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Properes activitats 2n trimestre de 2009:

Ha estat notícia:

- Copa Catalana Internacional
- Crono Sant Patllari

- Copa Catalana carretera - 18 d'abril
- Sortides de carretera

Julien Absalon

CLUB CICLISTA BANYOLES
Núm. 43: 2n trimestre de 2009
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Aviat farà quatre anys d’ençà de l’assemblea  general de desembre de 2005 en que 
es va conformar la actual Junta Directiva del Club Ciclista Banyoles. D’acord amb els 
vigents estatuts, abans de final d’any ha d’estar constituïda una nova Junta que 
s’encarregui de la gestió del club durant els pròxims anys; i això vol dir, per tant, que 
a partir de l’estiu restarà obert el procés que ens ha de dur a la renovació dels 
òrgans de direcció.
És el moment, doncs, de que un nou grup de socis prenguin el relleu dels que, amb 
més o menys fortuna,  hem portat la responsabilitat en aquest darrer quadrienni.  Val 
a dir que, al  marge de l’encertat o no que hagi estat la nostra gestió, el resultat ha 
estat fruit del respecte, la estimació i el sentit de la responsabilitat. També de la 
il·lusió amb que hem afrontat el repte de mantenir l’alt nivell de valoració a que els 
nostres antecessors havien portat el Club.
Fa quatres anys, en aquelles primeres reunions de la Junta acabada de constituir, 
recordo una idea que sovint apareixia en els debats i que ens esperonava en la  
nostra feina. Dèiem aleshores, i continuo pensant-ho ara, que la avaluació de l’èxit 
de la nostra gestió vindria determinada, entre altres coses, per aconseguir en el seu 
moment un relleu fluid dels membres de la Junta,  per estendre entre la massa social 
la voluntat de conformar equips per dirigir el Club. 

És el moment de la renovació de les iniciatives i de les persones per aquest nou 
període.

Bé tot això sona com molt transcendent i en realitat es pot expressar molt més 
senzillament: aquesta Junta acaba el seu mandat, ens ho hem passat bé i hem après 
moltes coses. I d’alguna manera hem retornat al Club quelcom del que hem rebut 
en tots aquests anys.  Però és hora de rellevar-nos, companys.  Cal que alguns donin 
un pas al front. Us puc dir que no es gens difícil.  Fins i tot ho hem fet nosaltres!!!

Miquel Moliner.
President.

Pedals - número 43

Club Ciclista Banyoles

Coordinació: Llorenç Llop

Compaginació: Xevi Vinyes
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22/03/09 	 Marxa de Melianta (Fontcoberta)

29/03/09 	 Duatló de Banyoles

29/03/09 	 Fornells de la Selva – Caixa Girona BTT

04/04/09 	 Copa Catalana Carretera - Calonge 

04/04/09 	 Duatló de St Joan de les Abadesses

05/04/09 	 La Ganga-Romanyà

13/04/09 	 Sant Joan les Fonts - Caixa Girona BTT

18/04/09 	 Copa Catalana/Copa Girona de carretera – Banyoles

19/04/09 	 St. Pere de Rodes-Roses

19/04/09 	 Duatló de Castellfollit de la Roca

25/04/09 	 C.R.I. Campionat Catalunya (Veterans) – T. de Montgrí 

26/04/09 	 St. Grau – Tossa de Mar 

26/04/09 	 Copa Catalana Carretera (Veterans) – T. de Montgrí 

03/05/09 	 La marxa Les Goges per als socis

03/05/09 	 Figueres - Caixa Girona BTT

10/05/09 	 Marxa Cicloturista “Terra de Remences”

16/05/09 	 Triatló de Sant Feliu de Guíxols

17/05/09 	 Marxa cicloturista “Les Goges”

24/05/09 	 Oix-Beget-Camprodon-Capsacosta-Sta. Pau

24/05/09 	 Tossa de Mar - Caixa Girona BTT

31/05/09 	 Volta a l'Estany (contrarellotge)

