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Properes activitats 3r trimestre de 2008:

Ha estat notícia:

- 2a Marxa Banyoles-Rocacorba "Les Goges"
- Superexcursió "La Quebrantahuesos"

- Botifarrada a Camós - 26 d'octubre
- Dinar de Cloenda - 30 de novembre

Les Goges
MARXA CICLOTURISTA BANYOLES - ROCACORBA

5 de juliol de 2008

2a

Xavi Tondo

Joan Llaneras



c a l e n d a r i
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03/10/08 	 1a etapa Cinturó de l'Empordà
04/10/08 	 2a etapa Cinturó de l'Empordà
05/10/08 	 3a etapa Cinturó de l'Empordà
05/10/08 	 Marxa BTT Territori Hermida
05/10/08 	 Marxa Cicloturista Mollet del Vallès
01/12/08 	 Vuelta Cicloturista Maspalomas (Gran Canaria)
12/10/08 	 Copa Gironina BTT de Porqueres
26/10/08 	 Botifarrada a Camós. 1a sortida de BTT-zona Camós.
26/10/08 	 Copa Gironina BTT d'Amer
26/10/08 	 Open Natura BTT Besalú
02/11/08 	 Copa Gironina BTT de Vilobí d’Onyar
09/11/08 	 2a sortida de BTT- Guixeres-St. Patllari
09/11/08 	 Copa Gironina BTT de Vidreres
16/11/08 	 Copa Gironina BTT de Mont-Ras
16/11/08 	 Open Natura BTT St Quirze del Vallès
23/11/08 	 Copa Gironina BTT de Cassà de la Selva
30/11/08 	 Dinar de cloenda de la temporada 2008 del C.C.Banyoles
30/11/08 	 Copa Gironina BTT de Bescanó 
07/12/08 	 3a sortida de BTT-Puigneulós-L'Albera
14/12/08 	 4a sortida de BTT-Tortellà-Bassegoda

Avanç sortides 2009:
11/01/09 	 5a sortida de BTT-Els Àngels
25/01/09 	 6a sortida de BTT-Can Xel
08/02/09 	 7a sortida de BTT-Roses
15/02/09 	 Crono St. Patllari BTT

Itineraris

Data

CALENDARI
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s o r t i d e s  B T T

SORTIDES BTT

Botifarrada a Camós 
Banyoles - Miànegues – La Bòbila - Can Serra- Can Candell  - Cal Santu
La torre de dalt - Cal Rei – Cal Sereno -  La  Canova - Pavelló de Camós
Lloc de sortida: davant del Club Natació Banyoles
Hora: 8:30 h

1 35 kmDiumenge, 26 d'octubre

Banyoles - trialera curta – Merlant – Coll de Guixeres
St. Miquel de Campmajor –Fang Aventura – St. Patllari – 
St.  Bertomeu de Matamala – el Casot – trialera llarga – Banyoles
Lloc de sortida: davant del Club Natació Banyoles
Hora: 8:00 h

Nota: esmorzar de plat i forquilla

Diumenge, 9 de novembre2 40 km

Recorregut:  Cantallops – Requesens - Puig Neulós – St. Martí de l’Albera 
Roc de Cols – Requesens - Cantallops

Lloc de sortida:  davant del Supermercat Condis
Hora: 7:00 h

Nota: (cal portar entrepà)

Diumenge, 7 de desembre3 42 km

Tortellà – Sadernes -Col de Riu -Coll de Bassegoda - Can Nou
Gitarriu – Sadernes -Tortellà
Lloc de sortida: davant del Club Natació Banyoles
Hora: 7:30 h

Nota: (cal portar entrepà)

Diumenge, 14 de desembre4 38 km

3

* Esperem que us animeu i vingueu a pedalar amb el C.C.Banyoles.
Tenim 4 sortides més de BTT per l'any 2009. Us les detallarem en la propera revista.
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crónica "Les Goges"

