CLUB CICLISTA

BANYOLES

Núm. 54: Memòria 2012

DINAR DE CLOENDA

HA ESTAT NOTÍCIA

PROPERES ACTIVITATS

BANYOLES, TORNA A OBRIR LA COPA
CATALANA DE MOUNTAIN BIKE

Assemblea general de socis
12 de gener de 2013

BOTIFARRADA

Botifarrada/Crono St Patllari
24 de febrer de 2013

MARATÓ DE TV3

EDITORIAL

La temporada s’ha acabat i ara toca fer-ne balanç. Aquest ha estat un any estrany, una mica
relaxat però alhora apassionant. Estrany perquè una normativa de trànsit ens va fer suspendre la Cursa de Carretera i la Marxa Cicloturista; relaxat ja que l’organització de menys
proves va fer que la feina no fos tan feixuga però per sort apassionant gràcies a les activitats
realitzades des del club.
A poques setmanes de començar les Goges se’ns comunicava que els Mossos d’Esquadra farien pagar pels seus serveis. Aquest preu era massa elevat i tant la prova de Copa Girona com
la marxa deixaven de ser viables. Tot i que més tard es va revocar aquesta decisió, el mal ja
estava fet i la decisió de no fer les proves les va fer anul·lar. Amb tot, la junta ja ha recarregat les piles i estem disposats a tornar a fer les dues proves ciclistes. Ja estem treballant en
les properes edicions.
L’any que deixem enrere, però, ha tingut moments molt bons. En primer lloc volem destacar
la Copa Catalana Internacional. Una vegada més tot va sortir molt bé i la participació va ser
estel·lar. També estem molt satisfets de les sortides de carretera, amb una gran participació.
A més, hem seguit preparant les sortides de btt, les botifarrades o les contrarellotges. I en
definitiva hem intentat treballar pel nostre Club Ciclista Banyoles.
Des d’aquesta editorial volem agrair a tots els socis i sòcies la seva participació en les diferents activitats i molt especialment als col·laboradors que moltes vegades sacrifiquen el seu
temps lliure per ajudar en les activitats organitzades pel club.
També aprofitem aquestes línies per recordar el 55è aniversari del Club. L’entitat va ser fundada l’any 1957 per tal de treballar pel ciclisme a la comarca.
Aquesta revista surt a mode de memòria i de previsió d’activitats. Creiem que és important
seguir duent a terme aquesta publicació. Segurament la farem de caràcter anual. Això podrà
servir per mantenir-nos en contacte amb el soci i alhora no suposarà una gran despesa per
unes arques que cada cop pateixen més.
Només ens queda desitjar-vos una bona temporada 2013.
Bons Pedals a tots i a totes!!!
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ES MANTÉ LA PARTICIPACIÓ DELS SOCIS A LES SORTIDES DE CARRETERA.
MES D’UN CENTENAR DE SOCIS PEDALEN EN LES 14 SORTIDES DE LA TEMPORADA 2012
La temporada 2012 de carretera del Club Ciclista Banyoles, ha consistit en 14 sortides, amb
un total de 1.535 quilòmetres recorreguts, per rutes molt diverses, des del Mediterrani fins
les muntanyes dels Pirineus. Les principals dades de les sortides del 2012:
1535 km
14 dies
14 etapes
2 etapes de plana
6 etapes de mitja muntanya
4 etapes d’alta muntanya
1 crono individual a l’Estany
1 cronoescalada a Rocacorba
21.550 m de desnivell positiu acumulat

Les sortides portades a terme aquesta temporada, junt amb les clàssiques de cada any han introduït algunes novetats, que permeten anar diversificant els recorreguts i els tipus de perfils:
DATA

ITINERARIS

18/03/12

Ca la Natí

31/03/12

Els Àngels

15/04/12

Ruta de l’Oli i del Vi (Mollet de Peralada9

06/05/12

Sant Pere de Rodes

19/05/12

Vall del Bac - Santigosa

03/06/12

Castellar de N’Hug - Ripoll

10/06/12

Volta a l’Estany

30/06/12

Coll d’Ares

08/07/12

CRI Rocacorba

22/07/12

Collsacabra - Rupit

28/07/12

Superexcursió al Capcir. Tour de Madres.

