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Properes activitats 1r trimestre de 2009:

Ha estat notícia:

- Dinar de cloenda de temporada 2008
  30 novembre

- Assemblea general de socis - 16 de gener
- Crono a Sant Patllari/Botifarrada - 15 de febrer

CLUB CICLISTA BANYOLES
Núm. 42: 1r trimestre de 2009

Dinar de cloenda
i reconeixement a:
Salvador, Pere i Joan

Xavi Tondo



c a l e n d a r i
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11/01/09 	 Ruta per la zona d'Els Àngels – BTT

11/01/09 	 GP Selva - Maçanet de la Selva

16/01/09 	 ASSAMBLEA GENERAL DE SOCIS

16/01/09 	 Tramitació de llicències

23/01/09 	 Tramitació de llicències

25/01/09 	 Font Pobra - Can Xel – BTT

25/01/09 	 GP Selva - Sta Coloma de Farners

25/01/09 	 Campionat social gironí de carretera - L'Estartit

01/02/09 	 GP Selva – Bescanó

01/02/09 	 Campionat social gironí de carretera - Calonge

08/02/08 	 Roses - Cadaqués- BTT

08/02/09 	 GP Selva – Riudarenes

08/02/09 	 Campionat social gironí de carretera – La Bisbal

15/02/09 	 Clàssica Crono St Patllari

15/02/08 	 Botifarrada a la Torre de Pujarnol

15/02/08 	 Presentació/Foto dels equips de BTT i carretera

15/02/09 	 Campionat social gironí de carretera - Bescanó

15/02/09 	 GP Selva – Vilobí d'Onyar

22/02/09 	 Excursió Ca la Nati. Banyoles-Albons-Banyoles - 1a

01/03/09 	 GP Selva – St. Hilari Sacalm

01/03/09 	 Campionat social gironí de carretera - Olot

08/03/09 	 COPA CATALANA INTERNACIONAL BTT  - Banyoles

15/03/09 	 Banyoles-Castelló d'Empúries-Banyoles – 2a

29/03/09 	 Duatló de Banyoles

ItinerarisData

CALENDARI

05/04/09 	 La Ganga-Romanyà

18/04/09 	 COPA CATALANA DE CARRETERA

	 Banyoles

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

26/04/09	 Girona-Llagostera-St.Grau-Tossa

	 de Mar-Llagostera

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

10/05/09 	 Marxa Cicloturista

	 “Terra de Remences”

17/05/09 	 Marxa cicloturista “Les Goges”

24/05/09 	 Oix-Beget-Camprodon

	 Capsacosta-Sta Pau

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

06/06/09 	 Coll d'Ares-Tapis

14/06/09 	 St Martí Sacalm-Les Encies

20/06/09 	 Marxa Quebrantahuesos

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

ItinerarisData
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SORTIDES BTT

Ruta per la zona dels Àngels (Col·labora Joan Pujol)

Lloc de sortida: davant supermercat Condis. Nota: (cal portar entrepà)
Hora: 7:30 h

5 40 kmDiumenge, 11 de gener

Banyoles - St. Nicolau - Coll de Bastarra - El Freixe- Finestres
- Font Pobra - Can Xel -Salt del Sallent - El Torn - Coll de Guixeres
Merlant - Banyoles.
Davant de l’antic Leritz (Bombes ESPA). Nota: (cal portar entrepà)
Hora: 7:30 h
Excursió llarga en km i també en durada (aprox. 6 h).

Diumenge, 25 de gener6 60 km

Avanç 2n trimestre
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Roses - Cala Montjoi - Cadaqués - Perafita - El Pení - Roses

Lloc de sortida:  davant del Supermercat Condis. Nota: (cal portar entrepà)
Hora: 7:00 h
Segurament s'allargarà la ruta fins a Llançà (60 km)

Diumenge, 8 de febrer7 35 / 60 km

Clàssica crono a Sant Patllari en BTT
Botifarrada a  l’esplanada davant del restaurant “La Torre”
Lloc de sortida: Davant de l’antic Leritz (Bombes ESPA)
Hora: 8:00 h

Diumenge, 15 de febrer8 14 km

3

76 km

SORTIDES CARRETERA

Hora sortida:	 8.00 h 
Lloc sortida:	 davant del supermercat Condis
Trofeu regularitat: 	 76 punts 
Observacions: 	 Comencem la temporada de carretera amb la ja clàssica excursió a Ca la Nati,
	 on parem i esmorzem. Hi arribarem per la carretera de Vilamarí,
	 regrupant-nos a Orriols, la tornada la farem  per Verges. 
Recordeu: 	 - Cal respectar el reagrupament d’Orriols.
	 - Portar casc.
	 - Portar maillot del Club. 
	 - Circular respectant les normes de circulació. 

