
P E D A L SP E D A L S
CLUB CICLISTA BANYOLES
Núm. 38: 1r trimestre de 2008

Properes activitats 1r trimestre de 2008:

Ha estat notícia:

El 50è aniversari del Club
Dinar cloenda temporada 2007 - 25 de novembre 

24 de febrer: crono a Sant Patllari
9 de març: ca la Nati, comença la temporada 2008

Sr. Albert Palmada
Soci Fundador



www.ccbanyoles.com

P E D A L SP E D A L S

13-01-08	 Ruta per la zona d'Els Àngels - BTT 

13-01-08	 Maçanet de la Selva - OPEN DE LA SELVA BTT

27-01-08 	 St. Nicolau-Coll de Bastarra- Finestres-Font Pobra-Can Xel-Salt del Sallent

	 El Torn-Coll de Guixeres-Merlant - BTT

27-01-08 	 Santa Coloma de Farners - OPEN DE LA SELVA BTT

01-02-08 	 ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS

01-02-08	  LLICÈNCIES – Can Quim del Rec

03-02-08 	 Roses-Cala Montjoi-Cadaqués-Perafita-El Pení-Roses-BTT

03-02-08 	 Riudarenes - OPEN DE LA SELVA BTT

08-02-08 	 LLICÈNCIES – Can Quim del Rec

10-02-08 	 Bescanó OPEN DE LA SELVA BTT

17-02-08  	 COPA CATALANA INTERNACIONAL BTT- Banyoles-

24-02-08 	 Clàssica crono a Sant Patllari en BTT 

24-02-08 	 Premi inauguració de Veterans - carretera

24-02-08 	 Vilobí d'Onyar - OPEN DE LA SELVA BTT

02-03-08 	 Sant Hilari - OPEN DE LA SELVA BTT

09-03-08 	 Banyoles-Albons-Banyoles-1a. excursió de carretera

09-03-08 	 Llagostera - CAIXA GIRONA - BTT

09-03-08 	 Matinal a Montjuïc – Carretera – Totes les categories

23-03-08 	 Gran Premi Guillamet – Figueres – Carretera

29-03-08 	 Gran Premi St. Antoni de Calonge – Carretera

ItinerarisData

CALENDARI
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www.ccbanyoles.com

SORTIDES DE BTT

13-01-08  Ruta per la zona d'Els Àngels.
Col·labora: Joan Pujol 
Cadascú ha de resoldre el tema transport. Cal portar entrepà.
Lloc de trobada: davant del supermercat Condis
Hora: 7:30

7
27-01-08 Banyoles-St. Nicolau-Coll de Bastarra-El Freixe-Finestres-Font Pobra
Can Xel-Salt del Sallent-El Torn-Coll de Guixeres-Merlant-Banyoles
Excursió llarga en km i també en durada (aprox. 6 h )
Cal portar entrepà.
Lloc de trobada: davant del club natació Banyoles
Hora: 7:00

8

03-02-08 Roses-Cala Montjoi-Cadaqués-Perafita-El Pení-Roses 
Segurament s’allargarà la ruta fins a Llança (60 km)
Cadascú ha de resoldre el tema transport. Cal portar entrepà.
Lloc de trobada: davant del supermercat Condis 
Hora: 7:00

9
24-02-08 Clàssica crono a Sant Patllari en BTT 
I tot seguit  gran botifarrada  a l’esplanada davant del restaurant “La Torre”
Lloc de trobada: Davant de l’antic Leritz (Bombes ESPA)
Hora: 8:00

10

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 - BANYOLES

SORTIDES CARRETERA

1 76 km
Diumenge, 9 de març
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Especial