El passat dissabte 5 de juliol va tenir lloc la 2a edició de la Marxa Cicloturista de "Les Goges" Banyoles-
Rocacorba. Amb un sol de justícia i amb una calor més que destacable, més de 350 participants, 
majoritàriament ciclistes de Girona i Barcelona i també participants de França, Guipúscoa, Navarra, Osca 
o Lleida, començava la prova al voltant de les 8 del matí. Els més de 250 atrevits que estaven inscrits a la 
marxa llarga havien de fer 143 km i l'alt de Rocacorba, mentre que el centenar que s'havia apuntat a la 
curta havien de recórrer 133 km.
A l'alçada de Besalú es va produir una escapada que al final seria la definitiva ja que en ella hi 
hauria el guanyador. Degut al fort ritme i a la duresa del traçat, molta gent decidia fer la marxa 
curta tot i estar apuntat a la llarga, totalitzant 133 valents i valentes que creuaven la línia 
d'arribada al cim de Rocacorba.
A la marxa curta els llocs d'honor l'ocupaven David Sánchez del 
Bicis Esteve en primer lloc (4:00:29), seguit d'Àngel Casellas del Vic 
U.C. i d'Àndreu Olea (independent). 
A la llarga, el guanyador fou el francès de l'equip Sprinter Club 
Baho Jean Phillipe Hidalgo amb un temps de 4:41:01. El segon lloc 
fou pel soci del Club Ciclista Banyoles Josep Gironès (Bicis Esteve) i 
el tercer per en Dani Valcells (independent). Molt a prop va estar el 
soci del club Josep Codinach que va entrar en un meritós 4t lloc.
Entre nosaltres vàrem tenir un protagonista d'excepció que 
demostrava que a més de tenir classe com a ciclista, també era un 
senyor sobre la bicicleta. Ens referim al ciclista professional Xavier 
Tondo que lluïa el número 1 i que en un acte de bon “savoir faire” 
deixava guanyar al corredor francès després d'haver fet una 
pujada memorable i atrapar-lo a les acaballes del port. Un cop 
demostrat que era el millor es va dedicar a esperar un seu 
company i entrava al lloc 15è de la general.
També hem de destacar el segon lloc en fèmines de la sòcia del 
club Anna Viñolas i de l'entrada en llocs capdavanters dels també 
socis nostres Xabier Estanga i Jordi Carbonés.
Una vegada més agrair a tots els/les col·laboradors/es que han 
fet que la Marxa sortís d'allò més bé i que sense ells no hauria 
estat possible.

Crònica
Les Goges

MARXA CICLOTURISTA BANYOLES - ROCACORBA
5 de juliol de 2008

2a
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s u p e r e x c u r s i ó