 31/05/09 	 Copa Catalana Carretera (Veterans) – Empuriabrava

06/06/09 	 Coll d'Ares-Tapis

07/06/09 	 Malgrat de Mar - Caixa Girona BTT

14/06/09 	 St. Martí Sacalm-Les Encies

20/06/09 	 Marxa Quebrantahuesos

21/06/09 	 Porqueres - Caixa Girona BTT

21/06/09 	 Marxa de les Tres Nacions

28/06/09 	 Coll de Burgares-Ogassa-Santigosa

28/06/09 	 Vilajuïga - Caixa Girona BTT

ItinerarisData

CALENDARI

05/07/09  	 Vidreres - Caixa Girona BTT

11/07/09 	 Campionat de Catalunya Carretera

12/07/09 	 Coll Fred – Vidrà – Bracons

1 2/07/09 	 Torroella de Montgrí (Campionat Provincial) 

	 Caixa Girona BTT

18/07/09 	 Super-Excursió  1r dia

	 ( Regió L’Aude a França)

18/07/09 	 Super-Excursió  2n dia

	 ( Regió L’Aude a França)

26/07/09 	 Capsacosta – Vall Ter 2000

01/08/09 	 Anada Andorra

23/08/09 	 Escalada al Castell de Blanes 

05/09/09 	 Triatló de Catalunya – Banyoles

06/09/09 	 Triatló de Puigcerdà

11/09/09 	 Cursa Can Gibert del Pla

11/09/09 	 Triatló de muntanya – Empuriabrava

12/09/09 	 Triatló de Tossa de Mar

13/09/09 	 Cursa de Blanes - Carretera

26/09/09 	 Triatló de Platja d'Aro

27/09/09 	 Triatló Internacional B -  Banyoles

ItinerarisData

Avanç 3n trimestre

Es tracta d’un dur recorregut per les terres de la regió de l’AUDE a França, zona on 
habitualment  arriba el Tour de França.
La població d’allotjament i d’inici de les excursions seria Ax les Thermes a aproximadament 
dues hores i mitja de desplaçament en vehicle des de Banyoles.
1r  Dia:
Ax les Thermes – Col de Chioula – Col du Pradel – Col de Pailhères – Ax les Thermes (110 km)
2n dia:
Ax les Thermes – Les Cabannes – Plateau de Beille – Ax les Thermes (80 km)

SUPER-EXCURSIÓ - 18 i 19 de juliol de 2009
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124 km
SORTIDES CARRETERA

Hora sortida: 	 7:30h
Lloc sortida: 	 Aparcament supermercat Condis
Trofeu regularitat: 	 124 punts
Observacions: 	 Excursió llarga per un recorregut clàssic dels ciclistes gironins, hem d’ anar amb
	 molt de compte en el primer tram del recorregut amb els cotxes. Desprès quan
	 agafem la pujada de Romanyà trobarem carreteres més tranquiles  farem el
	 clàssic coll de la ganga amb un pendent mig del 4,5% i alguna rampa del 7% .
	 Per arribar a casa farem un xic de volta.
Recordeu:                       - Cal portar l’ esmorzar. 

BANYOLES - ROMANYÀ - LA GANGA - BANYOLES3 Diumenge, 5 d'abril

Hora sortida:	 7:30h
Lloc sortida: 	 Pavelló Poliesportiu de la draga
Trofeu regularitat:  	 142 punts
Observacions: 	 Excursió clàssica amb el principal el ja conegut alt de St. Pere de Rodes, pendent
	 mig del 7,2% i rampes màximes del 10%, desprès el Perafita amb un pendent
	 mig del 4,2% i rampes màximes del 7% .Penseu , a la baixada del coll de Perafita
	 i a la nova carretera de Roses a Figueres anar molt en compte, molt de trànsit.
    Recordeu:	 - Cal portar esmorzar. 

BANYOLES – ST. PERE DE RODES – PERAFITA – BANYOLES4 122 kmDiumenge, 19 d'abril

Hora sortida:  	 7:30h
Lloc sortida:      	 Aparcament supermercat Condis
Trofeu regularitat: 	 140 punts
Observacions:  	 Recuperem una sortida que no es feia fa molt de temps. Encara que St Grau ( per la
	 seva vessant més suau) i Terra  Negre són dos ports no molt durs, hem de saber que
	 el Coll de St. Grau es un port de 3ª categoria de  8 km amb un desnivell mitjà del 4%
	 i la part mes dura que es troba en els km finals un màxim del 10%.  Pel costat que el
	 baixarem ,en canvi hi han desnivells del 14% i revolts molt tancats ( Molta atenció).
Recordeu:  	  - Cal portar esmorzar.

