
   

PROPERES ACTIVITATS

16 de maig

Marxa cicloturista - Les Goges

6 de juny

Diada familiar: Montserrat

12 de juny 
Cursa de carretera

CLUB CICLISTA BANYOLES • Núm. 47: 2n trimestre de 2010

      15 de gener

CANVI DE JUNTA

          14 de març

COPA CATALANA
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L Voldria començar el meu mandat al capdavant del Club Ciclista Banyoles donant les gràcies 
a tota la gent que amb el seu treball i esperit de sacrifi ci ha fet que l’entitat a la qual ara jo 
represento hagi complert més de 50 anys i que s’hagi consolidat com un referent en el món 
del ciclisme català. Dono les gràcies a les persones que han format part d’alguna junta, als 
col·laboradors o espònsors, a les institucions, a tots els seus presidents, i en especial a  tots els 
socis i sòcies que en un moment donat han format part d’aquesta gran família.

Personalment he conegut l’època de tres presidents; la d’en Josep Ma Arbués, la d’en Josep 
Massanellas i la d’en Miquel Moliner, i en tinc molt bons records. A més, he pogut treballar 
aquests últims quatre anys al costat d’en Miquel i espero haver après alguna cosa, ja que el 
model ha estat molt bo. Tinc la impressió que ha deixat el llistó molt alt, i l’objectiu serà que 
no baixi.

Però ara cal afrontar el present, i aquest passa per tenir al teu costat una bona junta, uns 
bons companys que m’acompanyin aquests propers anys. I em sembla que els he trobat. En 
aquests primers mesos he pogut comprovar que treballar per un club com el nostre porta fei-
na, però per sort he constatat que tots hi estan implicats i cadascú fa la feina que li toca. Des 
d’aquí només em queda dir-los que els estic molt agraït i que estic segur que ens en sortirem.

Pel que fa als objectius que hem marcat com a junta passen per mantenir una línia continuis-
ta i seguir fent aquella feina que els companys que ens han precedit van fer tant i tant bé. 
Escric aquestes línies l’endemà d’haver organitzat la Copa Catalana Internacional, una prova 
que es va iniciar ara fa 9 anys, i tot i que n’estic orgullós, crec que el camí ja estava força 
aplanat. El mateix passa amb les Goges, amb la Copa Girona, la superexcursió, les botifarra-
des o les sortides del club. Tot està ja enfi lat i nosaltres només hem de fer que segueixi igual. 
El mateix passa amb la Diada familiar. Tot i que és novetat aquesta temporada, nosaltres 
només l’hem recuperada, ja que alguns anys enrere ja s’havia dut a terme.

El món de la competició ha estat el camp on jo he estat més anys. M’ha ensenyat moltes co-
ses bones i menys de dolentes, però espero que em serveixi per lluitar contra els entrebancs 
i per trobar solucions a tots els imprevistos que es presentin. 

Ara toca posar-nos a treballar i mirar de fer-ho el millor que puguem. Sé que tots hi posarem 
el màxim per tal que tot surti bé. Sé que hi haurà moments bons i d’altres no tant bons. Sé 
que haurem de sacrifi car-nos i deixar algunes coses de banda, però també sé, n’estic con-
vençut, que pagarà la pena.

Moltes gràcies

Llorenç Llop Noguer
President del Club Ciclista Banyoles

Pedals 47 Club Ciclista Banyoles • Coordinació: Llorenç Llop i Josep Bou • Maquetació: Estudi Oliver Gràfi c
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DATA ITINERARIS
03/07/10 Sortida Coll d’Ares - Costoges

9,10,11/07/10 Superexcursió al Tourmalet

25/07/10 Sortida a Vallter

31/07/10 CRI a Rocacorba

07/08/10 Anada a Andorra

04/09/10 Triatló de Catalunya - Banyoles

05/09/10 Terra de Comptes

12/09/10 Sortida a Castellar de N’Hug

2N TRIMESTRE 2010

AVANÇ 3R TRIMESTRE 2010

DATA ITINERARIS

27/03/10 Sortida a Pals

02/04/10 Volta a Catalunya “VOLCAT”

05/04/10 Mont-ras. Caixa Girona BTT

10/04/10 Randonneur Mundial 300 km Manresa

11/04/10 Sortida Sant Pere de Rodes 

11/04/10 Vilajuïga. Caixa Girona BTT

11/04/10 Cursa de Porqueres. Seniors i Master 30

18/04/10 Duatló de Banyoles

25/04/10 Triatló B de Banyoles

30/04/10 Cursa Empuriabrava. Senior i Master 30

01/05/10 Randonneur Mundial 400 km Manresa

01/05/10 Sortida de Les Goges pels Socis

02/05/10 Tossa de Mar. Caixa Girona BTT

09/05/10 Terra de Remences

16/05/10 IV Marxa Les Goges

16/05/10 Figueres. Caixa Girona BTT

22/05/10 Clásica Internacional Lagos de Covadonga

22/05/10 Festa Primavera. Palafrugell. Cadets

23/05/10 CRI Volta a l’Estany

23/05/10 Marxa Terra de l’Aigua

29-30/05/10 Barcelona – Perpinyà – Barcelona 2010

30/05/10 Cursa Empuriabrava Senors/Master 30. Veterans. Elit/Sub 23.