Un any més el CC Banyoles ha organitzat la ja coneguda superexcursió que aquest any s’ha portat a terme els dies 10, 11 
i 12 de juliol per terres d’Osca (Sabiñànigo), i també territori francès. La ruta escollida era la mateixa que es fa a la 
coneguda marxa Quebrantahuesos amb els mítics ports de Somport, Marie Blanche, Portalet i Hoz de Jaca. Sense cap 
mena de dubte un autèntic repte per cicloturistes com nosaltres.
La sortida va ser el divendres cap a les 16:00 h amb una calor d’autèntic juliol i que feia presumir un cap de setmana 
calorós. Les converses i bromes dins del cotxe eren al voltant de si tothom havia portat crema pel sol i quin factor de 
protecció seria el més adequat (que n’érem de passerells….). Després de gairebé 6 hores de cotxe arribàvem a 
Sabiñànigo a l’hotel Villa Victoria, per cert un molt bon hotel on carregar bateries i també amb unes magnífiques 
instal·lacions per recuperar forces. Molta pressa per sopar i anar a dormir ja que l’endemà ens esperaven més de 200 km 
i les darreres previsions de temps no estaven del tot clares.
El dissabte ens llevem d’hora per esmorzar i començar la ruta quan abans millor i com bons ciclistes, el primer que fem és 
mirar per la finestra per veure quin temps fa i…sorpresa!, els carrers ben molls i el cel amenaçant pluja. De tota manera no 
havíem fet tants km per tirar-nos enrera ara. Per tant, després d’esmorzar i posar les màquines a punt enfilem camí del 
primer port de muntanya, el Somport. La carretera és bona i ampla i té alguna pujada que ens fa suar de valent, però com 
que estem frescos pugem bastant bé i després d’omplir bidons i la foto de rigor ens disposem a entrar en territori francès. 
La temperatura ha baixat moltíssim uns 8ºC, un lleuger plugim amb vent ens rep per fer la baixada del Somport , fa “un 
fred que pela” però finalment arribem a peu de port i agafem la carretera que ens portarà fins a Escot. Ara comença a 
ploure amb molta força, l’aigua ens pica la cara i sembla que et clavin petites agulles, la pluja ens acompanya durant més 
de 30 km, just on comença el temut Marie Blanche amb les seves llargues rectes i desnivells que superen el 14%. Al poble 
d’Escot fem un reagrupament en una caseta on hi ha un petit sopluig i mentre mengem una mica arriben uns ciclistes 
francesos que venien del Marie Blanche i ens diuen que a dalt del port plou amb intensitat. El fet era que ja estàvem xops 
de cap a peus i la velocitat que pujaríem el port no ens faria agafar més fred, per tant amunt i paciència. Les dures rampes 
del port castiguen a qualsevol, malgrat tot arribem al cim bastant bé, fem la foto de record i cap avall que fa molt fred. La 
baixada la fem pràcticament sense ploure però amb la carretera totalment molla i perillosa.
És hora de pensar en el dinar i ara tenim uns 15 km de planer, tot i això sembla difícil trobar un lloc idoni per fer-ho, 
finalment la pluja ens fa decidir ben aviat. Una parada de bus tapada per tres costats amb una mena de bancs de fusta 
podria ser un bon lloc. Com sempre en Pol i en Pere, “l’avi”(que seria de nosaltres sense ells…) en un tres i no res munten 
la taula i en 10 minuts ja estem dinant, això sí, tremolant de fred ja que anàvem xops com ànecs. El dinar el fem bastant 
ràpid perquè encara ens quedava per pujar el Portalet un port de 29 km i gairebé dues hores pujant. Per tant anem fent 
camí mentre en Pol, l’avi i l’Esteve anaven a un bar de Laruns a buscar-nos quelcom calent. Una ampolla de coca-cola 
reciclada i plena de cafè amb llet  que se'ns va posar de meravella al començar la pujada.
De tota manera el Portalet  no estava disposat a posar fàcil l’ascens i ens obsequia amb una pluja torrencial que 
converteix la carretera en un rierol improvisat. El paisatge era de tenebra, la mateixa pluja i una boira espessa li donaven 
un caire èpic a la nostra aventura. Per suposat, amb tanta estona vàrem tenir temps quasi de tot, sobretot de reflexionar 
què fèiem allà, pedalant enmig de la pluja, i passant fred. Bé, és el de sempre, si ens paguessin per fer-ho, no ho 
faríem….Cal dir que durant la pujada no ens va faltar el suport dels nombrosos automobilistes francesos que fent sonar 
els clàxons i algun crit de “allez, allez”, ens animaven sorpresos pel que estaven veient. Després de dues hores de pujada 
finalment arribem al cim del Portalet. La pluja era constant i ja portàvem gairebé 7 hores pedalades i ens quedava la 
baixada del Portalet i pujar a Hoz de Jaca que finalment decidim no fer donat el fred i les condicions climatològiques. 
Per tant enfilem cap a l’hotel esperant de tot cor que la piscina i la sauna estès en funcionament per tal de refer-nos del 
fred. Finalment arribem i efectivament podem gaudir de les instal·lacions de l’hotel i recuperar forces. Tot i això decidim 
que l’endemà no pedalaríem i sortiríem més o menys d’hora cap a Banyoles.
En fi, un any més la pluja ha estat present en la super-excursió del club, però aquest fet és pura anècdota al costat del 
bon ambient viscut durant tota la sortida i com diem sempre: “Una altra que podem explicar”.

