lot de Comalat
Dona, lots de Podium i també un ànec cedit pel Sr. Josep Brugada. I perquè ningú es quedés sense res es van anar
entregant regals de tota mena.

4

dinar cloenda
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ENTREVISTA A PERE MUÑOZ
En Pere Muñoz és un referent del ciclisme tant a nivell gironí com a Catalunya o a tot l’estat espanyol. Va venir a Olot de
ben jove provinent de Mieres (Astúries). Va córrer com a corredor professional durant 11 anys (1980-1990) aconseguint
42 victòries, com ara etapes a la Vuelta a Espanya o al Giro d’Itàlia. En l’actualitat es dedica a la fabricació de roba
esportiva i vesteix al Club Ciclista Banyoles.
- Vas venir a Girona provinent d’Astúries.
- Vaig néixer a Mieres però vaig passar la meva infància a Madrid. El meu pare ens va abandonar i vàrem venir a Girona
perquè la meva mare ja hi tenia el seu germà.
- És veritat que la relació amb el Club Ciclista Banyoles no varen ser massa bones quan vas arribar?
- No és que fossin dolentes. El que passa és que hi havia uns espònsors i ens van deixar tirats. No és res amb el Club
Ciclista Banyoles. Ells no en tenien cap culpa.
- Passes a professional i aconsegueixes un gran palmarès. Quina és la victòria que més recordes?
– Doncs no ho sé. De vegades la que menys et penses. Potser l’etapa reina de la París-Niça i potser perquè el dia abans
vaig agafar una m... com un piano. El metge em va dir que em quedés al llit perquè tenia febre, vaig agafar la grip. I vaig
estar tan dolgut perquè algun company d’equip, francès, se’n va alegrar. Jo era el líder d’un equip francès i hi havia
gelos. Jo tenia molt bona relació amb belgues i irlandesos perquè ens uníem contra la força major que era els francesos.
El dia abans a Mont Ventoux vaig perdre més de 5 minuts en 3 km i l’endemà, amb 39 de febre, plovent i nevant vaig
arribar sol al Mont Faraon i va ser la victòria més gratificant que recordo. I arribant amb els millors: Fignon, Lemond,
Anderson... Això sí, vaig estar una setmana al llit.
- Els aficionats al ciclisme recordem aquella anècdota de la Volta a Catalunya on es deia que havien fet guanyar
en Sean Kelly quan en realitat tu n’eres el guanyador.
– Sí, és veritat. No els hi perdonat ni els hi perdonaré mai. I a més, en Gadea, que era l’àrbitre d’aquella cursa m’ho va
reconéixer.
- Creus que si haguessis viscut a Barcelona i no a comarques t’haurien tractat diferent?
- Sí, per descomptat. A Catalunya ens queixem del centralisme de Madrid, però aquí tenim el centralisme de Barcelona.
En lloc de democràcia sovint hi ha “perditocràcia”.
- S’ha dit que el teu caràcter sincer i directe,
t’ha portat més d’un maldecap.
– Molts. Però estic orgullós de ser així. I amb
quasi tots els directors hi vaig tenir discussions.
Per algunes persones no es pot ser ni sincer ni
directe.
- Gràcies a tu, la garrotxa s’ha convertit en
una comarca de grans professionals: Quim
Llach, Johny Weltz, Joan Llaneras, Carles
Torrent, Xavi Tondo.
– Gràcies a mi no. Potser els he ajudat amb el
que he pogut, però s’ho han “currat” ells. Amb els
estrangers els vaig fer venir cap a la Garrotxa. En
Weltz el vaig tenir 4 anys vivint a casa meva.
- Una vegada vàrem entrevistar en Xavi
Tondo i mostrava agraïment cap a tu, creus
que la temporada vinent pot ser la de la seva
consagració?
– En Tondo té molt bones qualitats i encara les
ha de treure. Encara no sap ell mateix com pot
ser de bo. I a part, el handicap del dóping. Ell
havia marxat molt a fora i la gent desconfiava
d’ell, i ara amb el passaport biològic s’ha
demostrat que té molt de nivell. El que hi ha és
un “V8”.
- Fa poc has reconegut que t’havies dopat
però que també et van enganyar.
– No, aquest no és el tema. El tema és que
sempre hi ha hagut dopatge però s’ha
manipulat tot molt i alguns s’han tapat, altres no.
Alguns no han passat control i se’ls ha donat la
victòria en detriment d’altres. Aquí tot funciona
malament, a nivell federatiu, organitzatiu...
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- Creus que el ciclisme està sent massa perseguit?
– Sí, el problema va ser que van punxar telèfons de ciclistes, però haurien d’haver punxat els dels responsables de ciclistes.
Perquè de la mateixa manera que van punxar el telèfon d’en Manolo Sainz haguessin punxat els d’altres esports, que no
diré noms, també hauria sortit tot. Perquè a l’esport de nivell, igual que a la societat, hi ha molta hipocresia. Si no tens
resultats, et trec el Plan ADO, però per tenir resultats ha de buscar la manera d’arribar-hi. Però, quan comença i quan acaba
el dóping? És que no ho sabem. Ara, són els excessos, allò que va malament.
- Quin futur hi veus?
– Mira, a València, en un sopar memorable l’Eddy Merckx va dir una cosa, va dir que no hi hauria igualtat fins que no hi
hagués barra lliure. Volia dir que tothom anés igual, perquè sempre es faran trampes. I com detectes la manipulació
genètica? També és dóping , no? És que surt una nova medicina i no ho pots controlar.
- Un cop deixes el ciclisme, empresari en el món de la venda de bicicletes.
- Sí, no és un mal record ja que per mi va ser el millor aprenentatge de la meva vida. Saps si tens família, saps si tens amics,
saps si hi entens d’alguna cosa... La vida comença. Va ser dur.
- I ara al capdavant d’una empresa tèxtil, que per cert subministra els equipaments al nostre club.
– Sí, hi ha tot l’experiència del fracàs. És que només s’aprèn del fracàs. La vida és així. Per això jo a vegades discrepo dels
pares que ho donen tot als seus fills. S’ho han de guanyar ells. Quan tinguin un problema a la vida, que n’hi ha molts, no
sabran res. I amb els ciclistes passa igual. Si cal se’ls pot ajudar, però s’ho han de guanyar.
- Recentment t’hem vist a Mallorca de director amb l’equip ciclista del Mossos d’Esquadra.
– A veure si així em treuen les multes! No, la veritat és que en Manolo Macias em va embolicar. Home, la veritat és que va
ser un experiència molt maca. Tu veus l’autoritat de Catalunya en bicicleta, patint, renegant, i a mi em creien com si
estiguessin a la mili!
- Segueixes sortint amb bicicleta? Fas algun altre esport?
– Sí, i tant, per mi l’esport és com una teràpia. A part d’anar en bici també faig la volta a l’estany de Banyoles, caram. Quan
estic bé, la faig en menys de 26 i quan no, en més de 30.
- I per acabar, la cantera d’Olot o de Catalunya en general, creus que té bones perspectives?
– Uf, jo crec que no. És que està molt mal estructurat l’esport. Per mi està molt mal estructurat. Jo només conec el ciclisme,
però crec que tots els esports estan si fa o no fa com el ciclisme. Jo no concebo la manera com fan ciclisme les federacions.
És que no són professionals. Perquè funcioni, ha de ser com una empresa. I hi ha d’haver uns interessos econòmics, i si els
que hi ha no ho fan bé, han de venir uns altres. A vegades sí que es fan les coses perquè t’agraden, però al final te’n canses.
És com ara vosaltres, que esteu al capdavant del Club Ciclista Banyoles. Ho pots fer més bé o més malament, però tu pots
dir als socis: “Ep! Que jo no cobro ni un duro i faig el que puc!”. Jo ho entenc tot més com un negoci.
A part de l'entrevista, en Pere ens va ensenyar el seu taller i vàrem estar parlant prop de 3 hores de ciclisme, de la crisi, de
política, de la vida mateixa... i la veritat és que va valer la pena.
Gràcies, Pere.
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NOTÍCIES DIVERSES
Superexcursió 2010 - Aquest any el Club, com el Tour de França, també vol celebrar els 100 anys de la

