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BANYOLES
CLUB CICLISTA

- 4 DE DESEMBRE. Dinar 
de cloenda - Festa del C.C. 
Banyoles.

- 17 DE DESEMBRE.Assemblea 
General de Socis i Sòcies

- 15 DE GENER. Constituida la 
nova junta del Club Ciclista 
Banyoles

- SUPEREXCURSIÓ A 
SABIÑÁNIGO

HA ESTAT NOTÍCIA

Trofeu de la regulariTaT
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7 20/11/16 Botifarrada/1a sortida de BTT

04/12/16 Dinar de cloenda – Festa del C.C.Banyoles

17/12/16 TRAMITACIÓ DE llICèNCIES

17/12/16 Assemblea General de socis

18/12/16 Sortida de Nadal (BTT i Ctra)

28/12/16  “la Muga Bike”- Sortida amb btt tot el dia

15/01/17 Btt - Camins del Pla de l’Estany

12/02/17 Duatló de Banyoles i comarques

02/04/17 1A SORTIDA DE CARRETERA - CA lA NATI

30/04/17 2A SORTIDA DE CARRETERA – GIRONA

07/05/17 3A SORTIDA DE CARRETERA – COll DE lA MANREllA

14/05/17 Terra de Remences

21/05/17 4a sortida de carretera – Els 4 cims

03/06/17 5a sortida de carretera – Coll d’Ares

18/06/17 6a sortida de carretera – Vallter 2000

25/06/17 XIII Triatló de Banyoles i Pla de l’Estany

07/07/17 Superexcursió 7a sortida de carretera- Anada

08/07/17 Superexcursió/etapa llarga

09/07/17 Superexcursió/etapa curta - Tornada

29/07/17 Crono a Rocacorba - 8a sortida de carretera

03/09/17 XXXII Triatló de Catalunya (Banyoles)

05/08/17 Anada a Andorra - 9a sortida de carretera

00/09/17 10a sortida de carretera - l’Empordà

00/09/17 Marxa 100% Tondo

Nota: Aquest és un calendari a llarg termini i pot ser que es vegi modificat. Per assegurar-

vos ben bé de les activitat consulteu la pàgina web del club: www.ccbanyoles.com
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Tot té un principi i un final. La vida també. Però si aquest final ve abans d’hora i quan menys 

t’ho esperes, la pena és molt més gran i fa que et preguntis el perquè de moltes coses. 

Nosaltres també ens ho hem preguntat: Per què va passar? Per què? 

Tota la gent del Club ciclista Banyoles estem encara consternats pel fatídic accident del dia 

17 d’abril de 2016 en la disputa de la Marxa Cicloturista Les Goges. Jakub Chara trobava 

la mort en els primers quilòmetres de la prova a la baixada d’Esponellà. En Kuba, com així 

era conegut pels seus amics, era un gran atleta i un enamorat de l’esport; un jove vital, 

actiu, extravertit i un model a seguir pels més petits. Formava part de la secció de triatló 

del Club Natació Banyoles i se’l podia veure normalment per les seves instal·lacions sempre 

a punt per anar a entrenar. Els seus entrenadors i companys deien d’ell que era un triatleta 

amb molt de futur que havia experimentat una gran progressió i que podia haver estat un 

referent a la comarca d’aquest esport que ell tant estimava.

La pèrdua d’un fill, un germà o un amic és irreparable i l’única cosa que podem fer és donar 

tot el nostre suport a la seva família i amics. Us acompanyem en el sentiment.

Des d’aquí volem retre un homenatge a en Kuba. El seu record serà sempre present entre 

nosaltres.

Descansa en pau, Kuba

iV CurSa SoCial de BaNyoleS
El corredor de l’equip La Fábrica Race Team Marc Almeda va guanyar la 4a edició de la Cursa Social 

de carretera. El corredor gironí es va imposar a l’esprint a un grup reduït de 9 ciclistes. El podi el va 

completar Joel Nicolau del Team Compak i Alexandre Carrera del Vélo Sprint Narbonnais. El pilot 

gran va entrar a 35 segons. Dels 143 inscrits es van classificar 114 corredors. A partir del corredor 85 

es va de fer una classificació ex aequo degut a la dificultat que representava una arribada massiva 

a l’esprint.

Després d’un matí plujós, la cursa 

es va poder desenvolupar amb for-

ça bones condicions ja que el temps 

va millorar, fins i tot a l’entrega de 

premis va lluir una mica el sol. En 

aquest acte final vam tenir la pre-

sència de l’alcalde de Banyoles el Sr. 