BANYOLES - ALBONS - BANYOLES1 Diumenge, 22 de febrer

Hora sortida:	 8,00 h.
Lloc sortida: 	 Pavelló Poliesportiu de Banyoles
Trofeu regularitat :  	 94 punts 
Observacions: 	 - Esmorzarem de forquilla i ganivet a l’Hostal Emporium,
	   a dins mateix de Castelló d’Empúries.
Recordeu: 	 - Anar amb compte  al creuar Figueres.
	 - Cal respectar el reagrupament de Bàscara.
	 - Cal portar esmorzar.

BANYOLES-Esponellà-Bàscara (reagrupament)-Sant Mori
St. Pere Pescador-Castelló d'Empuries-Perelada-Figueres-BANYOLES

2 94 kmDiumenge, 15 de març
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- Botifarrada a Camós.
El diumenge 26 d'octubre va ser la data escollida per donar el tret de sortida a les 
excursions amb la bicicleta de les rodes amples. A les 8:30h del matí començava la 
primera de les vuit sortides programades i el recorregut anava per camins i 
corriols de la zona de Camós. Després de pedalar aproximadament 35 km, la 
recompensa era la botifarrada que ens tenien preparada al pavelló de Camós. Bon 
profit a tots i disfruteu de les properes excursions.

Notícies

- Conrad Lloveras.
Mor de manera sobtada el president del Club Ciclista Montgrí. El passat 1 
d'octubre ens deixava i des d'aquí volem donar el nostre pèsam a tota la seva 
família i als seus amics ciclistes de Torroella de Montgrí. 
Ell havia participat en travesses amb companys del nostre club. L'any 2.006 va 
anar al Marroc amb en Jordi Vila i en Miquel Borrell i aquest any 2.008 va anar 
a Cuba amb en Miquel Moliner, l'Àngels Costal, l'Eduard Caballero, en Pere 
Rustullet i en Joan Padrès. Tots el recorden com una persona excel.lent, un 
company afable i amb moltes ganes de continuar fent coses amb nosaltres. El 
Club Ciclista Montgrí va organitzar una sortida de Comiat a en Conrad per la 
Muntanya del Montgrí. Els companys que hi van participar van rebre un tracte 
extraordinari per part d'aquest Club al qual donem les gràcies i felicitem per 
la iniciativa i la organització. 
Ens apuntem a fer la ruta dedicada a en Conrad que el Club Ciclista Montgrí 
marcarà per aquesta mateixa muntanya.

- Copa Catalana Internacional 
de BTT a Banyoles.
El proper diumenge 8 de març 
torna el ciclisme de muntanya 
d'alt nivell a Banyoles. Guardeu 
aquesta data a la vostra agenda 
perquè la cosa promet. Està 
previst una altra vegada la 
participació ciclistes de primer 
nivell mundial. No us ho podeu 
perdre. Com cada any, el circuit 
serà per la zona del Puig de Sant 
Martirià i durant tot el matí 
sortiran esportistes de totes les 
categories.
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- Cinturó de l'Empordà.
Ciclisme d'alt nivell en aquesta edició 2008 de l'antiga Volta a l'Empordà. 
Equips continentals de primer nivell i ciclistes de renom internacional com Lars 
Boom, campió del món de ciclocross i campió d'holanda de carretera. Van ser 
els dies 3, 4 i 5 d'octubre i en la segona etapa, que sortia de Besalú, el pilot 
ciclista va passar per Banyoles. El guanyador de la classificació general fou 
l'italià Luca Zanasca de l'equip Callzature.