primera ascensió al mític coll de Tourmalet. Per això, us avancem que estem treballant per organitzar la Super
excursió del 2010 als Pirineus francesos amb un recorregut pels Alts Pirineus, al voltant del Pic de Midi. L’estrella
de la Superexcursió serà l’escalada al gran gegant pirinenc del Tourmalet amb 2.115 m d’alçada, però també
pujarem altres colls mítics a la història del Tour, com Aspin o Hautacam.
Encara és aviat per concretar el programa de la sortida, però us podem avançar que les dates previstes seran del 9
a l'11 de Juliol. Per anar preparant la logística i fer les reserves pertinents (no cal oblidar que durant el mes de
juny hi haurà molta demanda per part de grups ciclistes amb motiu del pas del Tour pels Pirineus), ens caldria
conèixer el més aviat possible, tots els socis interessats en participar-hi. Abans del dia 31 de gener, cal que ens
envieu un mail a info@ccbanyoles.com, amb el nom dels socis interessats. Mes endavant ja concretarem els
detalls (rutes, allotjament, preus ...) i es convocarà una reunió per parlar-ne abans de la sortida.

Copa Catalana Internacional de BTT a Banyoles
Els bons amants del ciclisme tenen una cita ineludible el proper diumenge 14 de març de 2010. Esperem que la
participació sigui igual de bona que en els darrers anys i que l'assistència de públic també sigui tan nombrós.
Durant tot el matí tindrem les diferents curses, tant de juniors, màsters, veterans, fèmines i elit voltant pel fantàstic
circuit del Puig de Sant Martirià.

Botifarrada a Ca la Sausa
Molt bona participació a la botifarrada de Ca la Sausa. Al voltant d'una cinquantena de participants encetaven la
temporada de sortides de BTT. El gran gruix de socis arribava en bici de muntanya, i uns quants hi arribaven en
bici de carretera. Es dóna la circumstància que els de BTT patien moltes punxades abans d'arribar. Ens van
comentar que a la vora d'una dotzena. Déu n'hi do!
Des d'aquí volem aprofitar per donar les gràcies a Ca la Sausa per cedir-nos un local tan fantàstic per coure les
botifarres i poder menjar arrecerats de la tramuntana.