El passat 25 de novembre va tenir lloc el dinar de cloenda de la temporada 2007. Vàrem 
aprofitar l’ocasió per celebrar els 50 anys del club. Per això, es varen convidar diverses 
autoritats i membres d’anteriors juntes. Així, cal destacar la presència dels Srs. Albert 
Palmada i Josep Font, membres fundadors del Club Ciclista Banyoles; el regidor 
d’esports el Sr. Jordi Congost; el Sr. Miquel Vilanova, en representació del Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany; el Sr. Josep Massanellas, expresident del club; el Sr. Josep 
Sagué, representant d’esports de la Generalitat i el senyor Francesc Moradell com a 
vicepresident de la Federació Catalana de Ciclisme i delegat de Girona.
La vetllada començava amb unes paraules d’agraïment del nostre actual president, el 
Sr. Miquel Moliner. Tot seguit, cal fer esment de les emotives paraules que ens dedicava 
el Sr. Albert Palmada, narrant anècdotes i experiències d’aquells primers anys de vida 
del club, ja que ell va ser el secretari d’aquell primera junta l’any 1957. A continuació, el 
Sr. Jordi Congost destacava la importància que tenia la Marxa Cicloturista de les Goges i 
que Banyotes acolliria un final i una arribada de la Volta a Catalunya. Pel que fa al Sr. 
Miquel Vilanova, ens manifestava que estava content de poder estar allà amb el 
ciclisme, ja que aquell mateix dia hi havia una altra festa esportiva i ens preferia a 
nosaltres; el Sr. Josep Massanellas va parlar de la seva dedicació al club com a president 
durant tants d’anys, dels equips de carretera i de BTT i desitjava sort a l’actual junta. El 
Sr. Josep Sagué demanava que aquella festa era molt important i que ell no solia anar a 
dinars de club però que l’ocasió s’ho mereixia. També ens va demanar que allò no 
quedés només en un dinar i que ho donéssim a conèixer. Finalment, el Sr. Moradell va 
felicitar el club per la seva gran tasca.
També es van fer entrega dels trofeus de la crono de Sant Patllari, de la Volta a l’Estany i 
del trofeu de la regularitat que aquesta any va anar a parar a mans d’en Josep 
Massanas.
Per finalitzar la festa, es va sortejar una magnífica, diversos lots esportius i es va 
obsequiar a tots els assistents amb una ampolla de cava personalitzada amb 
l’anagrama del cinquantenari del club.

DINAR DE CLOENDA
(50 anys del Club Ciclista Banyoles)
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ARA FA 50 ANYS…

- Es funda el  Restaurant La Masia de Porqueres.
- Es construeix el Nou Camp del Futbol Club Barcelona.
- Apareix Mortadelo i Filemón, obra de Francisco Ibáñez.
- Es llença a l’espai el primer satèl·lit artificial (Sputnik I)
- Es posa a la venda el SEAT 600.
- Mor l’actor Humphrey Bogart.
- Mor Oliver Hardy (El Gordo y el Flaco)
- Neix l’actriu Melanie Griffith.
- Neix Carolina Grimaldi, princesa de Mònaco.
- Es constitueix la Comunitat Econòmica Europea...  

 ARA FA 50 ANYS EN EL CICLISME…

- En Miquel Poblet guanya la clàssica Milan-San Remo.
- Tour de França: guanyador Jacques Anquetil (francès)
- Vuelta a España: guanyador Jesús Loroño (espanyol)
- Giro d’Italia: guanyador Gastote Nancini (italià)
- Volta a Catalunya: guanyador Jesús Loroño (espanyol)
- Campionat del món: guanyador V. Steenbergen (belga)...

P E D A L SP E D A L S

TAMBÉ FAN 50 ANYS

S’han afegit a la nostra celebració publicacions diverses que tot seguit us resumim:

- La revista Pedalier – la revista del cicloturista, d’àmbit estatal, ens va dedicar en el 
seu número 16 tota una pàgina en el apartat “El club”. En ella es feia un repàs a les 
activitats que s’organitzen, una mica d’història, un apartat sobre el monstre de 
l’estany i finalment els noms de l’actual junta. A l’encapçalament de l’article hi 
podíem veure una gran foto amb socis del club en una sortida.

- En el llibret de la programació de la Festa de Sant Martirià de l’Ajuntament de 
Banyoles l’alcalde el Sr. Miquel Noguer ens dedicava unes paraules i en l’apartat de 
l’entitat hi podíem veure tota una pàgina sobre el Club Ciclista Banyoles on 
s’explicava els 50 anys i s’hi adjuntava una foto del club rebent el Tour del 1957 a 
més de l’anagrama.

- La revista Colors de carácter comarcal, feia un petit escrit sobre el dinar de celebració 
dels 50 anys del passat 25 de novembre.