- Festa del ciclisme gironí a Banyoles.
Està prevista pel dia 21 de desembre al Restaurant La Masia i s'espera la 
presència de Joan Llaneras com a personalitat destacada. La idea és establir 
dues parts per tal d'evitar sessions maratonianes com havia passat 
anteriorment. La primera serà la de Banyoles i servirà per fer un dinar de 
germanor i donar tots els reconeixements a ciclistes destacats tant a nivell 
internacional com ara en Llaneras, com a nivell nacional com puguin ser 
campionats d'Espanya o de Catalunya. La segona part servirà per entregar la 
resta de trofeus i de moment encara no té data ni ubicació.



P E D A L SP E D A L S

6

e n t r e v i s t a

En Xavi Tondo ve molt sovint a Banyoles a entrenar i ens l'hem trobat molt sovint. Hauria estat molt fàcil fer-li una 
entrevista un dia d'aquests o enviar-li el qüestionari per correu electrònic. Però quan li fem una trucada ens comenta 
que no ens preocupem que ell ja baixarà i així podrem parlar tranquil·lament. Aquest detall ja ens mostra una mica 
com és ell i que ja comença a intuir-se que allò que diuen els seus coneguts és veritat, és a dir, un excel·lent ciclista i 
millor persona. La trobada dura més d'una hora i marxem amb la impressió que el ciclisme encara està viu i que amb 
esportistes com ell el nostre esport pot tornar estar al lloc on es mereix. 

 Què hi fa un tarragoní de Valls com tu a Santa Pau?
Bé, ara ja no hi estic. Ara tinc una casa a La Canya. Doncs bé, jo corria amb l'Ideal Olímpic i anava al C.A.R.  de Sant 
Cugat i allà estava en un pis on vaig conèixer la meva actual xicota, la Sílvia, ara ja fa 10 anys. Evidentment trobo a 
faltar la meva terra però aquí estem en una zona ideal per entrenar. Ho he vist jo i també els americans. A més, m'hi 
trobo molt integrat.
 El trimestre passat parlàvem amb en Joan Llaneras i ens deia que molt sovint us atureu a Banyoles. Tu també 
sempre fas la parada obligatòria a la nostra ciutat?
Sí, sí, és una tradició que tenim i no la perdem pas. En Carles Torrent i en Xavi Llamas van ser els pioners i quan arribem 
aquí ja portem una mica i a més, tenim a prop Rocacorba que hi anem molt sovint. És un lloc ideal.
 Si repassem la teva trajectòria esportiva veiem que el primer èxit varen ser les metes volants de la Vuellta a 
Andalucía amb l'equip Paternina, és així?
Va ser molt curiós. La Vuelta a Andalucía era la volta de la terra del meu equip i vaig ser valent i em vaig escapar en 
una etapa i vaig agafar un bon coixí de punts. Tot i que no és la meva especialitat, fins i tot sóc força dolent. És un 
record molt maco. I l'any abans vaig anar a una volta a Xina i també en tinc un bon record perquè hi vaig guanyar una 
etapa.
 El 2005 estrenaves el palmarès professional guanyant la Volta a l'Alentejo i l'etapa reina de la Vuelta Asturias 
amb el Catalunya-Àngel Mir. Això ja eren paraules majúscules...
Sí, va ser un revulsiu. Va ser un any complicat. Jo m'havia requalificat com a amateur i havia corregut mitja temporada 
amb un equip portugués, el Barbot, i aquest any no progressava com jo volia i fins i tot vaig posar-me a treballar a la 
fàbrica Kellogg's i quan em van tornar a cridar només vaig tenir 40 dies per entrenar. Vaig anar a la Volta a Mallorca i 
allà vaig veure que arribava al davant, amb gent que es preparava l'inici de temporada. I vaig poder guanyar a 
l'Alentejo. I recordo que en Charly, en Carles Torrent, em va deixar la roda perquè vaig punxar a 25 de meta. Tant bon 
punt vaig enganxar, vaig saltar i vaig poder guanyar. Però amb aquest equip no teníem calendari i no vàrem poder 
córrer més. 
 I l'any 2006 el Relax-Gam... però no pots debutar a la Vuelta España per una caiguda.
Sí, però em va fer més mal una cosa que no s'ha sabut, que és que a mi em feia molta il·lusió la Volta a Catalunya. De 
fet era el meu objectiu de l'any. I després la Vuelta a España. Jo havia marxat molt bé a la Volta al País Basc i arribava a 
Catalunya al 100 per 100, però a Arcalís em vaig trobar molt malament i no sabia què em passava. Fins i tot a Llodio, 
una cursa d'un dia vaig abandonar quan jo no acostumo a abandonar mai a les curses. Alguna cosa fallava, i al final 
vàrem descobrir que tenia mononucleosis. Això va ser el que em va marcar més. No hauria dit mai que fos tant dur. 
Després la caiguda a Vallter. Jo hi estava concentrat i quan baixava, un isard se'm va creuar i em vaig trencar el turmell. 
Fins a l'últim moment vàrem sospesar si anar a la Vuelta o no, però finalment vam decidir que no.
 I finalment, podríem dir que l'any de la consagració, el 2007. Ni més ni menys que guanyador de la Volta a 
Portugal!
Va ser un any fantàstic. Tenia un nou equip que era guanyador. Fins i tot el director em va dir: tu guanyaràs la Volta a 
Portugal. Des del principi vàrem treballar per això. Vàrem córrer 7 curses internacionals, vaig guanyar la volta Joaquim 
Agostinho, vaig quedar 7è en el rànking Europe-Tour (equips continental i continental pro), que és el millor lloc que 
ha fet mai un espanyol, i això no ho ha dit mai ningú. Va ser un any genial i la Volta a Portugal una passada.
 I el ciclisme a Portugal, com està? Com ho viu l'afició?
Doncs mira, jo vaig guanyar l'edició número 69, que vol dir que té més edicions que la Vuelta a España. Recordo que 
quan ja vaig córrer amb el Barbot, tothom parlava de la Volta a Portugal. I per sort vaig poder guanyar-la. Tot el meu 
equip estava supercontent i jo els vaig regalar aquest rellotge (en Xavi es treu el rellotge i ens l'ensenya), 27 per cada 
un dels companys d'equip. La Volta és un esdeveniment. És una de les curses que a la gent que li agrada veure el 
ciclisme en directe recomano que hi vagin. I a més, hi ha l'opció de volar des de Girona a Oporto i a prop hi ha Nostra 
Senyora de Graça que és una etapa molt maca. O la de Torre que és un “portarraco”. Sembla que a Portugal no hi hagi 
ports però aquest té un desnivell de 1500 m. I el dia abans de l'etapa ja està tota la carretera plena d'aficionats. I les 
audiències de la televisió són molt altes. Hi ha punts de quota de més del 70%. I recordo que quan vàrem anar al 
novembre a la fira portuguesa de Festibike, vaig estar dos dies firmant cada dia autògrafs durant quatre hores! I 
recordo la canalla amb els seus pares que al·lucinaven.