Bloc del club - http://ccbanyoles.blogspot.com/
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RESUM DE LA TEMPORADA DE BTT
Com cada any la secció de BTT del CCBanyoles ha participat en les diferents competicions que s’han disputat en la
nostra província. Destacar per sobre de tot el gran esforç i lluita que han mostrat tots ells en totes i cadascuna de
les curses disputades. Gràcies de part de tots els components del C.C Banyoles. El trofeu caixa Girona ha estat el que
han seguit els nostres 14 corredors, a part del campionats de Catalunya i el campionat provincial. Gran victòria del
nostre corredor mes veterà, en Rafel Espinar en veterà-50 i de la seva neboda, l’Ivette Espinar en la categoria de
benjamí 01-02. A més, l’Ivette també ha estat campiona provincial i 3a classificada al campionat de Catalunya.
Els altres resultats són:
- Carla Maestre 2a prebenjamí 03-04
- Adrià Espinar 6è aleví 97
- Narcís Lopes 3r infantil 95
- Pau Maestre 3r infantil 96 i campió provincial
- Joan Marin 16è Master 30
- Marc Molas 4t cadet
- Jordi Molas 12è v-40
- Pere Batllori 5è v-40
-A drià Rodriguez 10è cadet
També van participar en alguna cursa l’Oscar Espinar
i Narcís Lopes pare.
Ara per finalitzar parlar de l’Oscar Carrasco, 5è classificat en la difícil
categoria élit i que en les últimes curses ens ha fet disfrutar a tots
de valent, quedant 2n al campion
at d’Espanya de Master 30.
Moltes gràcies a tots!
Joan Maestre
-Mànager Equip de BTT-
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EL CINTURÓ
DE L'EMPORDÀ
El passat 3 d'octubre arribava a Banyoles el Cinturó
de l'Empordà. Aquesta és la segona prova més
important de Catalunya darrera la Volta i va sortir de
la població veïna de Besalú per arribar a la nostra
població per la carretera de Santa Pau i situant
l'arribada al passeig Mn Constans. Corredors de gran
nivell a les nostres contrades,com ara Fran Ventoso,
guanyador d'etapes a la Vuelta a Espanya o Romain
Sicard, campió de món sub-23.
El guanyador a Banyoles va estar precisament el
mateix corredor càntabre Fran Ventoso, que repetia la
victòria que havia aconseguit el dia abans. En quarta
posició i primer català va arribar Carles Torrent.
El tercer i últim dia veia com el líder de la cursa i
guanyador final d'aquesta Fran Ventoso deixava
guanyar el seu company d'equip i guanyador
d'etapes al Giro d'Itàlia Emanuelle Sella.
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ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS
Com cada any la junta del Club Ciclista Banyoles ofereix a tots els socis la possibilitat de fer propostes
de millora i preguntar tot allò que us interessi. Aquest any, a més, tenim el relleu de president, i és per
això que emplacem als nostres socis a assistir al relleu i acomiadar en Miquel Moliner. A la primera part
de l'acte us farem un resum de les activitats dutes a terme per la nostra entitat i les que estan previstes
la temporada vinent. Finalment, per a tots aquells que ho desitgin, obrirem un apartat de precs i
preguntes.
Dia: divendres, 15 de gener de 2010
Hora: 1a convocatòria a les 9h del vespre
2a convocatòria a les 9:15h del vespre
Lloc: Escola La Draga de Banyoles. L'adreça és passeig Lluís Ma Vidal 32-42. Si veniu del Club Natació
Banyoles, agafeu el primer carrer a mà dreta des del carrer Sant Mer.

TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES
El club posa dos dies a disposició dels socis per tal de poder tramitar la llicència esportiva. Penseu que
té avantatges tant per si competiu com per si esteu entrenant. Aniria bé que vinguéssiu amb els papers
preparats.
És necessari que porteu l'imprès de sol·licitud, fotocòpia de DNI (només primera llicència), revisió
mèdica i l'import. Els que ja teníeu la llicència amb el club la temporada passada només us cal el paper
del metge i l'import. Nosaltres tindrem també tots els documents, però si algú els vol abans d'hora us
els podeu baixar de www.ciclisme.cat.
Agrairíem que concentréssiu els tràmits només entre aquests dos dies:
1r dia: 15 de gener de 2010.
Hora: de 8 a 9 h del vespre, just abans de l'assemblea
Lloc: Ceip La Draga
2n dia: 18 de gener de 2010
Hora: de 8 a 9 h del vespre
Lloc: Local Social de Can Puig, a prop de la farmàcia.

LA JUNTA DEL CLUB CICLISTA BANYOLES US DESITJA

BONES FESTES i FELIÇ ANY 2010
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Tel 972 57 40 67

Apartat 50 • 17820 BANYOLES
www.ccbanyoles.com • info@ccbanyoles.com