HEM LLEGIT
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Especial

ENTREVISTA SR. ALBERT PALMADA
En una cita tan important com és el cinquantenari del Club Ciclista Banyoles, tocava per deferència 
demanar una entrevista a un membre fundador de la nostra entitat. Ni més ni menys que el primer 
secretari, el Sr. Albert Palmada i Torrent:

- Sr. Palmada, a qui se li va ocórrer formar un club ciclista ara fa justament 50 anys?
De fet vaig ser jo, però això potser és petulància... En Josep Font va escriure un article a la revista 
“Horizontes” on es lamentava que a Banyoles no hi hagués un club ciclista. Quan vaig acabar el servei 
militar el vaig anar a trobar i li vaig dir que hauríem de fundar-lo i cadascú va anar a trobar els seus 
amics per formar una junta. El lloc de trobada era el Bar Sarquella.

- Quin és el millor record d’aquells primers anys?
De records n’hi ha molts... la primera cursa. Mira, jo coneixia en Ramon Torres, que era un periodista del 
“Mundo Deportivo” i li mirava els seus programes. Vàrem poder fer un pilot de 40 ó 50 corredors. El mal 
era que només hi havia premi per als 10 primers. I a més, hi havia un àrbitre que es deia Surroca que 
feia pagar 15 pessetes per una assegurança. En Josep i jo reuníem com podíem 100 pessetes i 
miràvem d’ajudar els corredors, que venien de Palamós, d’Olot, de Girona i fins i tot de Reus, però de 
Banyoles no en venia cap.

- Hi ha també algun mal moment? Ens han dit que hi havia vegades que els comptes no sortien...
I quina és l’entitat a qui li surten els comptes? Costa molt. Mira, entre en Font i jo miràvem que tot 
quadrés però era difícil. Havíem de buscar diners, nous socis i que paguessin, perquè n’hi havia que al 
cap de dos mesos se’n cansaven. I així intentàvem fer proves ciclistes. El que consideràvem més 
important era el premi Sant Martirià. La volíem consolidar com a cursa per a professionals, però abans 
no hi havia cases comercials i costava molt. Però això em va permetre conèixer corredors com en 
Bahamontes,  en Jalabert o en Bernardo Ruiz. 
Recordo que en una cursa organitzada conjuntament amb el Club Ciclista Empordanès, del qual en 
Guillamet n’era el president, em va tocar esperar a l’últim corredor, ja que tenia una prima de 100 ptes.
Però amb amor i ganes de fer-ho bé, i fomentar el ciclisme s’obliden aquests mals moments.

- Com era el ciclisme d’abans? El practicava, vostè, a nivell competitiu?
Jo mai el vaig poder practicar, primer perquè estava molt flac físicament. No podia; ara, des de la 
infantesa, no sé perquè, sempre em va agradar el ciclisme. Seguia el Tour, el Giro... per la ràdio, ja que 
abans no hi havia tele, i se sentia malament, i en francès. I només ho entenia quan sentia el nom d’un 
espanyol que anava escapat.

- Vuelta a España, Volta a Catalunya, el gran Premi Sant Martirià... Déu n’hi do, sí que 
organitzaven coses...
Sí, i el Cinturó Ciclista Internacional de Catalunya. Ho organitzava el Sr. Tena, que era un mecenes del 
ciclisme. Normalment sortia i acabava a Barcelona però un any va voler que acabés a Banyoles i vàrem 
fer una gran festa amb un sopar pagat al Restaurant “Flora”.. Quan ell va plegar, ja no es va fer més.
I a la Vuelta España, recordo que vàrem tenir un dèficit de 200.000 ptes. Que en aquell temps eren molt 
diners.