Miquel Noguer, el regidor d’esports 

el Sr. Jordi Congost i el delegat de la 

Federació el Sr. Francesc Moradell.

Des d’aquí donar les gràcies a tots 

els voluntaris que van ajudar en 

l’organització i a tots els partici-

pants a la cursa.



L’estrena de la Copa Catalana Internacional Biking Point 2016 a Banyoles va ser de les curses més vi-

brants i disputades que es recorden al certamen. Victor Koretzky (BH-SR Suntour-KMC) i Githa Michiels 

(Belgian Cycling Team) es van fer amb una victòria de prestigi en una gran cursa davant de ciclistes que 

va ser a Rio de Janeiro com ara Julien Absalon, Josep Antoni Hermida o el medalla de bronze Carlos 

Coloma.

La Copa Catalana Internacional Biking Point de Banyoles va congregar centenars d’espectadors al Parc 

de la Draga que van gaudir d’un gran espectacle en un matí primaveral ideal per al Mountain Bike. 

Sobre un circuit de 7 kilòmetres sec i polsegós, els ciclistes elit van lliurar una dura batalla que ja des 

de l’inici va reduir el grup de favorits a 4 amb Josep Antoni Hermida (Multivan Merida Biking Team) 

liderant la cursa i portant a roda al trio francès compost per Victor Koretzky, Hugo Drechou (Calvisson 

VTT) i Julien Absalon (BMC MTB Racing Team). Hermida va imposar un ritme molt alt en tot momento, 

alternant la primera posició amb Drechoy i Koretzky, mentre que Absalon tancava el grup. En l’última 

volta Hermida va llançar un atac al qual va poder respondre Koretzky, que va trencar la cursa i es va 

imposar amb un crono de 1:38:06. Hermida i Drechou van lluitar per la segona posició, que finalment 

va caure del costat del francès a 18 segons del vencedor. Julien Absalon no va poder lluitar pel podi i va 

entrar quart a 41 segons.

En fèmines la prova va ser dominada de principi a fi per la belga Githa Michiels (Belgian Cycling Team), 

que es va posar líder a la primera volta i va fer una cursa sense errors directa a la victòria amb un crono 

d’1:25:22. Per darrere, la campiona olímpica Julie Bresset (BH-SR Suntour-KMC) començava forta però 

es va veure superada per Sabrina Enaux (Team Specialized Till) i ja no va poder seguir la seva estela. 

Finalment Enaux ha estat segona a 24 segons de Michiels i Bresset va completar el podi a 51 segons.

Un total de 620 bikers van prendre la sortida al Parc de la Draga i van poder viure en primera persona 

una de les curses més importants del calendari. Els més ràpids en categoria sub 23 va ser el vencedor 

de la general, el francès Victor Koretzky i Margot Moschetti en fèmines; en júnior la victòria va ser per 

Clement Champoussin que va vèncer en un sensacional esprint a Jofre Culell, mentre que en fèmines 

el triomf va ser per Magdalena Duan; en cadet victòries de Mathis Azzaro i Vandermoute Pasquine; en 

categoria Màster els millors van ser Javier Jurado (M30), Josep Maria Mir (M40), Pere Batllori (M50 i soci 

del club) i Robert Baserba (M60).
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Jordan Cárdenas va establir un nou rècord a la crono de Rocacorba, amb un temps estratosfèric a l’al-

çada dels corredors professionals que també entrenen per la zona. Javier Boza va ser segon i en Marc 

Casadevall tercer.

El concursant més petit va ser en Martí, fill d’un clàssic del club com és en Jordi Montserrate amb només 

12 anys i amb una bici de btt. Després que en Pere i en Quim ens donessin beguda per refrescar-nos, es 

va  fer la foto de grup. A continuació baixada fins a la línia de sortida on es va entregar un trofeu com-

memoratiu fet de manera artesanal, gentilesa de Taller Martí Geis, a tots els participants.