BANYOLES – LLAGOSTERA – ST. GRAU – TOSSA DE MAR
LLAGOSTERA – BANYOLES

5 130 kmDiumenge, 26 d'abril

Hora sortida:   	 7:30h
Lloc sortida:	 Pavelló Poliesportiu de la Draga
Trofeu regularitat: 	 150-215 punts
Observacions:	 Ruta de la Marxa de les Goges,organitzada pel nostre Club dintre de dos setmanes .
	 Aquesta ruta  esta programada perquè tots els que  col·laborem en l`organització
	 tinguem l`oportunitat de  fer-la i sentir la seva duresa a les nostres cames. Transcorre
	 per la nostra comarca i per la comarca veïna de la Garrotxa. Les carreteres més
	 trencacames de la província i com a punt culminant el duríssim port de Rocacorba.
Recordeu:                     - Cal portar esmorzar
	 ATENCIÓ: El port de Rocacorba és opcional.

BANYOLES – VILAVENUT – CRESPIA – ALT DE SEGUERÓ – OLOT 
STA.  PAU - BANYOLES   ( ROCACORBA)

6 132-160 kmDiumenge, 3 de maig (Les Goges pels socis)
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Hora sortida: 	 7:00h
Lloc sortida: 	 Pavelló Poliesportiu de la Draga
Trofeu regularitat:	 150 punts
Observacions: 	 Aquesta excursió és força dura, de Beget a Rocabruna hi ha  un desnivell de uns 500 m.
	  Cal anar amb molt de compte d’Oix fins a la cruïlla de Camprodon , carretera estreta i sinuosa.
Recordeu: 	 - No oblideu l’ esmorzar

BANYOLES – BESALÚ – OIX – BEGET – CAMPRODON
CAPSACOSTA - LA CANYA – OLOT – SANTA PAU – BANYOLES

7 132 kmDiumenge, 24 de maig

Hora  sortida: 	 5,30 h
Lloc sortida: 	 Pavelló Poliesportiu de la Draga
Trofeu regularitat: 	 240 punts
Observacions: 	 - Continuem amb la mateixa ruta que la temporada passada. Es força més dura que abans,
	 tot i això és una de les excursions més maques i llargues del Club, amb un paisatge magnífic.
Recordeu :	 Importantíssim, per tal de facilitar les tasques del cotxes suport, portar l’equipament del Club.
	 Menjar abans de sortir per afrontar els dos ports inicials. No oblideu l’ esmorzar.

BANYOLES – CAPSACOSTA – COLL D’ARES 
PRATS DE MOLLO – CERET – COUSTOGES – BOADELLA – BANYOLES

9 197 kmDiumenge, 6 de juny

Hora sortida:	 7,00 h
Lloc sortida: 	  Aparcament supermercat Condis
Trofeu regularitat:	 177 punts
Observacions: 	 Ruta bastant exigent, amb un port de muntanya que te un  desnivell mig del 7,2 % amb
	 rampes màximes  de l’11% i uns petits colls que al final passaran factura a les cames.
Recordeu:                    - Cal portar esmorzar.

BANYOLES – ST. GREGORI – LES SERRES – AMER
ST. MARTI SACALM - LES PLANES – LES ENCIES – BANYOLES

10 137 kmDiumenge, 14 de juny

Hora sortida: 	 7,30 h
Lloc sortida: 	 Pavelló Poliesportiu de la Draga
Trofeu regularitat: 	 150 punts
Observacions: 	 Repetim l’excursió del coll de Burgares, amb pendent mitjana del 8% . El paviment d’aquest
	 coll és cimentat, però malgrat la seva duresa val la pena pujar-hi per la gran bellesa dels seus 
	 paisatges i per  l’esforç  a fer en les seves pendents.
Recordeu:                  - Cal portar esmorzar.

BANYOLES – LA CANYA – CAPSACOSTA
ST. PAU DE SEGURIES   COLÒNIA ESTABANELL – COLL DE BURGARES
– OGASSA – COLL DE SANTIGOSA – OLOT – STA. PAU – BANYOLES

11 130 kmDiumenge, 28 de juny

Hora de sortida:	 8,00h
Lloc sortida: 	 Passeig Darder ( davant Hotel Mirallac)
Trofeu regularitat: 	 50 punts ( volta estany) + 75 punts (excursió).
Inscripcions:	  Hotel Mirallac a partir de les 8 del mati.
Observacions: 	 - La sortida es donarà de minut en minut per ordre d’inscripció.
	 -Hi haurà una classificació per a bicicletes de muntanya.
	 - Es prega puntualitat per tal de poder acabar abans de les 9 i així poder evitar el trànsit.
Sortida per després de realitzar la Volta a l’estany: Realitzarem una volta per la nostra comarca: Banyoles-Vilavenut
( esmorzar a la plaça)-Galliner - Veïnat de Monells-Vilademuls Terradellas-Vilamari-Banyoles ( 60 Km )
Recordeu: 	 - Cal portar esmorzar.