ENTREVISTA: XAVI TONDO
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 I arriba el 2008, guanyes la Subida al Naranco, exhibició teva i del teu equip 
(LA/MSS) a la Vuelta a Asturias però en canvi no et deixen anar a la Volta a 
Portugal a defensar el títol. T'ha quedat un regust agredolç aquest any?
Bé, primer el que més em fot d'aquest any és que s'hagi mort un company. Aquest 
equip realment era una família. De fet a l'hivern vaig anar moltes vegades a veure els 
meus companys d'equip i aquest any també hi he anat. I realment que es mori una 
persona que hi tens contacte... I arran d'això un escàndol. S'han dit barbaritats. Tot està 
en judici. Se sabrà la veritat aviat. No pot ser que quan sospitis ho diguin a tots els 
mitjans, en canvi ara que no han trobat res, ningú ho comenta. I van estar 5 mesos per 
fer-li l'autòpsia. A Portugal no volien un escàndol i no ens van permetre córrer la Volta. 
Bé, el ciclisme està així, ets culpable abans de demostrar-ho. Era un equip que tenia 
equips de totes les categories i jo encara tenia contracte per l'any 2009, però 
malauradament l'equip es va desfer.
   Bé, finalment fitxes per l'equip Andalucía-Cajasur, no?
Sí,  ja em van oferir córrer la Vuelta però necessitava el passaport biològic, cosa 
que hi estic totalment d'acord, però aquest s'ha d'adquirir a principi de 
temporada. Però ja hi va haver contactes i em van dir que comptaven amb mi i 
l'Ángel Vicioso per la propera temporada. Hi havia més ofertes, però vaig 
valorar la seva oferta ja que m'oferien disputar la Volta a Catalunya i la Vuelta 
a España amb garanties.
 Quins objectius et marques per la temporada 2009?
Hem de tocar de peus a terra. Jo sóc molt ambiciós i els meus objectius 
interns són molt alts. Ara hem de ser humils. Jo vull fer una bona volta a 
Catalunya i després la Vuelta a España. Crec que estic preparat per fer 3 
setmanes i que és un bon moment. A més, tinc la sort de tenir al meu 
costat en Pere Muñoz i en Joan Llaneras, que són dues persones que 
m'han aconsellat molt i que m'han fet canviar la manera d'entrenar.
Anava més ràpid entrenant que competint, cosa que fem molts. 
 A part de córrer com a professional, també et queda temps per 
pedalar amb les categories inferiors o amb cicloturistes, com 
ara a la cursa social de Vallter o a la Marxa Les Goges que 
organitza el nostre club.
Sí, i la primera no la vaig poder córrer pel tema de la lesió. I em va 
saber greu. A la segona sí que vaig poder i em va agradar molt. 
Sempre que pugui vindré. M'agrada estar a prop de gent que li 
agrada la bicicleta.
 Doncs sàpigues que el C.C. Banyoles va estar molt 
orgullós de que en la nostra marxa portessis el 
número 1 i que ... deixessis guanyar als altres.
No, jo no vaig deixar guanyar a ningú. Jo vaig 
participar i m'ho vaig passar molt bé. El recorregut és 
molt encertat i és el nostre terreny d'entrenament.
 Ens han dit que vius molt a fons el ciclisme i que 
hi creus molt. Què creus que s'ha de fer per tornar-li la 
credibilitat i fer-lo encara més gran?
Sobretot que no es doni més ressò a les males notícies que a les bones. 
Les males notícies s'han d'informar però amb la mateixa i justa mesura 
que les bones. Si no em parles de les bones no em parlis de les dolentes. 
S'ha de valorar que és un dels esports que més està treballant per erradicar el 
dopatge. I disfrutar dels bons moments, que n'hi ha molts. I a més, tu surts a la 
carretera i veus gent amb bicicleta. Per exemple, al Tour està ple de banderes 
catalanes. Faria falta dinamitzar la Volta a Catalunya. Aquest any, per 
exemple, va arribar a Banyoles i va haver-hi molt bon ambient. A mi 
m'encantaria, i li he dit a en Peris, que fessin una cronoescalada a 
Rocacorba. Et poses en contacte amb el club del poble i organitzes 
una marxa el dia abans. Hi ha moltes maneres de dinamitzar el 
ciclisme... Per cert, Banyoles seria un lloc ideal per fer-hi el 
velòdrom: ben comunicat, bones carreteres, bon clima... 