Aquesta va ser la classificació:

CoMPeTiCioNS 5

1r. Jordan Cárdenas 37'53''

2n. Javier Boza 41'27''

3r. Marc Casadevall 42'11''

4t. Jordi Teixidor 46'06''

5è. Jordi Montserrate 47'08''

6è. Jesús robledillo 47'09''

7è. fran roldán 47'30''

8è. Jordi garcia 50'11''

9è. Jordi Valentí 51'22''

10è Pere garví 52'10''

11è. eulàlia Calveras 52'16''

12è. Joan Maestre 55'15''

13è. llorenç llop 56'50''

14è. Carles Pascual 57'50''

15è. ferran Masies 58'49''

16è. Jordi Molas 1h00'16''

17è. lluís Torrent 1h02'26''

18è. Miquel descamps 1h15'20''

19è. Martí Montserrate 1h33'58''

        Josep Colomer (sense temps)

        Martí geis (sense temps)

C
o

M
P
e
Ti

C
io

N
SCroNoeSCalada a roCaCorBa



NoTÍCieS6

C
o

M
P
e
Ti

C
io

N
S

La secció de triatló del Club Ciclista Banyoles continua, un any més, competint en les proves esportives 

més rellevants que se celebren arreu de la nostra geografia catalana i fora d´ella, arribant també a com-

peticions internacionals. Amb moltes hores d´entrenament al cos i, ja sigui en modalitat individual o per 

equips, els triatletes llueixen orgullosos els colors del Club.

Conscients que les causes solidàries mouen masses, la secció dóna suport i participa activament en les 

diferents activitats relacionades amb la Marató de TV3 que aquest any celebra la seva 25a edició.

Gairebé 10 anys de trajectòria ens abalen i la secció es manté a ple rendiment, és per aixó que volem 

donar les gràcies a totes les persones que han fet possible que estiguem aquí: el club, els companys de 

secció i per últim, però no per això menys important, les familes que ens donen suport en tot moment. 

SeCCió TriaTló TeMPorada
2015-2016
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la SuPerexCurSió

divendres: a les 10h puntuals els par-

ticipants a la Superexcursió 2016 sortim 

amb autocar cap a terres aragoneses. 

Aproximadament arribem a Sabiñáni-

go cap a les 4 de la tarda. Després de 

deixar les maletes a l’hotel, uns quants 

socis varen sortir a estirar cames amb 

la bicicleta per preparar la sortida del 

dissabte. 

dissabte: Un bon esmorzar i a fer la 

Quebrantahuesos. La primera dificul-

tat del dia és el Somport i a dalt fa 

molt fred, vent i boira. Toca abrigar-se 

i cap a baix. El següent port és el Marie 

Blanche. Aquí hi apareix la pluja i fa 

més difícil de portar l’etapa. Després 

del descens, dinar i cap al port més llarg 

de tots: el Portalet, amb els seus 27km. 

Comencem amb boira però finalment 

surt el sol un cop coronem. Ara passem 

del fred a la calor. Pugem la Hoz de 

Jaca amb una temperatura molt alta i 

amb les cames ja madures. Arribem a 

Sabiñánigo després de 200km. A part 

del fred i d’alguna punxada, tot va sor-

tir molt bé.

diumenge: amb les cames tocades ens 

disposem a fer la Treparriscos, la ger-

mana petita de la Quebranta. Comen-

cem pedalant suau direcció Biescas, po-

blació de l’Escartín. Encarem la pujada 

del Cotefablos i a la cima ens trobem el 

secretari de la Penya Edelweiss, entitat 

organitzadora de la Quebrantahuesos 

i la Treparriscos. Ens comenta que vi-

gilem els túnels que ens poden multar. 

Per sort no ens enxampen i acabem la 

Superexcursió havent fet els 85 km de 

l’última jornada.

Donem les gràcies a en Pol i en Joan, 

els acompanyants; i en Santi, el xofer 

de l’autocar, que a part de portar-nos 

i tornar-nos, ens va acompanyar en les 

dues sortides.

SuPerexCurSió a SaBiñáNigo



SorTideS 20158

S
o

r
Ti

d
e
S
 d

e
 C

a
r

r
e
Te

r
a

 2
0
1
6

La temporada 2016 de carretera ha constat de 8 

sortides, ja que de les 10 previstes, es van haver 

d’anul·lar dues pel mal temps. En les rutes escolli-

des per aquest any hem pogut gaudir una mica de 

tot, etapes planeres, de mitja muntanya i d’alta 

muntanya, augmentant els quilòmetres i el desni-

vell de les sortides durant els mesos fins arribar a 

la sortida clàssica de l’anada a Andorra del primer 

cap de setmana d’Agost.

La temporada va començar amb la ja tradicional 

sortida a Ca la Nati, com ja es habitual amb una 

gran participació de socis i socies del Club Ciclista 

Banyoles.