28/07/12

Superexcursió al Capcir. Pujada a Pailhères

04/08/12

Anada a Andorra

30/09/12

Sant Martí Sacalm

Després de les 14 sortides el Trofeu de la Regularitat ha quedat definit així, en els primers
10 llocs:
Joan Maestre

1905 punts

Albert Serret

1385 punts

Joan Costa

1855 punts

Llorenç Llop

1290 punts

Guerau Carrion

1775 punts

David Salado

1255 punts

Esteve Castanyer

1765 punts

Josep Canet

1240 punts

Miquel Coll

1550 punts

Albert Malagelada

1225 punts

SORTIDES DE CARRETERA I BTT 2012

ELS CICLISTES DEL BANYOLES COMPLETEN
LA TEMPORADA DE CARRETERA 2012

SO RT I D ES
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SORTIDES DE CARRETERA I BTT 2012
4

S O RT I D E S

El primer dissabte d’agost, seguint la tradició s’ha celebrat l’Anada a Andorra. Els vuit socis
que aquest any han fet la seva primera excursió a Andorra són:
Marc Casadevall
Xavier Erena
Josep Ferrer
Marc Ferres
Laura Garcia
Toni Lopez
Franc Roldan
Josep Sala
A la Volta a l’Estany d’aquest 2012 els tres primers corredors en aturar el cronometre han estat:
1r - Jordi Quintanas 9’16’’
2n - Francesc Padrès 10’14’’
3r - Jordi Montserrate 10’17’’
A la ja també tradicional Crono Escalada a Rocacorba els tres primers escaladors d’una bona
colla de participants han estat:
1r - Jordi Montserrate 44’48’’
2n - Albert Serret 45’13’’
3r - Jordi Garcia 46’32’’
Felicitats a tots els participants i agafeu forces i il·lusió per la propera temporada que s’iniciarà el proper mes de març amb la tradicional anada a Ca la Nati.

TEMPORADA DE BTT 2012
Pel que fa a la bici de muntanya s’ha de destacar que durant l’any 2012 s’han efectuat 5
sortides organitzades pel Club, donant continuïtat a les iniciades a finals del 2011 amb la tradicional i concorreguda Botifarrada que obre la temporada de BTT. Destacar el bon ambient
i companyonia entre els participants de les diferents sortides.
DATA

ITINERARIS

08/01/12

Camins de Serinyà

22/01/12

Corriols de Fitor – La Bisbal

29/01/12

Llocalou – Sant Pau de Seguries - Llocalou

12/02/12

Olot- Font Pobre - Olot

26/02/12

Crono de Sant Patllari

Aquest any per la Crono de Sant Patllari es va estrenar un nou recorregut que va agradar
molt als participants per acabar amb la tradicional botifarrada a la Torre de Pujarnol. Els tres
primers classificats de la cronoescalda de bici de muntanya van ser:
1r. Francisco Casas 34’08’’
2n. Eduard Caballero (junior) 34’57’’
3r. David Castany 36’29’’

LA SORTIDA AMB BASE A LA POBLACIÓ
CATALANA DE FORMIGUERA HA ESTAT TOT
UN ÈXIT
Un any més el Club ha organitzat
els dies 27, 28 i 29 de juliol la Super
Excursió, que ens permet descobrir
sempre noves i sorprenents rutes de
muntanya. Aquest any tocava Pirineus i ho hem fet a unes comarques
molt properes a casa nostra, entre
el Capcir i el Conflent. De vegades
no cal anar gaire lluny per trobar
magnífiques etapes de muntanya.

