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PROPERES ACTIVITATS

HA ESTAT NOTÍCIA

- DINAR CLOENDA /
MARATÓ TV3

- NARCÍS LOPES,
1r AL RÀNKING CATALÀ

- ASSEMBLEA GENERAL
DE SOCIS

- REPRESA LA MARXA DE LES GOGES

A nivell de resum anual, cal esmentar que aquest any hem dut a terme la 1a cursa social de carretera amb gran èxit de participació. També dir-vos que un cop més la Copa Catalana Internacional
de BTT ha estat la prova d’inauguració del calendari català i que va reunir els millors bikers vinguts
d’arreu. Ens fa especial il·lusió destacar en aquesta memòria que vam reprendre la marxa cicloturista Les Goges amb nou recorregut després d’un any sense que es pogués celebrar.
Ens agrada espec ialment convocar-vos a la bicicletada per recollir fons per a la Marató de TV3.
Volem establir aquesta activitat com un segell distintiu del nostre club. L’any passat ja hi vam
participar i els 1.600€ recollits per a la Marató ens omple d’orgull. Aprofitarem aquesta data per
trobar-nos al dinar de cloenda i seguir participant a la Marató amb una quina solidària.

Acabem la temporada del 2013 i ja pensem en el calendari d’activitats per aquest proper any 2014. 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.

SORTIDES DE BTT
DATA
17/11/2013

ITINERARIS
Sortida de BTT - Botifarrada

19/01/2014

Per confirmar

26/01/2014

Per confirmar

09/02/2014

Crono de Sant Patllari i Botifarrada

09/03/2014

Copa Catalana Internacional de BTT

Les sortides per confirmar, dependran de les condicions climàtiques i l’estat dels camins. Per qualsevol
dubteu podeu adreçar-vos al telèfon 972 59 32 65.

SORTIDES DE CARRETERA
DATA
23/03/2014

ITINERARIS
Ca la Nati

27/04/2014

Pals

04/05/2014

Cap de Creus

01/06/2014

Les Guilleries

També volem destacar la feina dels nostres col·laboradors. Sense ells el club no podría organitzar
cap esdeveniment. És per això que aquest any els volem convidar al dinar de cloenda. Tenim una
llista dels que hem d’avisar; però si algú ens passa per alt, agrairíem que es posés en contacte amb
nosaltres.

14/06/2014

Coll d’Ares

29/06/2014

Tres Cims (el Mont, Rocacorba i els Àngels)

11-12-13/07/2014

Superexcursió

26/07/2014

CRI Rocacorba

Només ens queda recordar-vos que per tal que el club pugui millorar és important la vostra assistència a l’assemblea general de socis del proper 18 de gener. Penseu que hi ha detalls que se’ns
escapen i us heu de fer escoltar.

02/08/2014

Anada a Andorra

21/09/2014

Romanyà

14/09/2014

Amb bici per la Marató

Un altre dels trets distintius de la nostra entitat són les sortides pels socis. Seguirem fent tant les
de muntanya com les de carretera. Podeu veure les propostes al calendari que us adjuntem. Per la
temporada vinent volem afegir alguna excursió de carretera amb recorreguts menys exigents per
ampliar el marge d’edat dels socis participants.

Gràcies per endavant i a preparar la temporada 2014.
Bons Pedals a tots i a totes!
Llorenç Llop Noguer
President del Club Ciclista Banyoles

Enfoquem la propera temporada de carretera amb un programa variat. Amb unes primeres sortides
per anar agafant la forma, de forma progressiva anem pujant el grau de duresa fins a la clàssica d’Andorra. En el calendari hi trobem algunes de les excursions tradicionals com l’obertura el primer dia a
Ca la Nati, la crono de Rocacorba i el primer dissabte d’agost la pujada a Andorra, que alternen amb
dues novetats com són l’arribada fins el Cap de Creus i els Tres Cims. Així mateix, reapareixen algunes
de les sortides tradicionals que es van alternant els diferents anys com la llarga excursió de Coll d’Ares
i Costoja. Durant aquest any s’introdueixen tres sortides de caràcter social (Ca la Nati, Pals i Romanyà),
pensades per a tots els socis que practiquin el ciclisme de carretera i que vulguin participar a les sortides que organitza el Club.