Seguidament, cap a la Salut de Terrades, les costes 

de Begur, Sant Martí Sacalm, Superexcursió (Que-

brantahuesos i Treparriscos), la crono de Rocacor-

ba, la clàssica anada a Andorra i tancant la tempo-

rada la sortida a L’Alt Emporda amb un recorregut 

molt encertat.

Cal destacar que la participació ha tornat ha es-

tar al volant de 25/30 participants en les rutes de 

carretera, per tant, donem les gràcies als socis i les 

socies que han fet que les sortides hagin estat un 

èxit, destacant un gran clima de companyonia en-

tre tots, això ha fet que poguéssim gaudir encara 

més del nostre esport.

Finalment, cal agrair la feina d’en Pol, en Pere i 

en Quim per l’assistencia i el bon “rotllo” que ens 

donen a tots, això fa que tot sigui més facil.

Hi ha cinc socis que les han disputat totes i per 

tant, són els guanyadors de la regularitat. Per or-

dre alfabètic aquí els teniu:

Pere garví

llorenç llop

Joan Maestre

fran roldán

lluís Torrent

Enhorabona a tots ells! També aprofitem per do-

nar les gràcies a tots els socis i sòcies que han par-

ticipat en alguna de les nostres sortides.

Trofeu de la regulariTaT
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Com ens va agradar la proposta 
de la primera edició de la Gerun-
Dona! Ens hi vam llançar de caps. 
Algunes de nosaltres vam entre-
nar de valent per fer la llarga i as-
saborir-la. En tot cas, agrair, de tot 
cor, als incondicionals (vosaltres 
sabeu qui sou), per l’ajuda rebuda 
en l’entrenament i també felicitar 
a l’organització per l’excel·lent 
preparació i tracte rebut.

Quedem aviat el diumenge, carre-
guem les bicis en un sol cotxe i cap 
a Girona. Aparquem al Pavelló de 
Fontajau, tot preparat. Després 
d’unes quantes fotos ens posi-
cionem a la sortida i endavant! 
Avancem lentament per dins de 
Girona. Arribem a Vilablareix i ja 
és una altra cosa. 

En som cinc i anem a un bon rit-
me, sempre seguint instruccions 
de la Judit. Mica en mica anem 
avançant i se’ns posa a roda un 
bon grupet de quasi deu noies. 
Fem una bona fila! Des de Vilobí 

d’Onyar fins a les Planes d’Hos-
toles anem fent relleus, les cinc 
primeres i a un bon ritme. Al pri-
mer avituallament, a Bonmatí, no 
parem; gas! Durant gran part del 
trajecte, tenim forces per cantar, 
riure i donar-nos ànims... símbol 
inequívoc de que estem gaudint. 

Al segon avituallament parem, al-
gunes tenim problemes de dones 
(amb això no hi va pensar l’orga-
nització!). Tres minuts i cap a la 
pujada de les Encies. La Rosi es 
troba amb problemes tècnics que 
soluciona ben ràpid gràcies a en 
Pere i comencem a pujar, a bon 
ritme. La Judit primera (per ella és 
un sospir això), seguida de l’Ester i 
tot darrera van la Mònica, l’Alba i 
la Rosi. Una pujada curta i ràpida. 

Arribem a dalt, ens girem i ja les 
tenim aquí, quin bon entrena-
ment que han fet! La kamikaze 
Judit i l’Alba porten la batuta a la 
baixada. Quin “disfrute” seguint 
a les que en saben! 

Al Pla de St. Joan ens tornem a 
posar a roda, aquest cop som no-
saltres cinc, i comencem amb els 
relleus. No sé si hem deixat el gru-
pet darrera o ens han passat... Al 
tercer avituallament no parem, 
ens sentim a gust i amb energia.

Comencem el “regalet” a l’arriba-
da a St. Gregori per Cartellà. Tres 
petits “repetxonets” on noto les 
cames una mica tocades. Ens visita 
l’Anna, que puja amb la Judit tot 
xerrant. Jo ja no xerro. Quina ele-
gància veure-les pujar amb aque-
lla normalitat. Nosaltres quatre 
anem fent, tossudes. 