ARTICLE

AQUEST ESTIU AMB LA SUPER AL CAPCIR I EL CONFLENT

Els socis participants a la Super del
Club Ciclista Banyoles varem gaudir durant dos dies de l’autèntic
ciclisme pirinenc a les muntanyes
del Capcir i del Conflent. Varen ser
dos dies molt intensos, compartint
emocions i fent allò que ens agrada de pedalar entre companys. El
rutòmetre a seguir no va ser gens
fàcil: 180 km pujant i baixant entre
muntanyes i més de 4.000 m de desnivell acumulat, ascendint sis ports
inoblidables. El dissabte amb el
Tour de Madres, que forma part del
parc natural dels Pirineus catalans,
amb una primera pujada al Coll de
la Creu per seguir amb la seva espectacular i perillosa baixada fins a
Oleta. D’aquí per la vall es va baixar
fins a Prada de Conflent, per afrontar el repte de la pujada al Coll de
Jau, on ens esperava un avituallament per dinar protegits del fred que hi feia. Després de reposar forces, de baixada fins a la vall de Sault i tornar a pujar de forma sobtada el Coll de Garabel, un port de
segona categoria però molt sobtat. Des d’aquí de tornada a l’Aude, per finalment encarar l’arribada
final fins a Formiguera per la carretera del Coll de la Quillana.
El diumenge el plat fort de la sortida amb la pujada al mític“Coll de Pailhères” que es culmina als
2.001 m d’alçada. Una ascensió que tot i la boira pixanera del matí va fer les delícies i el plaer de tots
plegats. Dur, però molt agraït. Recordeu aquest port que aquest proper any tornarà a ser decisiu en la
primera etapa pirinenca del Tour que després de pujar a Pailhères acabarà dalt d’Ax 3 Domaines amb
un final explosiu.
Felicitats a tots els components de la Super i molt en particular a l’insubstituible “trio” d’en Pol, en
Quim i en Pere, que en tot moment varen donar el suport per fer possible l’èxit de l’excursió.
Ara ens toca treballar per anar preparant la Super del proper any!!!

A RT I C L E

5

ARTICLE

L’ACTIVITAT COMPETITIVA DEL CLUB:
CARRETERA, BTT I TRIATLÓ
Com cada any el nostre Club durant la
temporada 2012 ha estat present en la
moltes de les proves competitives de
carretera, BTT i triatló, arreu de Catalunya.
En les proves de carretera la representació del Club ha estat a càrrec
dels veterans Josep Canet i en Jordi
Sabater, així com del màster Natali Estevez, quan el seu calendari de BTT li
permetia. Els dos primers han disputat
el calendari català de veterans, obtenint resultats destacats en les primeres
places del pilot. Pel que fa en Natali,
que el seu objectiu estava centrat en
el BTT, cal destacar les bones posicions
en les socials de pretemporada.
En les competicions de BTT la representació dels nostres corredors ha estat des de la base fins a veterans. Si
comencem per els mes joves on tenim
els germans Isach, en Bernat i en Lluc, i
la Ivette Espinar, cal remarcar que han
participat en pràcticament en tot el
calendari provincial infantil que s’ha
disputat, Open Tàctic, Copa Gironina
de BTT i Campionats de Catalunya on el principal objectiu per ells és aprendre i passar-ho bé sobre la
bici. Amb l’objectiu assolit, s’ha de destacar que els tres han fet resultats molt bons. I com ja sol ser habitual, dir que l’Ivette va quedar Campiona de Catalunya de BTT en la categoria fèmina aleví de primer
any. Des d’aquí animar-los a que continuar gaudint de la bici i a seguir progressant.
Continuant amb la bici de muntanya, en categories absolutes els corredors del Club han estat en un nivell excel·lent. En Natali Estevez ha estat present en totes les proves de la Copa Catalana Internacional
de BTT entre altres curses, aconseguint estar amb els millors màsters 30 en cada cursa. On només un
parell de punxades en dues curses l’ha impedit optar estar més amunt en la classificació general final.
L’Open Tàctic l’han estat lluitant en Francisco Casas, Jordi Molas i Josep Lluís Marchal, Màster 30 el
primer i Veterans 50 en Jordi i en Josep Lluís. Els tres han estat a un nivell molt alt, destacant la regularitat d’en Jordi Molas i en Josep Lluís que han acabat l’Open firmant una tercera i sisena posició
respectivament en la classificació final de Veterà 50.
I pel final de temprada toca el torn a la Copa Gironina de BTT on tots el riders del Club han defensat els
colors del nostre maillot. Després de les vuit curses celebrades, destacar que en Jordi Teixidor ha fet el
A l’hora d’escriure aquestes línees a falta d’una prova per el final del campionat dir que en Jordi Teixidor s’ha endut la tercera plaça en la general Èlit i en Xicu Casas ha estat el 15è. Classificat de Màster 30.
També esmentar que el Club va ser present com equip a la cada dia més prestigiosa volta per etapes la
Volcat, així com la participació de la Judit Reina a la Transpyr.
Per acabar agrair els corredors del club, tant els més grans com els més petits que han portat els colors
del Club amb molt d’orgull. GRÀCIES A TOTS!
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Després d’un any de parèntesi, el proper 2013 des del Club Ciclista Banyoles volem tornar a fer una
aposta important per rellançar la Marxa Cicloturista de les Goges. Tot i que en el moment d’escriure
aquestes ratlles encara no tenim confirmada la data de celebració, volem anunciar-vos a tots la voluntat de la Junta del Club d’organitzar la 6ª edició de Les Goges. Per fer-ho possible necessitarem com
sempre la col·laboració i recolzament de tots els socis i sòcies del Club, així com dels voluntaris que de
forma desinteressada fan possible que la marxa tiri endavant.
Amb ànim d’oferir novetats i al·licients als ciclistes, aquest any preveiem estrenar un nou recorregut,
amb sortida i arribada a Banyoles, tant per a la marxa curta com per a la llarga. Després d’una primera
part de recorregut molt semblant a les edicions anteriors amb el pas per Esponellà i Beuda es pujarà
fins Castellfollit de la Roca, on es separaran els dos itineraris. El llarg, pujarà per la Vall del Bac fins Sant
Pau de Seguries i tornarà pel Coll de Santigosa fins Olot i Santa Pau per retrobar finalment Banyoles.
L’itinerari curt, des de Castellfollit pujarà fins Olot i per Santa Pau, retornarà directament a Banyoles.
Quan a la marxa curta, seran uns 100
km amb 1.400 m de desnivell acumulat, mentre que quan a la llarga, seran
uns 160 km amb 2.300 m de desnivell.
Tot un nou repte que esperem que
agradi als participants de la marxa.