Crònica superexcursió "La Quebrantahuesos"
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e n t r e v i s t a

En Toti Codony ens facilita el contacte amb en Joan Llaneras i ens informa que en Joan és un home de 
poques paraules i que no li agraden gaire les entrevistes ni els formalismes. Però per sorpresa nostra, 
ens concedeix unes respostes llargues i directes, totes elles molt ben reflexionades. En tot moment ha 
mostrat una gran disposició en l'entrevista i si fa falta, ensenya el seu punt de vista més crític alhora 
d'afirmar que Catalunya mai l'ha acabat de valorar o de parlar d'hipocresia quan es parla del velòdrom.

Gràcies Joan per concedir-nos aquesta entrevista. En primer lloc dir-te que estem una mica tristos 
perquè marxes cap a Mallorca...
Encara no ho sé! La veritat és que sí que és cert que a Mallorca m'han ofert una bona  feina i segurament 
m'obligarà a marxar cap allà. Encara no sé si podré organitzar el temps per anar i venir i en principi sí que és 
segur que des del mes de febrer i fins a juny serà anar i venir perquè els nens i la dona es queden aquí . A 
veure si puc organitzar el temps...

Per cert, garrotxí o mallorquí?
Jo sóc mallorquí de naixament, i garrotxí d'adopció. I realment em sento així. A Mallorca hi vaig néixer i hi tinc 
la meva família i em tracten molt bé. Són els que realment m'han recolzat en la meva vida esportiva i ha 
apostat per mi, els espònsors... i després de la meva carrera  m'han ofert una feina i això m'agrada molt i em 
motiva. I en canvi aquí a Catalunya penso que no se m'ha valorat el que he fet per aquí. Tot i això, aquí estic 
molt bé i em sap molt de greu marxar perquè aquí hi tinc molt bons amics i realment em costa marxar.

I una mica banyolí també, no? Ja que ets un dels corredors d'Olot que habitualment vens a Banyoles a 
fer un “avituallament” una mica llarg en un bar de la Villa Olímpica...
Sí, la veritat és que quan estem entrenant aquí quasi sempre fem una parada bastant llarga a Banyoles, però si 
hem d'entrenar la fem més curteta. Però normalment quasibé el 80% de les vegades que entrenem hi venim.

I a més, la teva dona treballa de mestra també a Banyoles, no? 
No, hi treballava. Ara treballa a Figueres.

I no sé si recordes l'homenatge a en Melcior Mauri a Can Bernat de Banyoles on tu vas assistir...
Sí. Caram, però d'això fa molt temps!

ENTREVISTA: JOAN LLANERAS
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e n t r e v i s t a

Perquè vas triar Montagut per instal·lar-te?
Primer va ser una qüestió de ... jo vaig venir aquí a córrer a Platja d'Aro.

Amb el Cesadent d'en Ramon Llistosella?
Exacte. La història és una mica llarga. Primer a Platja d'Aro, després a Palamós. Jo tenia en Johny Weltz de 
company d'equip, que coneixia en Pere Muñoz i ells ja vivien a la zona on visc ara i hi vaig trobar un terreny 
assequible al meu pressupost, que en aquell temps era reduït, i entrava en les meves possibilitats i mica en 
mica vaig anar-me construint la meva casa. Jo buscava un lloc tranquil i ben comunicat i aquest lloc reunia 
aquestes característiques.

Veurem algun dia algun velòdrom a Girona?
Espero que sí. Tothom es posa a xerrar però ningú ho tira endavant. Que es deixin d'hipocresies i realment facin 
alguna cosa.

I tu com t'ho feies per entrenar si no tenim instal·acions per aquí a prop?
Jo l'entrenament el faig bàsicament... el 95% a la carretera. I quan havia d'entrenar pista, fèiem una 
concentració abans a València i ara a Mallorca, que hi ha unes instal·lacions perfectes.