- Quins corredors de la comarca destacaven en aquell temps?
Destacar, destacar, cap. Aficionats, no ho recordo gaire. Un tal Calm, un xicot de Fontcoberta, però 
guanyar curses cap. Sí que ho feien corredors nostres de Bescanó, de Palamós... Sé que el club en 
èpoques posteriors ha anat guanyant curses, com ara en Llorenç Llop. Molt abans del nostre club, hi 
havia en Pere “Biel” Peracaula que era molt ràpid.
Per cert, clubs de la província que mantinguessin un equip ciclista, potser només érem nosaltres i el 
C.C. Empordanès. 
Hi ha una anècdota sobre el mallot. Nosaltres hi vàrem posar la bandera catalana i en temps de Franco 
això era perillós... Finalment la vàrem treure.
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- Ha anat seguint la tasca que s’està fent , les activitats que s’han anat organitzant o amb els 
resultats esportius del Club?
No gaire, però sí que vaig sempre a veure aquest circuit de BTT que feu al Puig de Sant Martirià, dia 
que aprofito per passejar i veure ciclisme. Vaig seguint els corredors i m’enfilo fins allà on hi havia el 
Monestir.
De passada aprofito per dir que sóc un gran apassionat de la Història. Allà va haver-hi la guerra del 
francès on el poble de Banyoles es va aixecar contra l’enemic.
I a vosaltres, sempre us segueixo per la premsa, sempre miro els diaris a veure si sortiu. 
- Vostè com amant del ciclisme que és, el segueix encara, ja sigui a través de la televisió o 
premsa? 
Encara la meva passió esportiva és el ciclisme. El futbol també m’agrada, però no tant. 
També crec que el ciclisme passa un mal moment pel tema dopatge, però que no són els únics que es 
dopen.
Jo sempre segueixo i seguiré el Tour, la Volta a Catalunya, el Giro... totes les etapes...
Ara no compro premsa esportiva, però quan miro el diari Avui o un altre diari sempre miro primer 
l’apartat de ciclisme. Ara per exemple hi ha el cas de l’Iban Mayo, que jo crec que ell no és culpable. És 
com en Roberto Heras que crec que vol deixar el ciclisme, jo el conec i sé que és un bon noi i potser 
no hauria d’acceptar cap oferta i plegar, després del que ha passat i tenint en compte que són 
moments delicats.
- El 25 de novembre passat el varen convidar a la festa dels 50 anys, què ens en pot dir? Vostè 
creia que després de 50 anys encara hi hauria algú que continuaria aquest bonic projecte?
Sento molta i molta alegria. És un somni fet realitat. Estic molt content. Vaig observar una cosa: 
germanor. Vaig veure matrimonis amb els seus fills o filles, i tots plegats amb aquell dinar, amb aquella 
xerrameca, amb aquella satisfacció, amb aquella alegria... Quan jo parlava amb en Josep Font deia “si 
quan nosaltres vàrem fundar el club ens haguessin dit que podríem veure això, no ens ho haguéssim 
cregut!”. I vaig recordar en Giralt, en Benet Freixa, en Clemente i tres o quatre companys que ja no 
estan entre nosaltres. És clar, són 50 anys...
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Recull de
fotos
antigues

Els que més o menys estem vinculats al Club Ciclista Banyoles tenim 
la sensació que el Club no seria el mateix sense en Pol…

Per cert, Salvador o Pol?
Tant m´és. M’agraden tots dos. Em podeu dir com vulgueu.

Doncs bé, Pol o Salvador, quant fa que ets soci o que estàs lligat 
a l’entitat?
No me n’en recordo, però deu fer més de 10 anys.

Recordes la primera activitat en la qual vas col·laborar ?
Uff! Tot va començar amb la colla d’en Massanellas i el meu cunyat 
(en Joan Roura) que van fer una excursió a Galícia i em van demanar 
si volia portar el cotxe de suport i d’aquesta manera em van 
enganxar.

Quina és l’experiència de la qual guardes millor record ?
Doncs no ho sé. Cada vegada que col·laboro amb el Club és per a mi 
una experiència nova i de totes tinc un bon record. 

Des de fa uns anys sembla que tens un ajudant, no?
Sí, des de fa aproximadament tres anys «l’avi » (Pere Juanola) m’ajuda en les diferents activitats. El van operar 
de l’esquena i no pot anar gaire en bicicleta.

Sols seguir el ciclisme per la tele o la premsa?
I tant, sempre que llegeixo el diari, el començo per darrera per tal de llegir les notícies de ciclisme. També solo 
mirar per la tele el Tour, la Vuelta… I també segueixo el BTT, que també m’agrada.

El practiques o l’has practicat anteriorment?
Bé, cada dia vaig a treballar amb bicicleta. És la meva manera de practicar-lo. 

De qualsevol manera ens han dit que de ports de muntanya n’has pujat 
molts, fins i tot a Itàlia, com ara el Mortirolo, no? 
Sí, he fet quasi tots els ports mítics del ciclisme : el Mortirolo, el Gavia, el 
Tourmalet… També algun l’he fet a peu. Precisament vaig anar a veure una 
etapa del Tour, que per cert la va guanyar en Roberto Laiseka, i vàrem haver 
de caminar un bon tros…

Com veus el tema del dopatge, que malhauradament està molt de moda?
Crec que els ciclistes per fer el que fan s’han de dopar. Fer ports com el 
Mortirolo, el Tourmalet i l’endemà tornar-hi no sé si poden aguantar-ho sense 
dopar-se. També crec, però, que el ciclisme està rebent més que d’altres 
esports, ja que els atletes també fan esforços increíbles, o d’altres com ara el 
futbol que segur que també es dopen.