ARTICLE

REPRENEM LA MARXA DE LES GOGES

Organitzar una marxa no es una tasca
fàcil, es quelcom de complexa i que
requereix un esforç important per part
de l’entitat organitzadora. Es per això,
que ja des de fa unes setmanes que hi
estem treballant per fer-ho possible.
Perquè tot surti bé, des de les inscripcions al lliurament de la documentació,
des del mateix moment de la sortida i
l’arribada als diferents avituallaments
i control del recorregut, són molts els
temes que s’han de lligar. No obstant,
tot i l’esforç, val la pena per fer possible que Banyoles tingui a les seves
terres una marxa cicloturista que confiem que es pugui anar arrelant i així
marcar una fita en el calendari ciclista.
En qualsevol cas, com a ciclistes, sabem la importància que té que tots hi
posem una mica de la nostre part. Organitzant esdeveniments com aquest
i d’altres, en que s’implica el Club,
contribueix decisivament a impulsar el
ciclisme a casa nostra. Aquesta pot ser
una de les millors maneres d’afrontar
els temps difícils que actualment esta
vivint el món del ciclisme.

A RT I C L E

7

NOTÍCIES

BANYOLES, TORNA A OBRIR LA COPA
CATALANA DE MOUNTAIN BIKE
El passat mes de març el Club ha participat activament en l’organització de
la Copa Catalana, que al llarg dels anys
s’ha anat convertint en un referent nacional i internacional de les proves de
BTT del començament de temporada. La
col·laboració de molts sòcies i socis del
Club és la clau del èxit organitzatiu i en el
disseny i preparació del tradicional circuit
del Puig de Sant Martirià.
Centenars de seguidors es varen aplegar
a la Draga per veure l’evolució dels 500
corredors participants a la prova provinents d’arreu del món. A nivell esportiu
destacar en la categoria Èlit, la victòria de Julien Absalon i de l’equip Orbea que feia el triplet amb Iñaki Lejarreta i Ruben Ruzafa. En fèmines la guanyadora va ser la polonesa Subcampiona del Món Maja Wloszczowska.
La victòria final per equips corresponia al Tomàs Bellès, seguit de l’equip Orbea.

BOTIFARRADA
El primer diumenge de novembre s’ha iniciat la
temporada de sortides de BTT amb una sortida
apte per a tots els nivells que ha transcorregut per
la zona de Malianta fins arribar a la Perpinyana.
En aquesta sortida, que s’ha convertit en un clàssic
de les activitats del Club hi han participat un bon
nombre de mountain bikeros que han aprofitat
per esclafar la musculatura abans d’iniciar la temporada d’hivern.
La trobada ha finalitzat amb una Botifarrada, on entre xuies i botifarres, regades amb el porro de vi, s’ha
aprofitat per parlar una bona estona entre companys de la situació actual del ciclisme i dels projectes de futur.

