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BANYOLES
CLUB CICLISTA

15 DE DESEMBRE 
ASSEMBLEA/LLICÈNCIES

16 DE DESEMBRE
DINAR DE CLOENDA

TONI SEGOVIA

PROPERES ACTIVITATSENS HA DEIXAT:
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CALENDARI

Pedals60 Club Ciclista Banyoles • Maquetació: Estudi Oliver Gràfi c • Impressió: Impremta Palmada

11/11/18 1a sortida de BTT i Botifarrada

02/12/18 2a sortida de BTT – Sant Patllari

15/12/18 Tramitació de llicències

15/12/18 Assemblea General de socis

16/12/18 Dinar de cloenda – Festa del C.C.Banyoles

23/12/18 Sortida de Nadal (3a de BTT i Ctra) – Canet d’Adri

13/01/19 4a sortida de BTT – Línia i fuet

27/01/19 5a sortida de BTT – Camins de Camós

10/02/19 6a sortida de BTT – Rocacorba Falgons

23/02/19 Copa Catalana BTT (1a jornada)

24/02/19 Copa Catalana BTT (2a jornada)

10/03/19 7a sortida amb BTT – Esperxada

24/03/19 8a Sortida de BTT - Orador de Sant Josep

07/04/19 1a sortida de carretera - Ca la Nati

28/04/19 2a sortida de carretera – Cantallops

04/05/19 3a sortida de carretera – Sant Grau

05/05/19 XV Triatló B Banyoles Pla de l’Estany

12/05/19 Terra de Remences

19/05/19 4a sortida de carretera – 

01/06/19 5a sortida de carretera – Coll d’Ares

02/06/19 3a Trobada de veterans del C.C. Banyoles

16/06/19 6a sortida de carretera – Els 4 cims

12/07/19 Superexcursió 7a sortida de carretera- Anada

13/07/19 Superexcursió/etapa llarga (La Mussara-Reus)

14/07/19 Superexcursió/etapa curta - Tornada

27/07/19 Crono a Rocacorba - 8a sortida de carretera

03/08/19 Anada a Andorra - 9a sortida de carretera

01/09/19 10a sortida de carretera – 100% Pla de l’Estany

07/09/19 XXXIV Triatló de Catalunya (Banyoles)

08/09/19 Copa del món de Triatló (Banyoles)

00/09/19 Marxa 100% Tondo

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

vos ben bé de les activitat consulteu la pàgina web del club: www.ccbanyoles.com
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La Superexcursió va tenir lloc a la comarca del Berguedà. El divendres 7 de juliol els companys sortien 

cap a Berga a les 10h del matí per arribar a l’hotel a l’hora de dinar. Alguns socis s’incorporarien a l’hora 

de sopar.

La tarda del divendres alguns valents varen sortir a estirar cames amb la bicicleta fent la volta al pantà 

de la Baells. Per tal de refrecar-se es varen banyar al pantà en una zona destinada al bany.

El dissabte cap a les 9h del matí es va dur a terme la sortida llarga de la súper. Es va fer el recorregut de 

la marxa La Ruta Minera (154 km). Va ser molt dur. Cal destacar el duríssim port del Coll de Pradell. El 

port fi nal (Coll de la Mina) va acabar amb les forces de més d’un.  Sort que després venia la baixada fi nal.

El diumenge es va pujar a Rasos de Peguera, un coll molt maco i amb un asfalt impecable. Havent dinat 

tots cap a Banyoles.

SUPEREXCURSIÓ

SORTIDA/ESMORZAR DELS VETERANS DEL CLUB

Un altre èxit en la 2a trobada de veterans del Club Ciclista Banyoles. 37 van ser els participants aquesta 

vegada. 

Després de fer la volta a Camós i la volta a l’Estany, a recuperar forces al Bar la Draga. Bon esmorzar 

i bon preu. Fins i tot els van posar una persona que vigilés les bicicletes.

Enhorabona a en Llorenç Batlle, ànima de la trobada, i als seus col·laboradors. També agrair a tots els 

participants que la festa fos un èxit.