Per acabar, ens agradaria saber què fas quan no ajudes als del Club 
Ciclista Banyoles.
Faig teatre. De fet, es pot dir que tinc dos hobbys, col·laborar amb el Club 
Ciclista i fer teatre. Jo formo part dels Amics del Teatre del Cercle de Catòlics. A 
banda d’això , també m’agrada molt passejar.

Especial
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TEMPORADA 2007 - BTT

RESUM TEMPORADA 2007 - CARRETERA

La temporada començava amb la disputa de l’open d’Espanya de BTT amb la participació de dos dels nostre 
corredors, el junior Carles Moliner i el cadet Adrià Pujol. Aquest open constava de tres proves diputades totes a 
Catalunya, Sant Andreu de la barca, Sant Gregori i Ager. Bona actuació dels nostres corredors, amb un segon lloc a la 
classificació final per a Carles Moliner i un bon paper de l’Adrià Pujol en el seu primer any de categoria cadet. 
Destacar també la participació del veterà 40 Pere Batllori a la cursa de Sant Gregori.
A mitjans de març començava també la copa catalana de BTT internacional coneguda com gran premi Massi. 
Aquest campionat tenia 8 proves repartides per tot Catalunya i les Balears. La competició començava a casa nostre 
amb una cursa d’autèntic luxe i la participació de corredors de talla mundial com el campió del mon Julien Absalon 
o el campió europeu Josep Antoni Hermida a més d’infinitat de bons corredors. Destacar en algunes d’aquestes 
proves la participació d’alguns dels nostres corredors i especialment la del nostre junior Carles Moliner, que malgrat 
patir nombrosos problemes de salut va aconseguir finalitzat el campionat amb una molt bona desena posició a la 
general final. Felicitar també en Pere Batllori, novè a la categoria de veterans 40 i en Jordi Cabana onzè en la 
mateixa categoria.
Com és normal, el campionat més seguit pels nostres corredors va ser el trofeu Caixa Girona de BTT, amb la disputa 
de 10 curses repartides per la província de Girona. Molt bona actuació per part dels nostres corredors més petits 
amb un quart lloc de Narcís Lopes (aleví de 2n any) i un cinquè de l’Adrià Espinar (principiant de 2n any) en la seva 
primera participació en aquest campionat. Per la seva part en Pau Maestre va pujar el podi amb un tercer lloc (aleví 
de 1r any) a la classificació final i també dir que aquest corredor va aconseguir el subcampionat de Catalunya 
disputat a Torroella de Montgrí. 
Per part dels més grans molt bon paper del nostre corredor veterà 40 Pere Batllori que s’adjudicava el campionat 
amb gran autoritat. Felicitar també l’Oscar Carrasco amb un gran quart lloc a la difícil categoria èlit. Per la seva part 
en Jaume Roura (veterà 50) i en David Puigdevall (esplai) aconseguien acabar el campionat amb un meritori quart 
lloc. Altres corredors que van participar en alguna d’aquestes curses són en Joan Nicolas, Jaume Fores, Jordi 
Cabana, Sergi Planagumà, Carles Moliner, Josep Massanas, Guillem Busquests i Joan Maestre.
Enhorabona a tos ells, i donar-los les gràcies de part del Club Ciclista Banyoles. 