XXVIII VOLTA A L’ ESTANY ( CRI )8 6,7 km
Diumenge, 31 de maig
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El dia abans de la cursa de Banyoles teníem hora concertada per entrevistar a la figura més rellevant en aquests 
moments del món de la BTT. Però ja se sap que la fama té un preu i en aquest cas és que l'estrella Julien Absalon és 
una persona molt sol·licitada. Al voltant de dues hores és el retard acumulat per tal que el ciclista ens atengui. 
L'espera, però, paga la pena...

El saludem i li diem si prefereix l'entrevista en francés o en espanyol i ens diu ràpidament que en francès. Doncs bé, 
aquí la teniu un cop traduïda:

- Bon dia Julien i gràcies per estar amb nosaltres. En primer lloc voldríem saber perquè has repetit aquí a 
Banyoles.

- És una bona cursa pel començament de temporada, ben al principi de l'any. És un circuit interessant i força ràpid i 
nerviós. I això em permet d'agafar el ritme.  I començar aquí a Espanya li va molt bé al meu equip perquè és 
espanyol. I està molt bé començar aquí.

- És el tipus de recorregut que t'agrada? És dur per tu? El trobes difícil?
- Sí, és força difícil i no hi ha massa terreny per recuperar-se. És molt ràpid i em fa pensar una mica en un circuit de 

ciclocross. El recorregut pot semblar poc tècnic, però quan fa estona que vas pedalant veus que hi ha moltes corbes i 
en ocasions la velocitat no és massa alta.

-Penses en la victòria per demà diumenge?
- No, encara no. De moment vull agafar la forma, però si és possible guanyar, aniré a per totes. Però l'objectiu és 

retrobar el nivell i la forma física.
- Ara que has tornat a venir, coneixes Banyoles? Trobes que és un bon lloc? És un bon terreny per entrenar?
- Mira, precisament aquest matí estava parlant amb la meva dona i dèiem que era un lloc ideal per viure: a prop del 

mar, a prop de la muntanya, amb un bonic estany aquí al costat... és realment un lloc agradable per viure-hi.
- A França el ciclisme i l'esport en general té un molt bon seguiment, per què doncs un equip espanyol? Per 

què Orbea?
- Doncs perquè vaig pensar que era un bona oportunitat per mi, amb el millor equip de BTT de l'actualitat i ideal per 

estar amb les millors condicions, tant a nivell de material com d'infraestructura.
- En tema d'esport quina diferència hi ha entre França i Espanya? És la BTT un esport de masses?
- Sí, tant a França com a Espanya, la BTT és un esport de masses, on hi participen molts corredors. Fins i tot a nivell de 

públic, el seguiment també és bo. I la sort que vàrem tenir és que fessin la BTT una disciplina olímpica i això va fer 
que encara hi hagués més seguiment. I potser a França hi ha una mica més de seguiment, degut sobretot a les 
meves dues medalles olímpiques que ha fet que hi hagués més afició. 

- I la vida en general, quines diferències hi veus?
- No crec que hi hagi gaires diferències. Cada país té les seves particularitats però no són massa diferents.
- Que és el que més t'agrada d'Espanya?
- Segurament la seva gent. Poden arribar a ser molt divertits, però alhora es poden prendre les coses molt seriosament 

quan cal.
- I Catalunya, la coneixes?
- Bé, una mica, sé que hi ha un altre 

idioma però ni el parlo ni l'entenc.
- Condecorat pel president Nico-

las Sarkozy com Oficial de 
l'Ordre Nacional del Mèrit, in-
creïble, no?

- Sí, està molt bé. Ja vaig ser 
condecorat per Jacques Chirac el 
2004 i aquest any per Nicolas 
Sarkozy, està bé.

- Bé, dues vegades Campió 
Olímpic (2004-2008), quatre 
vegades Campió del Món, 
quatre vegades guanyador de la 
Copa del Món, campió de 
França... què més es pot 
demanar?