Què diries als joves per tal que practiquin ciclisme en pista?
Primer de tot, que aquí és impossible perquè no hi ha instal·lacions. I si no n'hi ha no poden fer-ho. A 
Barcelona...Jo crec que el ciclisme en pista és el futur, perquè és l'escola. Ajuda als nens a aprendre a anar en 
bicicleta, anar amb seguretat, a crear uns hàbits de feina, a treballar bé. És el primer lloc que penso es treballa 
una mica més professional que no pas a la carretera o a la mountain bike, o sigui, ja comences a entrenar a fer 
sèries com fan els atletes. Passes per volta marcant temps. I jo crec molt en aquest tipus d'entrenament i de fet 
ara s'està aplicant a la carretera. Això ve dels atletes, de l'atletisme i d'altres esports. És la base del ciclisme. A 
part, que en el ciclisme la gent jove té molts problemes i és molt difícil sortir a la carretera. Han d'anar 
acompanyats de gent gran. I és el futur, no? Cada cop hi ha més practicants del ciclisme, però potser són 
cicloturistes i manquen instal·lacions pel ciclisme de base.

Tens prevista alguna altra cursa aquest any, algun criterium o alguna invitació especial o ja ho vas 
deixar a Pequín? Aquests dies ha sortit a la premsa que fas el comiat a València.
Sí, però no és correcte. Aquí l'organitzador s'ha passat una mica. Jo competeixo fins a final de gener. Tinc una 
Marxa a Andalucia, una a València, els sis dies d'Amsterdam, els sis dies de Rotterdam... Els sis dies són difícils. 
Per guanyar-los no crec que hi estigui preparat, a no ser que els agafi per sorpresa. Aquests dies em costa molt 
entrenar i no crec que estigui al cent per cent.

Seguiràs entrenant en bicicleta?
Sí, per l'any vinent ja tinc tractes fets. Porto molts anys fent esport a alt nivell i no pots deixar de practicar-lo 
perquè si no, per la salut no va bé. I la manera és marcar-te uns objectius. M'han convidat a la Quebrantahuesos 
perquè em volen fer un homenatge i anirem allà amb intenció de fer-la i només per acabar-la ja has d'entrenar.

Set mundials i quatre medalles olímpiques, dues d'or. Déu n'hi do, no? I a més, ni en el millor dels somnis 
hauries previst un comiat com el de Pequín...
No, la veritat. A Pequín sí que pensava poder-me retirar pujant al podi. Fins i tot, somiava amb el lloc més alt del 
podi, però només en Puntuació. En Americana, no, i menys després de la caiguda d'en Carles (Torrent). Amb en 
Carles sí que confiava amb un doblet, potser no dues d'or, però sí dues medalles. Però amb en Toni (Tauler) 
només vàrem entrenar 2 dies 25 minuts i sabia que ell era... l'elecció també la vaig fer conscient que ell tenia 
motor i que tenia opcions. Si la cursa es feia dura i si podíem estar mitja part amagats i no vigilats tindríem una 
opció. Tots aquest punts es van donar menys no estar vigilats. Però ho vàrem fer molt bé i va sortir bé.

Com que tu has fet pista i carretera, ens agradaria saber si veus algun corredor olotí o gironí amb 
opcions de destacar en alguna d'aquestes modalitats.
En el futur immediat és difícil. Tot és qüestió de feina, constància i professionalitat i que es donin una sèrie de 
condicions per ser professional i per poder arribar molt amunt.