Us esperem a tots a la 3a trobada!!! Serà el primer diumenge de juny, el dia 2.
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1r Josep Colomer 1.400 punts

2n Esteve Castañer 1.300 punts

Llorenç Llop 1.300 punts

4t Joan Maestre 1.200 punts

5è Albert Malagelada 1.100 punts

6è Salvador Torrent 1.000 punts

7è Miquel Borrell 950 punts

8è Jordi Montserrate 850 punts

9è Jordi Teixidor 750 punts

Jordi Valentí 750 punts

1r Xavi Reina 970 punts

2n Jordi Teixidor 840 punts

3r Toni Ferrer (Can Xumeia) 820 punts

TROFEU DE LA REGULARITAT
Josep Colomer va ser el guanyador del trofeu de la Regularitat de carretera de la temporada 2018. 

A més, va participar en totes les sortides programades per aquest any.

Començàvem a pedalar plegats el 8 d’abril. La sortida programada era la de Ca la Nati però es va 

haver d’ajornar degut al mal temps. Es va fer una sortida més curta amb pluja inclosa. El dia 22 del 

mateix mes sí que es va poder anar a esmorzar al restaurant d’Albons. La tercera es va haver d’anul·lar 

pel mal temps. Aquí teníem previst anar a Sant Grau. Tot seguit van venir les sortides de Sant Pere de 

Rodes, El Coll, Oix-Beget, la Súper, la crono a Rocacorba, l’anada a Andorra i l’última, la 100% Pla.

Van sert 10 cites amb bon ciclisme i bona companyonia. Aquesta és la classifi cació dels 10 primers.

TROFEU DE LA REGULARITAT DE BTT 
-TEMPORADA 2017/2018-

Enhorabona a tots ells i us esperem la temporada vinent!

La participació a les sortides de btt va anat millor del que 

esperàvem pel que fa a participació. Tot i això, voldríem 

que en anys propers encara fos millor.

Després d’haver-se disputat 7 sortides de BTT, els guanya-

dors van ser:
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1r Jordan Cárdenas 37’43”

2n Javier Boza 43’08”

3r Natali Estévez 43’12”

4t Jesús Robledillo 45’37”

5è David Castany 47’30”

6è Jordi Valentí 49’50”

7è Jordi Monserrate 51’14”

8è Salvador Torrent 51’17”

9è David Campaña 56’35”

10è Llorenç Llop 57’59”

11è Albert Malagelada 1:00’30”

12è Josep Colomer 1:00’50”

13è Esteve Castañer 1:01’43”

14è Joan Maestre 1:03’42” (P.F.)

15è Pol Vidal (N.Q.)

Participació de nivell en la pujada a Rocacorba. Una vegada més, els escaladors del club van disputar la 

clàssica cronoescalada desafi ant així les dures rampes de l’emblemàtica muntanya i la forta calor que 

va fer en el recorregut.

La carretera va estar plena de valents corredors que ens vam anar creuant durant la pujada. Fins i tot 

al fi nal van pujar els amics de L’Escala que van ser convidats a beure la beguda fresca que en Quim i en 

Pere ens havien preparat. “Que bé que s’ha posat aquesta coca cola tan fresca aquí dalt. Gràcies gent 

de Banyoles” ens ha dit un company del club empordanès.

Aquesta ha estat la classifi cació:

BANYOLES: CONTROL NÚM. 4 DE LA 
BARCELONA-PERPINYÀ-BARCELONA 20 18
El dissabte 26 de maig començava la Barcelona-Perpinyà-Barcelona de 604 km. La sortida tenia lloc 

al Velòdrom d’Horta passades les 6h del matí. Un centenar de valents començaven aquesta gran 

aventura.

Banyoles era el control número 4 i el Club Ciclista Banyoles va ser l’encarregat de que tot estigués a 

punt: horari de pas, segell, menjar, beguda, descans… Després de 315 km els ciclistes havien de passar 

pel pavelló de la Draga de la nostra població. El primer ciclista arribava al cap de 12h aproximadament, 

a les 18:15h. Els participants anaven arribant esglaonats, ja sigui d’un en un o en grups reduïts. L’hora 

amb més afl uència va ser de les 22h hores a les 23h.