- Poder-se mantenir a un nivell alt. A 
vegades és més difícil que no pas 
accedir-hi.

ENTREVISTA: JULIEN ABSALON
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- Què prefereixes, els Jocs Olímpics o el Campionat del Món? El maillot de Campió del Món és molt bonic...
- Sense dubte els Jocs Olímpics. És la millor cursa que es pot guanyar. És cert que el Campionat del Món és una bonica 

distinció, però els Jocs Olímpics són el millor títol que es pot guanyar.
- I quins són els objectius de la temporada 2009? La Copa del Món i el Campionat del Món?
- El campionat del món. La Copa del Món és molt interessant, però vull tornar a recuperar el maillot de campió del 

món.
- Hem llegit que acabes de fer alguna cursa de carretera, a prop de Marsella. I fins i tot has guanyat alguna 

cursa de ruta. ..
- Sí, i tant. Ho faig per preparar-me, però la meva passió és la BTT.
- Has tingut ofertes d'algun equip de carretera?
- Sí, després del meu primer títol olímpic al 2004 vaig tenir moltes ofertes d'equips de carretera, però ara en tinc 

menys.
- I com és això?
- Doncs jo vaig deixar ben clar que només volia fer BTT, i ara els directors esportius ja ho saben i ja no em fan ofertes
- En ocasions has dit que és millor córrer només una cursa per setmana com a la BTT i no cada dia com en el cas 

de la carretera.
- Sí, exacte, ja només amb això hi ha molta diferència
- Què fa en Julien Absalon quan no va en bicicleta? 
- Bé, sobretot a l'hivern per canviar d'activitat faig motocross, parapente, esquí, snowboard...
- És veritat que no t'agrada el futbol?
- No massa, no. A França com a Espanya, hi ha molta afició, però a mi no m'atrau gaire.
- I tampoc la política, no?
- Ara potser una mica més que alguns anys enrera. M'agrada estar-ne una mica al cas i escoltar-ne alguna notícia, però 

no pas formar-ne part.
- Però sí que tens una passió: els vins.
- Sí, sí, el vi negre, “el vino tinto”. 
-Ja per acabar, dóna'ns un missatge per a la gent jove. És el ciclisme o la BTT un dels millors esports per a ells?
- Sí, i tant. El que jo puc dir als joves és que la BTT és un superesport, que dóna molt de plaer i de satisfacció. Primer, 

més que agafar la BTT com un esport, que s'ho agafin com una distracció i si després tenen capacitats que s'ho 
agafin més seriosament, però sempre primer com una distracció.

- Bé, gràcies, bona sort i ... “Au revoir”.

P E D A L SP E D A L S

e n t r e v i s t a
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(Superprestigi Massi-Open d'Espanya)
Una vegada més Banyoles podia gaudir de ciclisme d'alt nivell, de molt alt nivell. A la línia de sortida ni més ni 
menys que  Absalon, Hermida, Peraud, Ravanel, Ruzafa, Fullana... senzillament increïble. Feia goig veure el públic 
repartit per tot el circuit, feia goig contemplar la quantitat de fotògrafs que hi havia a l'entrega de trofeus, feia 
goig observar la classe dels corredors en aquest nostre circuit tan sinuós... però també feia goig poder acabar la 
jornada com a organitzadors i adonar-se que tot havia sortit bé. Fins i tot sembla que les classificacions siguin 
secundàries. Que tots varen anar contra el gran Absalon? Que l'Hermida no va poder guanyar per ben poc? Que 
l'Iván Alvarez va ser el guanyador sorpresa? Que la Marga Fullana va tornar a guanyar en fèmines? Sí, tot això és 
important, però pel Club Ciclista Banyoles ho és més que mitjans com TV3 s'acostessin a la prova o que corredors 
i mitjans diguessin que a Banyoles saben fer-ho bé.