PROGRAMA ACTIVITATS 2014

EDITORIAL

Amb la temporada 2013 a punt d’acabar tornem a treure aquesta memòria que teniu a les mans
per mantenir el contacte amb tots els nostres socis. En nom de tota la junta del Club Ciclista Banyoles us vull donar les gràcies per fer-nos confiança i per aconseguir que aquest projecte tiri endavant. Amb l’antiga normativa de gestió de clubs aquest hauria estat l’últim any de l’actual junta
i es podrien portar a terme noves eleccions. La veritat és que han estat quatre anys intensos però
alhora gratificants. La llei actual fa que el mandat duri 6 anys i per tant, encara ens en queden dos.
Tot i això, creiem que no és bo mantenir-se al capdavant massa temps i no fer cap canvi. És per això
que us demanem que si hi esteu interessats, podeu contactar amb nosaltres per entrar a la junta
directiva o per ajudar-nos amb noves idees i noves propostes.

ACTIVITAT COMPETITIVA
Pedals55 Club Ciclista Banyoles • Coordinació: Llorenç Llop i Josep Bou • Maquetació: Estudi Oliver Gràfic
Impressió: Impremta Palmada
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E D I T O R IAL

Aquest any 2014 el Club, després de la bona experiència d’aquest any, preveu tornar a organitzar una
cursa de carretera de tipus Social, la 2ª Social de Banyoles, el 16 de febrer (data a confirmar segons el
calendari de la Federació) i el 6 d’abril (data a confirmar) la VII Marxa Cicloturista de Les Goges. Així
mateix el Club com cada any té previst col·laborar en l’organització de la Copa Catalana Internacional,
que es celebrarà el proper 9 de març a Banyoles.
A C TI VI TATS 2014
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El punt final del recorregut de les
diferents voltes es trobarà degudament senyalitzat al Passeig de la Draga, on s’oferirà amb la col·laboració
de diferents empreses una xocolatada a tots els participants entre les
10:30 i les 12:00 hores. Aquest any hi
col·laboren Xocolates Torras, Granja Mas Colomer, Llet Nostra, Aigües
de Sant Aniol i el Gremi de Flequers
Artesans amb la participació de les
fleques Degustació Figueras, Fleca i
Pastisseria Carbó, Cal Flequer, la fleca d’Esponellà i Forn de pa Padrés.

El proper diumenge 15 de desembre, el Club Ciclista Banyoles i l’Ajuntament de Banyoles, organitzem una pedalada solidària al voltant de l’Estany per tal de donar suport
a la Marató de TV3 del 2013, dedicada a les malalties neurodegeneratives. Es tracta d’una activitat popular i festiva
oberta a tothom amb ganes de pedalar una estona per
una bona causa.
La inscripció a la pedalada consisteix en fer un donatiu de
3 €, destinats integrament a la Marató. Les inscripcions es
poden fer de forma anticipada a la web del Club o el mateix diumenge entre 9 i 10 h a l’Ajuntament de Banyoles.
Els donatius es podran també fer al Passeig de la Draga a
partir de les 10:30 h.
La sortida de la pedalada serà a les 10 h del matí al davant
del mateix Ajuntament de Banyoles.
S’hi pot participar amb qualsevol tipus de bicicleta (carretera, muntanya, passeig, tàndem, ...). Aquells que ho desitgin també poden participar-hi fent la volta a l’Estany a peu.

FEU LA VOST RA
INSCRIPCIÓ A

w w w.ccba nyole s.c om

El recorregut de la pedalada s’iniciarà pels carrers de Banyoles fins el passeig Darder, on es farà
un reagrupament abans de continuar amb la volta a l’Estany. Els participants podran optar en fer
d’una a cinc voltes a l’entorn de l’Estany. El recorregut per cadascuna de les cinc voltes segueix el
Passeig Darder i continua per la carretera GIV-5248 per Santa Maria de Porqueres – carretera C150a – Passeig de la Draga – Passeig Gaudí – Passeig Lluís Maria Vidal – carrer Sardana – Passeig
Mossèn Lluís Constans - Passeig Darder.

DINAR DE CLOENDA

AMB BICI PER LA MARATÓ

PEDALANT AL VOLTANT DE L’ESTANY

Venda de tiquets: Fruiteria Jaume i Dolors.
Es vendran tiquets fins al divendres 13 de desembre.
Nota: Aquest any tornem a fer coincidir el nostre

Di a: Di umenge , 15

de de se m bre de 20

13

Ll oc: Res tauran t
la Ca rp a, al co st at
de l’e st any,
al Pa ss eig Da rder
s. n.
Ho ra : 14.00h
Preu: 15€ (p re u
an ti-c ri si ). Hi ha
urà en tran ts
va ri at s i de se go n
ga rrot de po rc .
Menú in fa nt il: 10
€

dinar amb la marató de TV3. Per aquesta raó farem
una Quina Solidària per tal de col·laborar-hi com a
club.
Animeu-vos i veniu a la festa del Club Ciclista
Banyoles!