Es començaven a veure cares de cansament. Algun fi ns i tot abandonava i ens demanava si sabíem 

d’algun hotel per anar a descansar. Els últims sortien del poliesportiu passades les 2h de la nit.

Ens comuniquen que el primer corredor arriba a Barcelona a les 6:30h del diumenge 27, fent tota la 

ruta amb unes 24 hores. Déu n’hi do!

Pel que fa als últims, van fer la seva arribada passades les 10 de la nit.

Molt bé, valents! Tant els primers com els últims, us mereixeu la distinció de superciclistes!

Al fi nal de la crono ens vam trobar tots a la sortida i vam 

rebre un trofeu cediu per Martí Geis. S’hi pot veure la 

muntanya de Rocacorba des de la perspectiva de Girona, 

lloc on resideix el dissenyador d’aquesta peça.

CRONOESCALADA A ROCACORBA
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La corredora alemanya aconsegueix la victòria en els compassos fi nals de la 
cursa, després de remuntar-li trenta segons a Pendrel.

Dissabte 24 de febrer, 8 del matí, dia fred i 

assolellat. Els primers corredors han comen-

çat a arribar al circuit de la primera cita de la 

Super Cup Massi 2018. Els mecànics ultimant 

les bicicletes. Ganes de començar a competir 

per part dels ciclistes. Últimes voltes de reco-

neixement del traçat de 6700 metres.

A mesura que avançaven les hores, el Parc 

de la Draga anava agafant més color. Primer 

dia de competició, torn per les categories fe-

menines. Les corredores  van haver de donar 

quatre voltes. Durant els entrenaments ofi cials es notava tensió, il·lusió i ganes de fer-ho el millor 

possible. El públic animava i tothom volia que es posés en marxa el cronòmetre.

A les 15:30, molta expectació. Tret de sortida i primers canvis de ritme per avançar el màxim de posici-

ons possible. El grup es va estirar ben aviat. A la primera volta, Catharine Pendrel (Canadà) va atacar 

posant un ritme infernal. Les seves rivals no van poder seguir-la, i va fer la primera passada per meta 

amb trenta segons de diferència respecte un grup de dues perseguidores (Elisabeth Brandau –GER- i 

Emily Batty - CAN).

No obstant, a la segona volta, les distàncies es van veure reduïdes. I és que Elisabeth Brandau va dei-

xar enrere Emily Batty, per intentar atrapar a la cap de cursa. La prova estava molt oberta. L’alemanya 

va anar de menys a més, i a falta de poc més de dues voltes, Brandau va aconseguir enganxar-se a la 

roda de la canadenca.

La pugna per la victòria va ser fratídica. A la darrera volta, tres corredores es van disputar el primer 

calaix del podi: Elisabeth Brandau, Catharine Pendrel i Helen Grobert, que venint des del darrere, va 

agafar la roda del grup capdavanter. A falta de dos quilòmetres, Brandau va decidir atacar per dis-

tanciar-se del grup. Va aconseguir el marge sufi cient per encarar la corbes fi nals en primera posició i 

entrar a meta com a guanyadora de la primera prova de la Super Cup Massi 2018, a Banyoles, marcant 

un temps de 01:25:18. Cinc segons més tard, van arribar Prendel i Grober, que amb l’esforç fi nal li va 

prendre la segona posició.

La corredora alemanya va confessar que no s’esperava guanyar la cursa ‘Estic molt contenta, el meu 

objectiu era estar entre les quinze primeres’.

Una cursa titànica en què no es van decidir les primeres places fi ns als darrers metres.