I per acabar Joan, tens previst tornar a les comarques gironines quan acabis l'etapa de director tècnic a 
Palma?
Penso no marxar mai definitivament. Jo tinc la casa aquí i no penso vendre-la. Vull mantenir les dues i aleshores 
no penso marxar mai definitivament.
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Com cada any, la temporada pels corredors del nostre club començava amb la disputa de la primera cursa del 
trofeu CAIXA GIRONA. Aquesta constava de deu proves repartides per la província de Girona. Com sempre, el 
nostre club ha estat molt ben representat per onze valents que s’han deixat la pell en cada cursa.
Pel que fa a la corredora més petita del club, la Ivette Espinar, tot i començar el campionat quan ja s’havien 
disputat unes proves, ha quedat situada en una meritòria sisena posició i aconseguint podis pràcticament en 
cada cursa. Això té més valor si diem que la Ivette és de les més petites de la categoria, ja que comprèn 
corredors dels anys 00-03. Guanyadora del campionat provincial disputat a Fornells, la Ivette ha fet una 
temporada excel·lent. Pel que fa al seu germà, l’Adrià Espinar ha quedat amb un molt bon quart lloc amb la 
categoria d’alevins de primer any, demostrant que dia a dia millora i va agafant el ritme de la competició. 
També a la categoria d’alevins, però de segon any, en Pau Maestre ha acabat el campionat amb un segon lloc 
que sumat al tercer del campionat de Catalunya celebrat a Lliçà d’ Amunt i el primer lloc del campionat 
provincial, fa que hagi fet un molt bona temporada tot esperant el canvi de categoria de l’any vinent. 
Pel que ja fa el circuit dels grans és el nostre infantil Narcís Lopes qui s’ha adaptat perfectament a la categoria, 
quedant amb un molt bon setè lloc, tot i perdre’s algunes curses que l’haguessin fet millorar moltíssim a la 
classificació.  Destacar també la seva gran actuació al campionat de Catalunya amb un cinquè lloc i amb una 
alta participació de nens de tot Catalunya.  
I ara passem a les categories dels més grans i comencem pels elit, la categoria reina del BTT. Aquí només hi 
tenim un representant, l’Oscar Carrasco, però és un corredor que val per deu i ens ha fet quedar com uns 
senyors per tot arreu. Ressaltar el setè lloc aconseguit en aquesta categoria tant difícil, ja que corre amb 
corredors de la talla de l’Ismael Ventura o Oriol Morata. Seguim amb una categoria que també fa tres voltes en 
el circuit; aquí ens representava en Joan Marín, que tot i no seguir el campionat enter, ha fet molt bones curses. 
Ressaltar que en Marín al igual que l’Oscar també fan duatlons de muntanya. 
Pel que fa referència als veterans aquí tenim un bona representació amb tres corredors. El representant de la 
nostre junta, en Jaume Fores ha quedat 14è, però això és el de menys, cal ressaltar que ha demostrat un gran 
esperit de sacrifici al acabar totes les deu curses del campionat i això pel que ha competit alguna vegada sap el 
difícil que és. I ara un clàssic d’anys enrere al nostre club, en Ricard Garcia, que competia com a veterà  quaranta 
i demostrava que quant està en forma és un molt bon corredor, quedant en un vuitena posició tot i córrer 
moltes curses sense poder entrenar per problemes personals. L’últim que queda dels veterans és en Rafel 
Espinar, un veterà cinquanta (qualsevol ho diria veient com pedala) que no ha pogut seguir tot el trofeu però 
de ben segur que hagués estat a dalt de tot del calaix si ho hagués fet. En les curses que ha participat ha pujat 
sempre al podi com a primer o com a segon i representant el club amb molt d’esforç.
També tenim la categoria d’esplai i aquí si que la vàrem fer grossa. En David Puigdevall guanyava el campionat 
amb gran autoritat i demostrava un esperit de sacrifici molt gran i el seu company de categoria l’Oscar Espinar 
tot i fer molt poques curses demostrava una categoria altíssima i d’haver seguit el campionat, de segur 
s’hagués “barallat” amb en David pel primer lloc del trofeu. 
Per acabar només donar les gracies a tots els corredors per representar amb tanta dignitat i entrega al nostre 
club i esperar que segueixin amb nosaltres l’any vinent.

EQUIP DE BTT

e q u i p  d e  B T T
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L'estiu és una bona època per sortir a la 
carretera i això s'ha notat en l'equip de 
competició. Va costar una mica trobar 
curses adequades o temps per entrenar, 
però en aquesta segona part de la 
temporada s'ha participat en força curses.
Tot l'equip corria la cursa de Vallter 2000 a 
finals d'agost. Els senior/masters s'atrevien 
a fer la cursa d'Olot amb corredors elit 
d'arreu de Catalunya, i els veterans 
participaven en diverses curses com ara 
Torroella, Girona, Blanes o Montornès. En 
el moment de tancar la revista encara 
tenien alguna cursa pendent que 
esperem els vagi d'allò més bé.