DI NA R DE CLOE NDA
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D I N A R D E C LO E N D A

5

Un any més els nostres corredors han estat present a les curses
del calendari català, tan de BTT com de carretera.
En les curses de carretera hem estat representats pels veterans
50, Josep Canet i Jordi Sabater. Tots dos han seguit la Xallenge
de Veterans 50, destacant la 8a posició d’en Jordi en la general
final. També han participat als Campionat de Catalunya de la
categoria i pràcticament totes les curses socials del calendari. S’
han aconseguit varis podis al llarg de la temporada.
Pel que fa la bici de roda gruixuda, la BTT, hem tingut representació pràcticament a totes les categories, des dels més petits als incombustibles veterans.
A la secció dels més joves, en Lluc Isach, Martí Figueras, Miquel
Masdevall i la Ivette Espinar han seguit pràcticament tot el calendari gironí i el respectius Campionats de Catalunya. Només
cal comentar que
han fet una temporada molt bona,
estant tots ells sempre entre els millors corredors de les seves categories. Destacar un any més la primera posició de la Ivette al Campionat
de Catalunya.
Pujant alguna categoria més, ens trobem amb en Narcís Lopes, Junior de segon any.
En Narcís ha sigut el representat del Club que ha defensat els
nostres colors en curses de nivell internacional. Ha estat 1r
en el rànking Català BTT, 2n general Copa Catalana Internacional, 2n Open Girona BTT, 1r general Copa Gironina BTT, 3r
general final Open Barcelona BTT, 12 victòries en les curses
que ha participat, participació amb els colors de la selecció
Catalana als Campionats d’Espanya de BTT formant equip
amb el mític Josep Antoni Hermida, i també amb la selecció
Catalana la participació d’una prova de la Copa França de BTT. Des d’aquestes línies només el podem
felicitar per la seva gran temporada i animar-lo per la pròxima.

En categoria elit la Judit Reina i en Jordi Teixidor han participat en totes les curses de la Copa Gironina de BTT, destacant
dos podis en la tercera posició de la Judit, tenint en compte
que ho ha aconseguit després de la seva recent maternitat el
passat mes de maig.
I per acabar els nostres incombustibles corredors Jordi Molas
i Josep Lluís Marchal que han corregut quasi la totalitat del
calendari gironí de BTT, els dos destacant per la seva regularitat en la categoria Veterà 50.
Felicitats a tots els corredors que han corregut alguna cursa
aquest any amb els colors del Club Ciclista Banyoles! Moltes
gràcies a tots!!

SOCIAL DE BANYOLES
L’any 2013 obrim una nova etapa de les curses de
carretera organitzades pel Club Ciclista Banyoles,
amb la primera edició de la Social de Banyoles,
oberta a totes les categories. La 1a Cursa Social es
va celebrar el 17 de febrer de 2013 amb un èxit
de participació de 199 ciclistes. El recorregut de
la cursa va consistir en fer una primera volta al
Collell per retornar a la vora de l’Estany i iniciar
una volta per Serinyà, Besalú, Esponellà i meta
final a Banyoles. Els primers en completar els 74
km de la prova ho varen fer amb una mitjana que
va superar els 39 km/hora. El guanyador absolut
de la Social va ser l’holandès Rob Van Der Niet de
l’equip RTV de Bollenstreek, seguit de Jordi Soler
de la Societat Ciclista Ilerdense i Mauricio Muller
del Bicis Esteve.

NOTÍCIES

COMPETICIÓ

COMPETICIÓ BTT I CARRETERA

COPA CATALANA
INTERNACIONAL
DE BTT
Més de 500 ciclistes a la Copa Catalana Internacional de BTT del passat mes de març. El temps
va acompanyrt i la gran participació de corredors
vinguts d’arreu van poder gaudir del circuit que
el Club Ciclista Banyoles va preparar.
El guanyador en Elits va ser Carlos Coloma del
Wild Wolf i en fèmines Sandra Santanyes.
Gràcies als col·laboradors tot va sortit molt bé i
esperem ja l’edició del proper 9 de març.