Com a mostra d'això, us volem reproduir un article del Punt Diari que 
ens ha fet una il·lusió especial:
“Allau de públic, circuit espectacular i organització professional i 
efectiva. Més de 500 ciclistes van fer-se amos i senyors del puig de Sant 
Martirià, que van pujar del dret i del revés i van oferir un espectacle 
edificant, atractiu, amb bona part dels millors ciclistes del món exhibint-
se. Eren uns quants milers els espectadors que van disfrutar del bo i 
millor i que van vibrar amb l'emoció del capdavant de la cursa. Hermida, 
home de món, no dubtava de parlar de Banyoles com «una de les 
catedrals de BTT mundial». Era una exageració. Òbviament. Amb això, 
però, volia dir que Banyoles era ja un referent de principi de temporada 
per als pilots d'elit. L'estany, l'entorn, el circuit, la reacció del públic: són 
molts detalls que fan lluir aquesta cursa E1 en la nomenclatura UCI. Ahir 
feia goig veure els voluntaris de l'organització que esperaven el pas de 
l'últim per deixar els corriols nets dels plàstics i els ferros que marcaven el 
circuit. Un èxit d'Ocisport i del club local Club Ciclista Banyoles. “

COPA CATALANA INTERNACIONAL 2009

c o p a  c a t a l a n a

Classificacions:

(Elit masculí)
1r Iván Alvarez
2n Josep Antoni Hermida
3r Julien Absalon

(Elit femení)
1a Marga Fullana
2a Sandra Santanyes
3a Rocío Gamonal
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En Pere Peracaula i Porxas, més conegut com en Biel, va morir 
el dimecres 21 de gener a l'edat de 84 anys. En Pere va ser 
alcalde de Crespià però va ser més conegut per la seva relació 
amb el món de la bicicleta. Va ser un dels pioners en el món de 
la mecànica i ja de ben jove travessava la frontera molt sovint 
en busca de peces novedoses per millorar les prestacions de 
les bicis que ell tan bé arreglava. Si feia falta, també es 
desplaçava a la capital catalana a buscar material, com ara a la 
Casa Masferrer.
Va néixer a Crespià el 9 d'abril de 1924 i va cursar els estudis 
primaris a l'escola del poble. A l'edat de 14 anys ja agafava la 
bici sovint per anar a entrenar. Als 17 anys va guanyar la Volta a 
l'Estany i diversos campionats de Banyoles. Al servei militar fa 
moltes curses classificant-se en més d'una ocasió en segon lloc.
A l'any 1986 se li dóna la medalla de l'esport de la Generalitat 
de Catalunya. Al 2005 rep la medalla de l'esport de les 
comarques gironines. Al 2008 aprofitant la Volta a Catalunya a 
Banyoles, també se li fa un reconeixement per la seva 
trajectòria.
Som molts els afeccionats a la bicicleta que vàrem començar 
amb una bici muntada per ell o amb consells seus. Des d'aquí 
també li volem retre el nostre petit homenatge.
Descansi en pau.

r e c o r d a t o r i

EN BIEL ENS HA DEIXAT



10

P E D A L SP E D A L S
PRESENTACIÓ EQUIPS

El passat 14 de febrer va tenir lloc la presentació dels 3 equips de competició de què 
disposa el Club Ciclista Banyoles: BTT, carretera i triatló.
L'acte es va realitzar a les instal·lacions del Club Natació Banyoles. En primer lloc, es va 
fer un pica-pica a la sala de socis. Tot seguit uns breus parlaments serviren per 
presentar tots els corredors.  Després es va fer una sessió de fotos a la gespa i davant 
de l'estany. Finalment els que van voler van  fer una sortida en bicicleta de carretera.

e q u i p  d e  t r i a t l ó

Equip de carretera:

Josep Canet (V-50)
Jordi Garcia (V-50)
Llorenç Llop (V-40)
Lluís Bosch (M-30)
Pau Rodríguez (M-30)
Andreu Olea (Senior)
Natali Estévez (Senior)
Xavi Fàbregas (Senior).

Director: Albert Malagelada.

Equip de BTT:

Rafel Espinar (V-50)
Pere Batllori (V-40)

Ricard Garcia (V-40)
Jordi Molas (V-40)
Joan Marín (M-30)

Oscar Carrasco (Elit)
Oscar Espinar (Elit)

Marc Molas (Cadet)
Adrià Rodríguez (Cadet)

Rafel Espinar (Cadet)
Pau Maestre (Infantil)
Narcís Lopes (Infantil)

Adrià Espinar (Aleví)
Ivette Espinar (Benjamina)

Gerard Bofill (Benjamí).

Director: Joan Maestre.