Les guanyadores en altres categories han estat:

Sub 23: Hélène Clauzel

Junior: Isaure Medde

Cadet: Sara Mendez

Masters 30: Eva Garrido

Veteranes: Margarita Fullana 

ELISABETH BRANDAU S’EMPORTA
LA PROVA DE FÈMINES
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El corredor francès s’emporta, per tercer any consecutiu, la primera 
prova de la Super Cup Massi i Copa Catalana Internacional Biking 
Point 2018.

Victor Koretzky es va imposar a la prova reina de la cita 

de la capital del Pla de l’Estany, després de lluitar col-

ze amb colze, amb Coloma, Sarrou (núm.2 del rànquing 

mundial), Marotte, Absalon, entre altres estrelles del  

Cross Country Olímpic.

En un dia assolellat, en que les categories inferiors (Ca-

det, Junior i Masters) van començar a córrer a partir de 

les 9:15, tots els espectadors esperaven l’hora de la sorti-

da Elit. El migdia s’anava apropant, cada vegada el pad-

dock i el recorregut estaven més concorreguts per fans 

vinguts d’arreu del món.

12:30. Cinc voltes al circuit de 6700 metres. Tret de sorti-

da i esprint per col·locar-se al capdavant. En els primers 

compassos de la carrera, es va formart un grup de set 

corredors, composat per Sarrou, Drechou, Mantecón, Marotte, Fluckiger, Sintsov i Koretzky.

En les següents voltes, Marotte i Koretzki van atacar, però sense poder agafar un avantatge 

sufi cient amb el grup. Molta igualtat al capdavant de la carrera. No es podien fer pronòstics. Al 

darrer pas per meta, Sintsov i Mantecón van quedar despenjats.

El podi se’l van jugar cinc corredors. La victòria es va decidirt en els darrers quilòmetres de la 

prova.  Sarrou i Fluckiger van llençar un atac, sense èxit, a falta de 4 quilòmetres. No obstant, el 

guanyador es va decidir als últims revolts. Els corredors del Team KMC-EKOI-SR, Sarrou i Koretzky, 

van decidir atacar de manera conjunta, deixant enrere el grup.

A la recta fi nal, Victor Koretzki li va trere uns metres al seu company d’equip i va aconseguir el tri-

omf, fent un temps de 01:26:02, dos segons per davant de Sarrou i amb dotze de marge respecte 

el seu compatriota Maxime Marotte (núm.3 del rànquing mundial).

Aquesta magnífi ca cursa, que va tenir un fi nal èpic, va tancar la primera prova de la Super Cup 

Massi i Copa Catalana 2018, única cita Hors Class (màxima categoria UCI). Banyoles va acollir a 

més de 900 corredors de primer nivell mundial, on els espectadors van posar molt color al Parc 

de la Draga. La millor manera d’inaugurar la temporada. Autèntic Mountain Bike a Catalunya.

Els guanyadors de les altres categories van ser:

Sub 23: Jofre Cullell

Júnior: Mathis Azzaro

Cadete: Yotam Deshe

Masters 30: Pablo Egeda

Masters 40: Javier Jurado

Masters 50: Miquel Llaudet

Masters 60: Juan Sánchez

VICTOR KORETZKY TORNA A 
GUANYAR A BANYOLES
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Com cada any els triatletes de la secció han recorregut kms lluint els colors del club. Competicions 

nacionals i internacionals ens avalen, aconseguint merescuts podis en algunes ocasions com ara a 

la travessia a les Illes Medes que s’organitza per la Marató de TV3, aquest any dedicada a la inves-

tigació pel càncer, també podis a nivell internacional com el triatló de Suïssa i competint a la mítica 

distància ironman a Suècia.

Aquesta temporada, els integrants de la secció han estrenat nova equipació gràcies a Sismic, el pro-

veïdor habitual de la roba esportiva del Club Ciclista Banyoles, amb un nou disseny, molt trencador 

respecte altres equipacions de trialtó.

Gràcies al Club que ens dona suport i als familiars que estan al nostre costat abans, durant i després 

de les competicions.