L’equip de carretera afrontava la seva segona nova temporada al mes de febrer en les curses de caràcter social que 
es realitzaven per terres baixempordaneses. Pel que fa a l’equip ciclomàster, en Lluís Bosch aconseguia posicions 
capdavanteres en curses tan importants com Vallter 2000 i a més, era capaç de disputar alhora duatlons i triatlons al 
més alt nivell. Pel que fa a l’Esteve Campmol quan millor estava i provava sort en el camp Elit, sofria una caiguda 
que el deixaria apartat durant la resta de temporada. Destaquem també que podia tranquil·lament alternar el 
ciclisme amb l’atletisme i a més, arribant amb els primers.
L’equip de veterans veia recompensada la seva labor amb el primer triomf de l’equip de carretera gràcies a la 
victòria de Llorenç Llop a Torelló. També havia destacat en altres proves com ara a Banyotes a on va assolir la 2ª 
posició. En Josep Canet va entrar també moltes vegades amb el pilot capdavanter.
Des d’aquí, els desitgem que la propera temporada aconsegueixin més èxits.

www.ccbanyoles.com
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PARLEM DE DOPATGE (i II)

La segona cosa a dir és que el dopatge és un problema de tot l’esport en general; no 
és un problema exclusiu del ciclisme. Tanmateix, per desgràcia, des d’anys ençà el 
ciclisme ha esdevingut “l’ase dels cops” en la lluita contra el dopatge. Poden haver-hi 
molts perquès, però endinsant-nos per aquesta via ens podem perdre. Els mitjans de 
comunicació, pel tractament que en fan, hi tenen molt a dir. Potser hi ha un interès en 
eliminar el ciclisme perquè és un esport molest per molta gent. Potser els esports que 
donen més diners poden pagar per no donar tantes explicacions de com controlen el 
dopatge i mentrestant es justifica la lluita contra el dopatge carregant contra el 
ciclisme i donant-li un tractament mediàtic desproporcionat. L’única cosa que podem 
fer és manifestar la injustícia d’aquest tractament desigual per part dels mitjans.
Finalment, una tercera cosa a considerar és si per practicar el ciclisme de competició és 
necessari el dopatge. Moltes vegades he sentit ben a prop meu frases del tipus “No es 
pot córrer el Tour només bevent aigua i menjant espaguetis”. Tantes vegades ho he 
sentit que gairebé n’he estat convençut. Tanmateix si hom reflexiona una mica la cosa 
no està tan clara.
Hi ha estudis que demostren que un cos humà ben cuidat, portant una vida sana, 
degudament entrenat amb 30.000 km a l’any i amb una dieta adequada està 
plenament capacitat per aguantar una competició ciclista de tres setmanes sense 
necessitat de recórrer a substàncies dopants. Per tant, s’ha de desterrar la idea de que 
no és possible córrer un Tour sense dopar-se.
Quan parlem de dieta adequada no hem de caure en la simplicitat de l’aigua i els 
espaguetis. La dieta adequada per a un esportista és aquella que li dóna el necessari 
per suportar el desgast que li comporta l’entrenament i la competició.
De vegades, fruit del desgast i de l’estat de salut, pot ser necessari reforçar la dieta 
amb substàncies sintètiques com vitamines, sals minerals i oligoelements que en 
absolut són substàncies dopants.
Una altra qüestió és la mitjana amb què es corre. Els experts diuen que ni el 
quilometratge ni el recorregut són cap problema. De fet, fa setanta anys els 
recorreguts eren molt més llargs que ara i no hi havia cap de les substàncies que hi ha 
avui en dia. La veritable dificultat i on rau la duresa de les proves és l’elevada velocitat 
mitjana amb què es corre.
La clau del ciclisme de competició consisteix en córrer més ràpid que els adversaris 
valent-se de les tàctiques, de les dificultats del recorregut, del bon avituallament, etc. 
Per tant si una cursa és dura és perquè els corredors la fan dura anant a un ritme més 
elevat.
Per tant, si hi ha corredors que es dopen i augmenten la velocitat mitjana de la cursa la 
fan inaccessible als que no prenen res. Solució: O s’eradica els que es dopen o els que 
no es dopen es veuran obligats a fer-ho per aguantar el ritme.
No ho sabem del cert, però probablement el que ha passat en els darrers anys és que 
dins el pilot se sabia que n’hi havia que es prenien substàncies indetectables i qui més 
qui menys va trobar justificat fer el mateix estenent-se el dopatge com una plaga. Ara 
com que han millorat els mètodes de detecció s’ha invertit la tendència i cada vegada 
n’hi ha menys que es dopen, la qual cosa ens permet ser una mica optimistes i pensar 
en un futur en què potser el dopatge no serà eliminat del tot però en què escapar-se 
serà cada vegada més difícil.
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LE TOUR ULTIME