MARATÓ DE TV3
Afegint-nos a la crida efectuada pel món del ciclisme català, el
Club Ciclista Banyoles i l’Ajuntament de Banyoles, volen donar
suport a la Marató de TV3, que aquest any estarà dedicat al càncer. Per això el dia de la Marató volem organitzar una pedalada
solidaria al voltant de l’Estany amb l’objecte de recaptar fons per
la Marató. Es tracta d’una passejada ciclista oberta a totes les
persones de la comarca i de fora d’ella que hi vulguin col·laborar,
apte per a totes les edats i per ciclistes de tot nivell, amb qualsevol tipus de bicicleta (carretera, muntanya o passeig) i amb un
quilometratge a la carta de les possibilitats de cadascun. La participació de cada ciclista inclourà una inscripció destinada integrament a la Marató de TV3. Aquesta celebració és un bon motiu
per mostrar els lligams entre la solidaritat i el ciclisme. Us demanem a tots que en feu difusió entre els vostres coneguts i amics
per donar una bona resposta a aquesta convocatòria solidaria.
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Hora de sortida: 10 h, davant de
l’Ajuntament de Banyoles.
Inscripcions: Diumenge 16 de desembre
entre 9 i 10 h a la zona de sortida.
Participants: Obert a tot tipus de
bicicletes i sense límit d’edat.
Cal fer ús del casc.
Donatiu Inscripció: 3 € (destinats
integrament a la Marató de TV3).
Itinerari: Una volta a l’Estany; fins a 5
voltes pels més valents.
Esmorzar: Passeig de la Draga. Hi
haurà xocolatada oferta per Xocolates
Torras i begudes per a tothom.

El dissabte 12 de gener es celebrarà l’Assemblea anual del Club que ha de permetre fer un balanç de l’activitat portada a terme pel Club durant aquest temporada, les previsions que tenim pel proper any i la situació
econòmica que tenim. Però allò que es important en una reunió d’aquest tipus es escoltar la veu de les sòcies
i socis del Club, per fer-ne suggeriments i propostes que poden enriquir el funcionament de l’entitat i el desenvolupament de les nostres activitats. Animeu-vos a participar-hi.
Dia: dissabte, 12 de gener de 2013
Hora: 1a convocatòria a les 5h de la tarda
2a convocatòria a les 5:15h de la tarda
Lloc: Escola La Draga de Banyoles. L’adreça és passeig Lluís Ma Vidal 32-42. També obrirem la porta de
darrera que es troba davant l’alberg de l’Estany de la Federació Catalana de Rem.

LLICÈNCIES
Com ja va sent costum els darrers anys, aprofitarem la convocatòria a l’Assemblea anual per a sol·licitar la
renovació de les llicències federatives de ciclisme per les diferents modalitats i per aquells que encara no en
disposen de fer-ne la sol·licitud per primera vegada. A partir d’aquest darrer any amb la gestió telemàtica de
les sol·licituds s’ha agilitzat molt la tramitació. Només us demanem que per simplificar-ho, tots els que vulgueu treure-us la llicència ho feu aquest dia, bé personalment, bé facilitant les dades a un company o bé fent
arribar de forma prèvia les vostres dades i el pagament de la llicència a un membre de la Junta.
S’ha de recordar per a tots aquells que participin a les sortides de carretera i BTT, resulta molt recomanable
disposar de la llicència federativa. Encara que no participeu en marxes ciclistes o proves de caràcter competitiu, on si que cal disposar de la llicència, aquesta us dona cobertura en cas d’accident i el que es molt
important en la responsabilitat civil. Prepareu les vostres dades i el dia 12 de gener veniu a demanar la vostra
llicència.
Dia: 12 de gener de 2013.

NOTÍCIES DEL CLUB

ASSEMBLEA

Hora: de 4h a 5h de la tarda, just abans de l’assemblea general de socis
Lloc: CEIP La Draga
Nota: Aquest any també està previst fer les llicències per via telemàtica a través de la web de la Federació. L’any passat va facilitar molt la feina.