JOSEP CANET, PRIMER A VALLTER 2000 

El ciclista del Club Ciclista Banyoles Josep Canet va aconse-

guir la victòria en la categoria de Màster 60 el dissabte 25 

d’agost en la 65a edició del Gran Premi Ripoll-Memorial 

Fermí Pujol, tradicional cursa amb sortida davant el Mones-

tir de Santa Maria i fi nal a l’estació d’esquí de Vallter 2000, 

a Setcases, port d’alta muntanya habitual a la Volta Ciclista 

a Catalunya. També cal destacar la bona actuació del tam-

bé corredor del C.C.Banyoles Jordi Sabater.

El júnior Abel Balderstone (Tot net-Terrassa) va ser el ven-

cedor absolut. Balderstone es va imposar en solitari davant 

dels elits Marc Llobet (Pallarès-Ixcor) i l’andorrà Miquel 

Martínez (MVK25-ACA), a qui va superar amb 27 i 54 se-

gons, respectivament, mentre la resta de participants que-

daven més enllà del minut. Quart va ser el primer sub23 

classifi cat, Lluís Ropero (Portet Instal·lacions-Corvi-Buff).
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HOMENATGE A L’ÀNGELS COSTAL

El passat 2 de setembre es va dur a terme una sortida en bicicleta per recordar l’Àngels Costal en motiu 

del primer aniversari de la seva mort. Primer es va fer una volta a l’estany i després es va pujar a Rocacor-

ba. Més de 50 amics i amigues de l’Àngels van pedalar per retre-li homenatge.

Tot va anar molt ràpid. En Toni es va començar a trobar malament i res feia pensar que tenia 

el mal tan escampat. El mes d’agost encara havia pedalat i sembla impossible que ara ja no 

sigui entre nosaltres.

A part de ser soci del nostre club, també havia format part de la junta directiva. Era un gran 

esportista i li agradava molt anar amb bicicleta, afi ció que també compartia amb la seva 

companya, l’Alba. També era molt bon nedador i solia participar a la travessia de l’estany de 

Banyoles. Tenia 54 anys.

El Club Ciclista Banyoles expressa el més sincer condol a la seva parella, els dos fi lls, tota la seva 

familia i amics.

Descansa en pau, Toni.

ENS HA DEIXAT EN TONI SEGOVIA
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L’Assemblea anual del Club 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, 15 de desembre de 2018

Hora: 1a convocatòria a les 5h de la tarda - 2a convocatòria a les 5:15h de la tarda

Lloc: Escola La Draga de Banyoles

TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES
Aprofi tarem 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 2019 com més aviat millor. Amb la gestió telemàtica de les sol·licituds s’ha agilitzat molt la 

tramitació. Només us demanem que per simplifi car-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 

recomanable 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: 15 de desembre de 2018

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 certifi cat 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 

necessiteu.

En qualsevol cas, farà falta la següent documentació:

- Sol·licitud de llicència

- Certifi cat 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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Aquest any farem alguna activitat per tal de col·laborar a la Marató de TV3 com a club. 
Aquest any especialment, ja que aquest any tractarà el cáncer, malaltia per culpa de la 

qual varen morir dos socis nostres recentment.

LA ROBA DEL CLUB
La roba d’home del club la tenim a Can Xumeia. Tenim uns talladors per provar emprovar la talla 

que ens anirà bé. De moment  no tenim talladors per les dones. Si no teniu pressa, anirem acumulant 

comandes fi ns que tinguem un número sufi cient per portar a producció. Si algú tingués molta pressa, 

que ho digui i intentarem poder fer-ho al més aviat possible.

Aprofi tem per donar les gràcies a en Toni de Can Xumeia per posar-nos-ho tan fàcil i per treure’ns 

una feinada de sobre.

DINAR DE CLOENDA
Dia: Diumenge, 16 de desembre de 2018

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 

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

Menú infantil: 12€

Venda de tiquets: Fruiteria El Petit Mercat. Es vendran tiquets fi ns al divendres 14 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 

organitzem estan convidats. Nosaltres mirarem de posar-nos en contacte amb tothom però si algú no 

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

NOTÍCIES DEL CLUB 11
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