Tenim un soci a L’Estartit (Amat Artigas Towle) que es caracteritza per protagonitzar 
gestes dignes d’esportistes de gran esforç i sacrifici. Vàrem tenir l’oportunitat de veure’l 
al canal 33 en el programa Temps d’aventura, però ell ens ha dedicat unes breus 
paraules:

UNA EXPERIÈNCIA PER OBLIDAR …

4.200 quilòmetres per davant, 10 dies, tres països, 50.000 metres de desnivell, Alps i 
Pirineus, plana holandesa, bellesa belga, etc ... Molts detalls en una prova que en teoria 
era Campionat del Món d´Ultraresistència … 
Molts entrebancs durant el recorregut: problemes amb el road-book, carreteres tallades, 
en contradirecció, perill… Vàrem començar la prova amb moltes ganes però a mida que 
passaven els dies tot l’equip va anar perdent forces.
L’estructura del meu equip estava composat per dos vehicles d’assistència i amb cinc 
assistents (un mecànic, un fisio, un cuiner i dos pilots. El ritme que portava damunt la 
bicicleta era molt bo i amb el pas dels dies i acumulant una mitjana superior als 400 
quilòmetres diaris, el repte es podia assolir.

Després de sis dies acumulant quasi 2.700 quilòmetres (segons l’organització només 
portàvem 2.150 quilòmetres), els problemes físics per no dormir van afeblint la moral de 
tot l’equip. Després de comprovar que el corredor que anava primer no tenia el mateix 
recorregut que nosaltres, decidim abandonar a La Grasse, a tocar els Pirineus. Ja havíem 
liquidat mig recorregut (Madeleine, Glandon, Croix de Fer, Telegraphe, Galibier, Vars, Mont 
Ventoux...).
Després parles amb gent entesa en llarga distància i et diuen que potser a la organització 
des de bon principi els va interessar que ens perdéssim, per així fer veure que la prova 
era més dura i que acabessin menys, interessos, etc... Proves de parlar amb la organització 
i no volen reconèixer res i donen llargues despistant i dient que potser no portava un 
bon entrenament, que no portava un bon equip, que no enteníem el GPS… Com podien 
dir això si no  ens coneixien ni sabien com era l’equip que portava!

Bé, però tot i això tinc un nou repte. Un repte que serà a la nostra terra, molt proper a 
nosaltres, intentaré en 24 hores realitzar 80 voltes a l’estany de Banyoles totalitzant 560 
quilòmetres de recorregut. La sortida a partir de les 12 del dissabte 1 de Maig i arribada 
un dia després al mateix lloc intentant haver assolit la fita. Pels qui vulgueu feu-ne un 
seguiment i acompanyar-me en algun entrenament seguiu les evolucions del meu blog i 
en podreu formar part.

Això és tot, companys i companyes del Club Ciclista Banyoles. Espero que ens seguim 
veient a les carreteres i donant al color groc una imatge d’esportivitat i lleure per les 
carreteres on circulem. Moltes gràcies. 

Amat Artigas Towle
EDB 80 Voltes – 1 Març 2008
http://amatartigas.blogspot.com

P E D A L SP E D A L S
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P E D A L SP E D A L S

ASSAMBLEA GENERAL
DE SOCIS
Dia: divendres, 1 de Febrer de 2008
Hora: - 1ª convocatoria a les 9 h del vespre
           - 2ª convocatoria a les 9:15 h del vespre
Lloc: Can Quim del Rec

TRAMITACIÓ
DE LLICÈNCIES
Dies: 1 i 8 de Febrer de 2008
Hora: de 8 h a 10 h del vespre
Nota: nosaltres tindrem tots els impressos.
Si algú els vol imprimir abans pot anar a 
www.ciclisme.cat

El club ha encarregat cava amb motiu 
de la celebració del cinquantenari. Es 
tracta de cava amb etiqueta i xapa 
commemorativa elaborat per la cava 
del Penedés “Jané i Santacana”. Ve 
presentat en caixes de 6 ampolles i el 
seu preu es de 30 euros la caixa. Qui 
estigui interessat en la seva adquisició 
pot passar per can Quim del Rec els 
dies de tramitació de les llicencies o, si 
vol adquirir-lo abans, pot telefonar al 
615067378.

Apartat 50 • 17820 BANYOLES
info@ccbanyoles.com

Venda de Cava
del C.C.Banyoles
50 anys

La junta del Club Ciclista Banyoles us desitja 

BONES FESTES i BON ANY 2008
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