c arretera -  tr iatló

EQUIP DE
CARRETERA

L'equip de triatló ja funciona a tot drap. A 
principi de temporada varen ser els 
duatlons i ara tocava els triatlons. En Jesús 
Martos que va començar amb molta 
empenta va haver d'anar a Madrid per 
temes de feina i no va poder competir 
gaire més, però sí que continua entrenant. 
L'altra cara de la moneda era la nostra 
fèmina, la Mónica Clinaz, que per fi es 
recuperava d'una lesió i podia tornar a 
competir. Mentrestant, tant en Xavi Garcia, 
en David Costa i en Quique Ferran 
seguien competint a triatlons com el de 
Tossa o Carcassone (França) sense oblidar 
tampoc el de Banyoles. A diferència del 
ciclisme, la seva temporada comença el 
novembre, i des d'aquí els desitgem el 
millor per les noves competicions.

EQUIP DE TRIATLÓ
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OLOT “ENVAEIX” BANYOLES
Si passeu per la Villa olímpica de Banyoles qualsevol dia entre setmana al 
matí, és molt probable que us trobeu un grup de ciclistes d'Olot asseguts a 
la terrassa del Bar Hop-Hop. Ja fa uns anys que no falten mai a la cita i ja 
ens hem acostumats a veure'ls-hi.
Entre aquests ciclistes hi podem trobar corredors professionals com en 
Joan Llaneras, en Xavi Tondo o en Carles Torrent. És precisament aquest 
últim que ens comentava que va ser un dels pioners d'aquestes visites al 
bar banyolí. També hi ha corredors elits com en Jordi Fité, en Sargatal, en 
Mauricio Muller i en Quim Badia; veterans com en Jordi Codony; fèmines 
com la Teresa Costa o excorredors 
com en Mesa, en Linares i en 
Casiano.
A tots aquells que ens agrada la 
bicicleta ens omple d'orgull 
aquestes visites i esperem que 
segueixin venint durant molts 
anys a la nostra població.

o l o t  -  b a n y o l e s



Dia:  diumenge, 30 de novembre de 2008
Lloc:  Restaurant La Pesquera, igual que l'any passat.
Hora:  14 h
Preu:  25 euros
Menú infantil: 13 euros
Venda de tiquets:  a la llibreria Dictum fins el 25 de novembre.

Entrega de trofeus:
- Volta a l'Estany,
- Cronoescalada St Patllari,
- Regularitat
- Anada a Andorra.

Recordem que per tal de recollir el trofeu, heu de venir al dinar.
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c c b a n y o l e s . c o m

Us recordem que el club té el nou blog que esperem us sigui útil:

http://ccbanyoles.blogspot.com

DINAR DE CLOENDA DE LA TEMPORADA 2008

- Ja tenim número de la loteria de Nadal. És el 16714 i a veure si tenim sort i ens toca!!!  
Recordeu que hi haurà talonaris als llocs de sempre, com ara la llibreria Dictum, Fruiteria 
Dolors... o a algun membre de la junta.

- Barcelona-Perpinyà-Barcelona: tres socis del C.C.Banyoles varen participar en aquesta 
prova de gran resistència. Es tractava de fer 620 km amb 9.000 m de desnivell. Xavier 
Martí i Jordi Vila aconseguien finalitzar, mentres que Ma Àngels Costals, que era el tercer 
cop que hi participava, va abandonar a meitat de recorregut. Cal recordar que el mal 
temps ho va complicar tot ja que va ploure i el vent va bufar amb molta força.

- Josep Massanellas guanya el premi com a forjador de l'esport banyolí. Des d'aquí 
volem felicitar al nostre ex-president  per aquest  merescut homenatge i per tants anys 
dedicats al ciclisme.

- El soci del club Pere Batllori travessa en solitari i només en 5 dies tots els Pirineus en 
una bici de carretera.

 - El també soci del club Amat Artigas té previst fer 1.000 km fent voltes a l'estany de 
Banyoles coincidint amb la Marató de TV3.

 - Els gironins amants del ciclisme estem de sort. Girona acollirà una sortida d'etapa del 
Tour 2009. Serà el 8 de juliol i l'arribada serà a Barcelona.

INFORMACIONS DIVERSES
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