A veure si algú t'escolta...
De veritat, Xavi, moltes gràcies.
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Com cada any a final de temporada el Club Ciclista Banyoles va celebrar el seu dinar de germanor al 
restaurant La Pesquera. La vetllada començava amb un calorós discurs del president el Sr. Miquel Moliner. 
Feia esment un a un de tots els membres de la junta i en destacava la tasca que estan fent de manera 
desinteressada per tal que tot tiri endavant. També saludava a les autoritats i donava les gràcies a tots els 
assistents. 
Enguany comptàvem amb la presència del representant del Consell Comarcal el Sr. Jaume Figueres,  del Sr. 
Joaquim Angelats de Bombes Espa i del delegat de Ciclisme el Sr. Francesc Moradell. En principi havia de 
venir un representant de l'Ajuntament de Banyoles, però finalment no hi va poder assistir.
Mentre tothom anava omplint les panxes i la feia petar amb el del costat es procedia a fer entrega de  
diversos trofeus. En primer lloc, rebia el trofeu com a guanyador de la regularitat en Xavi Martí. També es 
donava una placa commemorativa als socis que havien anat a Andorra per primera vegada. Més tard teníem 
els trofeus de la crono a Sant Patllari i de la Volta a L'Estany.
Ja amb els postres a taula tenia lloc un dels moments més especials de la jornada. L'actual junta va creure 
oportú retre un reconeixement a tres persones molt vinculades amb el club tot i no ser oficialment de la 
junta. Es tracta d'en Salvador Palmada “Pol”, en Pere Juanola “L'avi” i en Joan Ayats, que rebien com a detall 
una bonica panera pels bons moments viscuts amb ells.
Ja amb els cafès traient fum començaven els discursos. El Sr. Jaume Figueres felicitava la feina feta durant 
tants d'anys i ens parlava del velòdrom. El Sr. Francesc Moradell ens obsequiava amb un dels seus extensos 
discursos i replicava també amb el tema del velòdrom dient que això ja semblava la cançó enfadosa i que a 
veure si d'una vegada per totes s'arribava a construir.
El tradicional sorteig d'una panera, de lots i de material esportiu tancava una vegada més la nostra particular 
festa ciclista. Ressenyar que el guanyador de la fantàstica panera fou en Jaume Fores. Enhorabona!