LES GOGES
Amb un canvi de data, avançada a les edicions anteriors, el 21 d’abril es va celebrar la 6a edició de la
Marxa Cicloturista de les Goges organitzada pel Club Ciclista Banyoles. Uns 400 ciclistes van ser a la
sortida d’aquesta edició per assaborir els recorreguts que els teníem preparats. Com a novetat es va estrenar un recorregut amb sortida i arribada davant el Pavelló de la Draga de Banyoles, que com sempre
consistia en un autèntic trencacames pel Pla de l’Estany i les comarques veïnes de la Garrotxa i del Ripollès. La marxa curta amb un recorregut de 105 km i 2.250 m de desnivell acumulat era puntuable per la
Challenge Catalana de Cicloturisme. Mentre que la llarga, molt més exigent amb 156 km de distància i
2.250 m de desnivell, era puntuable pel Circuit Ciclopirineus del Calendari de Cicloturisme de la FCC. Tot
i l’avançament del calendari va fer un bon dia per la pràctica del ciclisme i els canvis de ruta introduïts
van agradar molt als participants, especialment la travessa de la Vall del Bac per Colldecarrera. Fet un
balanç dels resultats assolits, tot i les dificultats que comporta organitzar una marxa cicloturista, des del
Club hi volem donar-hi continuïtat. Es per això que ja treballem per organitzar la propera edició, en que
tenim previst repetir calendari i recorregut.
Com sempre volem aprofitar per agrair a tots els participants i col·laboradors, que de forma desinteressada ajuden a fer possible any rere any l’èxit de la Marxa de les Goges.
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180 ciclistes del club han participat durant els darrers quatre anys
a les excursions de carretera
La temporada 2013 de carretera del
Club Ciclista Banyoles, ha consistit en
13 sortides, amb un total de 1.535 quilòmetres recorreguts, per rutes molt
diverses al voltant del Pla de l’Estany.
Les principals dades de les sortides del
2013:

1.664 km
14 dies
14 etapes
4 etapes de plana
7 etapes de mitja muntanya

El primer dissabte d’agost, seguint la tradició s’ha celebrat
l’Anada a Andorra. Els set socis que aquest any han fet la
seva primera excursió a Andorra són: David Busquets, Oscar
Cornellà, Marc Ferrer, Pere Garvi, Ferran Macias, Josep Prat,
Josep Lluís Ruiz.
A la ja també tradicional Crono Escalada a Rocacorba els
tres primers escaladors d’una bona colla de participants han
estat:
1r

Jordi Quintanas

40:01’

2n

Jordan Cardenas

40:43

3r

David Castany

41:43

3 etapes d’alta muntanya
1 cronoescalada a Rocacorba
25.170 m de desnivell positiu acumulat

S’han continuïtat mantenint algunes
de les sortides clàssiques del Club i s’ha
afegit algunes novetats, com la pujada
al Puig d’Arques (Gavarres) i la volta
per la Vajol i la pujada al Coll de Manrella (massís de les Salines).

Després de les 13 sortides el Trofeu
de la Regularitat ha quedat encapçalat per en Pere Garvi, Joan Maestre,
David Salado i Lluís Torrent, que han
completat la totalitat de les sortides.
En els seus 10 primers llocs queda definit així:

S O RT I D E S 2 0 1 3

03/03/13

Ca la Natí

24/03/13

Banyuls

14/04/13

Les Goges pels socis

05/05/13

Puig d’Arques

26/05/13

La Vajol – Coll de Manrella

02/06/13

Oix – Beget

16/06/13

Collfred

29/06/13

Volta al Montseny

07/07/12

Rupit

20/07/13

Superexcursió al Mont Ventoux

21/07/13

Superexcursió al Mont Ventoux

27/07/13

CRI Rocacorba

03/08/13

Anada a Andorra

15/09/13

Les Gavarres

Pere Garvi

2660 punts

Joan Maestre

2660 punts

David Salado

2660 punts

Lluís Torrent

2660 punts

Josep Colomer

2310 punts

Joan Costa

2260 punts

Francisco Roldán

2210 punts

Llorenç Llop

2110 punts

Albert Malagelada 2010 punts
Miquel Coll

1830 punts

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 2013
Pel que fa a la bici de muntanya s’ha de destacar
que durant l’any 2013 s’han efectuat tres sortides organitzades pel Club, donant continuïtat a
les iniciades a finals del 2012 amb la tradicional
i concorreguda Botifarrada que obre la temporada de BTT.
Destacar que la sortida del dia 13 de gener a l’Escala, va ser una excursió conjunta amb el Club
Ciclista l’Escala-Empúries. Seguint la tradició ciclista la Crono de Sant Patllari es va concloure
amb la botifarrada a la Torre de Pujarnol. Els tres
primers classificats de la cronoescalda de 8 km
amb bici de muntanya van ser:

13/01/13

L’Escala

27/01/13

Serinyà

24/02/13

Crono de Sant Patllari

1r

Jordi Quintanas

32’20’’

2n

Narcís Lopes

34’33’’

3r

Albert Serret

38’11’’

SORTIDES CARRETERA i BTT 2013

SORTIDES CARRETERA i BTT 2013
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ELS CICLISTES DEL BANYOLES COMPLETEN
LA TEMPORADA DE CARRETERA 2013

S O RTI D E S 2013
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La Super d’aquest any, celebrada el 20 i 21 de juliol, ha conquerit el Mont Ventoux i les terres de l’Alta Provença, un lloc
mític de la història del ciclisme.
Amb una participació de 17 socis del Club es va assolir la gesta
de pujar en dos dies consecutius
el Mont Ventoux i la muntanya
del Lure.
Amb aquesta edició toca fer
una mica de repàs de les Supers
d’aquests darrers anys. L’any
2010, amb el Tourmalet i l’Aubisque com a plats forts, varem viure moments apassionants de ciclisme. Però allò que mes recordarem
durant anys els més de 20 socis que hi varen participar serà l’apoteòsica ascensió a l’Hautacam. Alguns
van desistir abans de començar, d’altres ho varen fer pujant i molts van posar peu a terra per finalment
exhaustes conquerir el cim. L’any següent, el 2011, ens desplacem als Alps per fer una de les excursions
més boniques i participades d’aquests darrers anys. Els 30 socis que hi varen participar recordaran la
bellesa dels paisatges pels quals varen passar, escenaris de grans etapes del Tour, com els colls de la
Cayolle, des Champs i d’Allos i sobretot la llarga pujada al sostre europeu del Coll de la Bonette. L’any
2012 tornem als Pirineus, molt prop de casa, però amb unes rutes pel Capcir i el Conflent al voltant de
la muntanya de Madres, que realment va agradar molt als pocs participants que hi varen participar en
aquesta edició, en concret 12 socis. La pujada a Pailhères, que ja es va fer l’any 2009, va fer reviure moments molt macos entre tots plegats.
D’aquí tornem al Mont Ventoux, i el balanç
que en podem fer és que ha estat tot un
èxit, pel bon temps, pel bon ambient entre
els companys i pels recorreguts esplèndids
al voltant de la muntanya màgica. Tothom
recordarà la pujada al gegant de la Provença, per l’ambient ciclista que s’hi viu i per
la fita personal de cadascun dels ciclistes
que aconsegueix pujar-hi i fer cim després
de lluitar durant 21 km de rampes dures i
constants al voltant del 8% i per sort aquell
dia sense gaire vent. El tram final, immersos
dins un paisatge llunar que hi dona el seu
nom a la muntanya, per culminar als 1.912
m d’altitud. El diumenge, tot i que alguns després del cansament del dia anterior, es vessin estimat més
descansar, es va fer el descobriment d’una ascensió sorprenent al Pas de la Gralla de la Muntanya del
Lure a 1.775 m d’altitud.
S’ha acomplert un altre edició de la Super i després de llegir les ratlles anteriors, des de la Junta del Club
creiem que val la pena fer l’esforç organitzatiu que implica una Super excursió, per donar-hi continuïtat. El resultat final, però dependrà de la resposta de tots plegats davant dels reptes que any darrera
any us plantegem. Si els socis hi estan disposats, ens posem a treballar per una nova edició de la Super,
que ja té les dates reservades pels dies 12 i 13 de juliol de 2014. Ja us anirem informant!.

1 0 A RT Í C LE

ASSEMBLEA
El dissabte 18 de gener se 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, 18 de gener de 2014
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. S’hi accedeix pel carrer Sant Mer venint del Club Natació Banyoles.

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 sí que cal disposar de la llicència, aquesta us dóna cobertura en cas d’accident i el que
és molt important, en la responsabilitat civil. Prepareu les vostres dades i el dia 11 de gener veniu a
demanar la vostra llicència.

NOTÍCIES DEL CLUB

PUJANT EL MONT VENTOUX

ELS CICLISTES DEL BANYOLES CONQUEREIXEN
EL MONT VENTOUX

Dia: 18 de gener de 2014
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 és el 77182. El podeu comprar a la Fruitera Dolors i
Jaume, a qualsevol membre de la Junta o bé enviant un correu a info@ccbanyoles.
com. També els podeu adquirir el dia 15 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 2014

N O TÍ C I E S D E L C LUB
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