Després de l’últim “repetxó”, ve-
iem la llum, ens agrupem i fem 
l’arribada juntes. L’acabem amb 
3h i 16 min amb una mitja de 27 
km, n’estem ben orgulloses. Es res-
pira un ambient d’alegria brutal. 
En abracem, ballem, ens fem fotos 
i quedem en que ho repetirem! 

ester genové

geruNdoNa

oferim a tots els socis del 

C.C. Banyoles un 15% de 

descompte en bicicletes 

noves i un 10%

en reparacions

El ciclisme femení està de moda, i ho demostra la prova de la GerunDona del passat 9 d’octubre. Una partici-

pant ens ha fet arribar aquest interessant escrit:
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BoNeS feSTeS i feliÇ aNy 2017

Ja tenim disponible el número de la loteria de Nadal del Club Ciclista Banyoles.

Aquest any el número de la sort és el 53686 El podeu comprar a la 

Fruiteria Jaume i Dolors, a qualsevol membre de la Junta o bé enviant 

un correu a info@ccbanyoles.com. També els podeu adquirir el 

dia 4 de desembre al Dinar de Cloenda. Afanyeu-vos i no us 

quedeu sense número!!!

loTeria de Nadal

diNar de CloeNda 
dia: Diumenge, 4 de desembre de 2016

lloc: Restaurant la Carpa, al costat de l’estany, al 

Passeig Darder s/n.

Hora: 14h

Preu: 20 €. De primer amanida de tardor i entrants 

variats. De segon a escollir entre mitjana de vede-

lla, espatlla de xai i dorada al forn. Postres i cava.

Menú infantil: 12 €

Venda de tiquets: Fruiteria Jaume i Dolors. Es 

vendran tiquets fins al divendres 2 de desembre.

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 orga-

nitzem estan convidats. Nosaltres mirarem de po-

sar-nos en contacte amb tothom però si algú no se 

l’avisa, que no dubti fer-nos-ho saber.

Aquest any tornarem a fer una Quina Solidària per tal 

de col·laborar a la Marató de TV3 com a club.
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aSSeMBlea geNeral de SoCiS i SòCieS
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 és important en una reunió d’aquest tipus és escoltar la veu dels socis i sòcies del Club i fer 

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, 17 de desembre de 2016

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. Si veniu amb cotxe, s’hi acce-

deix pel carrer Sant Mer venint del Club Natació Banyoles.

TraMiTaCió de 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. Aquest any ho hem tornat a avançar per tal 

que tothom pugui disposar de la llicència 2017 com més aviat millor. Amb la gestió telemàtica de les 

sol·licituds s’ha agilitzat molt la tramitació. Només us demanem que per simplificar-ho, tots els que us 

vulgueu treure 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, que és molt recomana-

ble disposar de la llicència federativa. Encara que no participeu en marxes ciclistes o proves de carácter 

competitiu, on sí que cal disposar de la llicència, aquesta us dóna cobertura en cas d’accident i el que és 

més important, en la responsabilitat civil.

dia: 17 de desembre de 2016.

Hora: de 4h a 5h de la tarda, just abans de l’assemblea general de socis

lloc: Escola La Draga de Banyoles

Important: Intenteu venir tots aquest dia per tal de facilitar la feina. Porteu la documentació necessària 

i l’imprès de sol·licitud a punt. El certificat mèdic només és obligatori per llicències de competició. Tot i 

això, és recomanable per als cicloturistes.

documentació necessària per tramitar la llicència

A la web de la Federació Catalana de Ciclisme teniu tota la informació necessària i els impresos que ne-

cessiteu.

En qualsevol cas, farà falta la següent documentació:

- Sol·licitud de llicència

- Certificat mèdic (només per competició, no per cicloturisme)

- Fotocòpia del DNI (només per noves sol·licituds)

- Compromís esportiu (només per Cadet, Junior, Sub.23 i Elit)
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Apartat 50 | 17820 Banyoles | info@ccbanyoles.com

www.ccbanyoles.com · info@ccbanyoles.com

CoNSTiTuida la NoVa JuNTa
del CluB CiCliSTa BaNyoleS

El 15 de gener va entrar en vigor la nova junta directiva del Club ciclista Banyoles.
Aquests en són els membres que en formen part:

President
Llorenç Llop Noguer

 
Vicepresident

Josep Colomer Armengol
 

Tresorer
Jordi Teixidor Mir

 
Secretari

Carles Punsí Ribugent
 

Vocals
Josep Canet Soler

Esteve Castañer Massegur
Albert Malagelada Montcanut

Xavier Reina Rodríguez
David Salado Valverde