DINAR DE CLOENDA TEMPORADA 2008

d i n a r  d e  c l o e n d a
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Després de participar tot l’any en diversos campionats com 
ara el trofeu Caixa Girona, sol ser habitual acabar l’any amb 
tota una sèrie de competicions englobades en la Copa 
Gironina. El trofeu incloïa poblacions com Sant Martí Vell, 
Salt, Sant Gregori, Porqueres, Amer, Vilobí d’Onyar, Vidreres, 
Mont-Ras, Cassà de la Selva i Bescanó. I per la participació 
tan nombrosa podríem dir que fou tot un èxit.
Pel que fa al nostre club, aquest final d’any també ha acabat 
amb la disputa de la copa gironina de BTT. La majoria dels 
nostres corredors han participat en alguna d’ aquestes 
curses però sense seguir el campionat. L’única excepció ha 
estat el nostre corredor elit Albert Codinach, un corredor 
que després de penjar la bicicleta durant uns anys, ha 
tornat a la competició i mica en mica està recuperant la 
forma física i tècnica que el van portar a guanyar un trofeu 
de la categoria del Caixa Girona. L’Albert, tot i ser master-30, 
competeix a la categoria reina, l’elit, i a cada cursa ha 
quedat en els llocs capdavanters anant de menys a més. I 
recordem, a més, que a principi d’any va patir una forta 
caiguda que va fer perillar la resta de temporada. 
Segur que en el futur ens donarà més alegries com 
esperem que ens doni també la resta de l’equip. Emplaçar-
vos a tots per l’any vinent a punt per defensar els colors del 
nostre club.
Gràcies a tots ells.