Equip de triatló:

Eulàlia Calveras
Mónica Clinaz

David Costa,
Xavi Garcia

Quique Ferran

Marc Rodríguez
Lluís Herreros

Lluís Bosch
Jesús Martos.
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Copa Girona/Copa Catalana de carretera – El proper dissabte 18 d’abril a partir de les 4 de la 
tarda tindrà lloc el IV Trofeu Ciutat de Banyoles. Hi haurà dues curses: la primera serà la de Veterans 
i Fèmines i la segona Sèniors i Masters-30. La sortida i arribada serà davant del Pavellò de la Draga.

III Marxa Cicloturista Les Goges - El proper diumenge 17 de maig tindrà lloc la tercera edició de 
la Marxa Banyoles-Rocacorba-Les Goges. Aquest any s'ha canviat la data, que en les dues anteriors 
edicions es venia fent el primer dissabte del mes de juliol.

Excursió a Ca la Nati – Bona participació  en la primera sortida de carretera de la temporada. Al 
voltant de 50 socis del Club varen desafiar el fred que feia a primera hora del matí. Després d’un 
bon esmorzar, el cos va entrar en calor i es va culminar una de les excursions més tradicionals.

Primera victòria per Eulàlia Calveras – La triatleta del nostre Club va asonseguir la victòria en la 
seva categoria (V1) en el duatló de Vilanova i la Geltrú.

Nova botiga de bicicletes a Banyoles – Freebike acaba d’inaugurar una botiga especialitzada a 
l’avinguda dels Països Catalans, 231; davant de la Policia Local. Interessants descomptes per als 
socis del CC. Banyoles.

P E D A L SP E D A L S

s a n t  p a t l l a r i

INFORMACIONS DIVERSES

El diumenge 15 de febrer tornava la clàssica crono a St Patllari. Un any més es donava per 
finalitzada la temporada de BTT i per celebrar-ho tots els socis allà presents gaudien d'una gran 
botifarrada a l'esplanada de la Torre de Pujarnol.

Classificació:

Crono a Sant Patllari/Botifarrada a Pujarnol

12. Narcís López 	 48:33:00
13. Martirià Masó 	 49:11:00
14. Xavi Martí 	 49:22:00
15. Jordi Molas 	 49:46:00
16. Josep Llorens 	 59:00:00
17. Pere Rustullet 	 52:33:00
18. Antoni Segovia 	 55:50:00
19. Joan Rubirola C. 	 56:24:00
20. Gerard Pulido 	 59:30:00
21. Pere Martínez 	 1:00:00
22. Jordi Juanola 	 1:00:30

23. Salvador Font 	 1:01:00
24. Joan Cárdenas 	 1:01:30
25. Adrià Espinar 	 1:02:15
26. Oscar Espinar 	 1:03:15
27. Fermí Domènech 	1:04:10
 Pere Batllori	 N.C.
 Alex Ricart	 N.C. 
 Albert Serret	 N.C.
 Sergio Jaen 	 N.C.
 Marc Molas 	 N.C.

1. David Puigdevall 	 38:00:00
2. Rafael Espinar	 41:08:00
3. Joan Marin 	 42:30:00
4. Lluís Mach 	 42:55:00
5. Alfons Casasaltas 	 44:00:00
6. Jordi Vila 	 44:30:00
7. Antoni Espinar 	 45:05:00
8. Josep Tarrés 	 46:02:00
9. Joan Costa 	 46:53:00
10. Joan Rubirola V. 	 47:43:00
11. Adrià Rodríguez 	 45:45:00



P E D A L SP E D A L S
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El divendres 16 de gener va tenir lloc l'assemblea general de socis del Club Ciclista Banyoles. 
Va tenir lloc a l'Escola La Draga de Banyoles i en ella es va parlar de diversos temes. 
El nostre president Miquel Moliner va començar l'acte parlant de l'estat de comptes del 
nostre club i de les diferents despeses i de tots els ingressos de la temporada 2008. A més, es 
van resumir totes les activitats rellevants dutes a terme i les que es tenia previst realitzar. 
També es va fer esment a la consolidació de la secció de triatló i de la continuació dels equips 
de BTT i de carretera.
El punt més important de la nit va ser la notificació del nostre president de que ell no tenia 
intenció de continuar en el càrrec. Esgotats els quatre anys pertinents, ell i algun membre més 
de la junta no es presentarien a la reelecció.
Per tant, el missatge era clar: cal que surtin noves candidatures i crear una nova junta abans 
d'acabar el 2009.

ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS
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