LOTERIA DE NADAL
Ja tenim disponible el número de la loteria de Nadal del Club Ciclista Banyoles. Aquest any el numero de
la sort es el 89646. El podeu comprar a la Fruitera Dolors i Jaume, Podium, Hotel Ca la Sausa i a qualsevol
membre de la Junta o bé enviant un correu a info@ccbanyoles.com. També els podeu adquirir el dia 16 de
desembre al Dinar de Cloenda. Afanyeu-vos i no us quedeu sense número !!!

LA JUNTA DEL CLUB CICLISTA BANYOLES US DESITJA
BONES FESTES I FELIÇ ANY 2013

NOTÍCIE S D EL C L U B
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DINAR DE CLOENDA

DINAR DE CLOENDA I QUINA CICLISTA
Anoteu-vos a la vostra Agenda personal i familiar, la data del proper diumenge 16 de desembre.
Aquest dia tenim previst celebrar la festa del Dinar de Cloenda de la temporada del Club Ciclista Banyoles. Com sempre pretenem que sigui una festa distreta que compartirem entre tots i on després
de fer els homenatges i agraïments corresponents, farem un repàs de les principals activitats viscudes pel Club i lliurarem els trofeus i distintius als socis i sòcies més destacats aquesta temporada. Enguany tindrem una novetat important que esperem que us agradi. Es tracta d’una “Quina Ciclista”,
en que els guanyadors hauran d’anar-se disputant els
diferents lots de regals i obsequis. Molta sort a tots !!!.
Dia: Diumenge, 16 de desembre de 2012
Lloc: Restaurant la Carpa, al
costat de l’estany, al Passeig
Darder s/n.
Hora: 14h
Preu: 15€(preu anti-crisi). Hi
haurà entrants variats i de
segon garrot de porc.
Menú infantil: 10€
Venda de tiquets: Fruiteria Jaume i Dolors. Es vendran tiquets fins al divendres 14 de desembre.
Nota: Aquest any hem fet
coincidir el nostre dinar
amb la marató de TV3. Per
aquesta raó farem Quina Solidària per tal de col·
laborar-hi com a club.
Animeu-vos i veniu a la
festa del Club Ciclista
Banyoles!

1 0 DINAR

DE C L OE N D A

SORTIDES BTT
DATA

ITINERARIS

16/11/2012

Llocalou – Vall del Bac

25/11/2012

Per confirmar

09/12/2012

Per confirmar

30/12/2012

Per confirmar

13/01/2013

Per confirmar

27/01/2013

Per confirmar

17/02/2013

Crono de Sant Patllari

SORTIDES DE CARRETERA
DATA

ITINERARIS

17/02/2013

Cursa Social de Banyoles

24/02/2013

Botifarrada - Crono St. Patllari

03/03/2013

Ca la Nati

10/03/2013

Copa Catalana Internacional

24/03/2013

Banyuls

13/04/2013

Les Goges pels socis

21/04/2013

Marxa Les Goges

05/05/2013

Romanyà – Puig d’Arques

26/05/2013

La Vajol

02/06/2013

Oix - Beget

16/06/2013

Collfred

29/06/2013

Montseny

07/07/2013

Collsacabra

19-20-21/07/2013

Superexcursió al Mont Ventoux

27/07/2013

CRI Rocacorba

03/08/2013

Anada a Andorra

15/09/2013

Guilleries

29/09/2013

Gentlemen de Tardor

14/09/2013

Sortida de Nadal

ACTIVITAT COMPETITIVA

PROGRAMA D’ACTIVITATS 2013

Amb aquesta edició de la Memòria del 2012, us volem oferir un primer avanç del Programa
d’Activitats pel 2013. Tot i que encara n’hi ha moltes d’elles per confirmar, creiem que aquest
recull pot ajudar als nostres socis a començar a omplir la seva Agenda i fer-ne les previsions
corresponents. Per concretar les dates i els detalls de les sortides consulteu la pàgina WEB i
el Facebook del Club.

Aquest any 2013 el Club preveu organitzar una cursa de carretera de tipus Social, la 1a Social
de Banyoles, el mes de febrer (data a confirmar) i la VI Marxa Cicloturista de Les Goges (data
a confirmar). Així mateix el Club té previst col·laborar en l’organització de la Copa Catalana
Internacional, que se celebrarà el proper 10 de març a Banyoles.
P ROGRAM A D’ ACTI V I TAT S 2 0 1 3
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