t e m p o r a d a  B T T

FINAL DE TEMPORADA DE L’EQUIP DE BTT
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Equip de triatló
Bon butlletí a tots i totes, aquest és el primer article que elaborem els corredors de la 
secció de triatló. En nom de tot l’equip voldria agrair l’acolliment i les facilitats per poder 
iniciar aquesta nova secció. 
El triatló, en un clar creixement esportiu i social, on  la combinació de la natació, el ciclisme 
i l’atletisme obre les portes a un munt d’aficionats a l’esport per poder  gaudir dels circuits 
que programen la Federació Catalana de Triatló i els Ajuntaments, sempre amb el suport i 
la col.laboració dels clubs esportius de les diferents ciutats que n’organitzen (com és el 
cas del nostre club que s’ocupa de controlar el segment de ciclisme en el duatló i triatló 
de Banyoles).
Una nova secció nascuda de l’amistat de cinc triatletes amb ganes de formar un grup 
humà, esportiu i  aprofitar el temps destinat a l’entrenament i l’oci esportiu en equip. El 
grup ha anat creixent i esperem fer nous fitxatges per la propera temporada.
Pel que fa a la part més competitiva cal remarcar el bon inici de la secció en la temporada 
de duatló encapçalada per en Jesús “Presser” Martos (24è classificat del rànquing absolut 
Circuit Català de Duatló), en Xavier Garcia i en Kike Ferran que van estrenar la secció en el 
duatló sprint de Barcelona. Després va venir Manresa, Sant Joan de les Abadesses, 
Castellfollit… i d’aquesta manera s’anava preparant l’equip pel primer repte de la 
temporada: el duatló de Banyoles. L’objectiu es va complir, tots els nostres corredors va 
rebaixar els seus temps (els colors de l’equip van funcionar d’allò més bé) i vam ser el 
tercer millor equip de les comarques gironines.
Amb el bon temps, les competicions de triatló van substituir les de duatló. De fet, i per no 
perdre el costum de les últimes superexcursions ciclistes que organitza el nostre club, el 
temps no ens ha acompanyat i ens hem mullat (i no només en el segment de natació) en 
tots els triatlons que hem parcicipat menys en el de Tossa. 
El triatló internacional de Carcassonne va  demostrar el bon nivell que ha portat en Xavier 
Garcia durant les darreres temporades amb el 5è lloc en la seva categoría i remarcar 
també el 15 è lloc d’en KiKe. Bon inici nois. El tritaló de St. Feliu de Guixols, un triatló on els 
ciclistes poden recuperar temps als qui neden millor, degut a l’exigència del circuit 
(antiga carretera St. Feliu/Tossa), es va anular aquesta part de la prova per pluja i vam 
haver de fet un acuatló (natació i correr a peu). Quina gràcia pels ciclistes... Però tots els 
esforços estaven centrats per fer un bon crono i gaudir amb la companyia de les famílies i 
els amics en el Triatló de Catalunya-Banyoles 08. També sota una intensa pluja, amb una 
altíssima participació 450 triatletes, amb caigudes, avaries mecàniques… els nostres 
corredors van competir amb més il.lusió que mai.
L’equip al complet hi va participar, la Mónica (2a classificada en veteranes), en Xavier 
Garcia, en Kike Ferran, l’Àlex Garcia, en Xavi Cervantes i en David Costa. Una setmana 
després amb un recorregut espectacular (pujada a l’Alt de St. Grau en el segment de bici) 
i amb la companyia aquesta vegada de varis bancs de medusses a la platja gran de Tossa 
de Mar, en Xavier Garcia (16è) i en David Costa (84è) van representar al nostre Club.
Bé, a l’espera de l'inici de la propera temporada, ens acomiadem animant-vos a seguir 
pedalant i consolidant les diferents seccions del nostre club.

e q u i p  d e  t r i a t l ó



Com cada any la junta del Club Ciclista Banyoles ofereix a tots els socis la possibilitat de fer 
propostes de millora i preguntar tot allò que us interessi. A la primera part de l'acte us farem 
un resum de les activitats dutes a terme per la nostra entitat i les que estan previstes la 
temporada vinent. Finalment, per a tots aquells que ho desitgin, obrirem un apartat de precs i 
preguntes.
Degut al mal estat de Can Quim del Rec, aquest any hem canviat de local.

Dia: divendres, 16 de gener de 2009
Hora: 1a convocatòria a les 9 h del vespre . 2a convocatòria a les 9:15 h del vespre
Lloc: Escola La Draga de Banyoles. L'adreça és passeig Lluís M. Vidal 32-42, però és millor entrar 
pel primer carrer a mà dreta des del carrer Sant Mer, venint del Club Natació Banyoles.
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ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS

El club posa dos dies a disposició dels socis per tal de poder tramitar la llicència esportiva. 
Penseu que té avantatges tant per si competiu com per si esteu entrenant. Aniria bé que 
vinguéssiu amb els papers preparats. 
És necessari que porteu l'imprès de sol·licitud, fotocòpia de DNI (només primera llicència), 
revisió mèdica i l'import. Els que ja teníeu la llicència amb el club la temporada passada 
només us cal el paper del metge i l'import. Nosaltres tindrem també tots els documents, però 
si algú els vol abans d'hora us els podeu baixar de www.ciclisme.cat.    
Agrairíem que concentréssiu els tràmits només entre aquests dos dies.
1r dia: 16 de gener. 
Hora: de 8 a 9 h del vespre, just abans de l'assemblea
Lloc: Ceip La Draga
2n dia: 23 de gener
Hora: de 8 a 9h del vespre
Lloc: Local Social de Can Puig, a prop de la farmàcia.

TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES

LA JUNTA DEL CLUB CICLISTA BANYOLES US DESITJA

2009BON NADAL!

Us recordem el blog del club, que esperem us sigui útil:

http://ccbanyoles.blogspot.com
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