05/06/09 Marxa de la Bonaigua

05/06/09 Clásica El Angliru 2010

06/06/10 Sortida Familiar a Montserrat

12-13/06/10 24 Hores Ciclistes de Montjuïc

12/06/10 Randonneur Mundial 600 km Manresa

12/06/10 Cursa de Carretera Banyoles - Rocacorba

13/06/10 Volta Cadí Moixeró

18/06/10 Campionat de Catalunya. Cadets i Juniors

19/06/10 Campionat de Catalunya. Senior/Master 30 i Veterans.

19/06/10 Quebrantahuesos

20/06/10 Marxa Tres Nacions

26/06/10 Marxa Montsec - Montsec

27/06/10 Sortida al Turó de l’Home

27/06/10 Cassà de La Selva. Caixa Girona BTT
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PALS
Banyoles – Flaçà - Sant Llorenç 
de les Arenes – Parlavà -Serra de 
Daró – Fontanilles – Pals – Perata-
llada - La Bisbal – Madremanya - 
Sant Martí Vell – Celrà - Banyoles.

LES GOGES PELS SOCIS
Banyoles –Vilavenut – Esponellà 
– Navata- Lladó – Cabanelles – 
Maià de Montcal – Beuda – Be-
salú – Castellfollit de la Roca – 
Sant Joan les Fonts – Olot – Santa 
Pau – Banyoles – Rocacorba.

SORTIDA FAMILIAR 
A MONTSERRAT
Banyoles – Girona– Anglès - Osor - Sant Hila-
ri Sacalm - Pla de les Arenes - Coll de Revell 
- Viladrau - Seva - Tona - Coll de la Pollosa - 
Collsuspina - Moià - Manresa - Monistrol de 
Montserrat - Monestir de Montserrat.

Sant Pere de Rodes
Banyoles – Figueres – Vilajuïga - 
Sant Pere de Rodes – Perafi ta – 
Roses - Banyoles

XXVIII VOLTA A L’ESTANY 
(CRI)

SORTIDA AL TURÓ DE 
L’HOME (MONTSENY)
Girona - Santa Coloma de Farners  
Mallorquines - Hostalric - Sant Celoni- 
La Costa del Montseny - Fontmartina 
- Turó de l’Home - Santa Fe del 
Montseny - Coll de Revell - Pla de les 
Arenes - Sant Hilari Sacalm - Santa 
Coloma de Farners - Girona.

 3ª 

 5ª 

 7ª 

 4ª 

 6ª 

 8ª 

27 DE MARÇ
DISSABTE

1 DE MAIG
DISSABTE

6 DE JUNY
DIUMENGE

11 D’ABRIL
DIUMENGE

23 DE MAIG
DIUMENGE

27 DE juny
DIUMENGE

 Recorregut: 101 km

 Desnivell acumulat: 610 m

 Hora sortida: 8:00 h

 Lloc sortida: Davant Supermercat 
  Condis de Banyoles
 Trofeu regularitat: 100 punts

 Observacions: Hi haurà agrupaments 
  a Flaçà i La Bisbal

 Recorregut: 133 km

 Desnivell acumulat: 2.500 m

 Hora sortida: 7:00 h

 Lloc sortida: Davant Pavelló 
  de la Draga
 Trofeu regularitat: 150 - 200 punts

 Recorregut: 160 km

 Desnivell acumulat: 2.500 m

 Hora sortida: 6:30 h

 Lloc sortida: Super Condis de Banyoles

 Trofeu regularitat: 200 punts

 Recorregut: 128 km

 Desnivell acumulat: 1.400 m

 Hora sortida: 7:30 h

 Lloc sortida: Davant Pavelló 
  de la Draga
 Trofeu regularitat: 140 punts

 Recorregut: 6,7 km

 Hora de sortida: 8:15 h

 Lloc de sortida: Passeig Darder 
  davant Hotel Mirallac

 Trofeu regularitat: 50 punts

 Inscripcions: Davant l’Hotel Mirallac 
  a partir de les 8 h matí.

 Recorregut: 164 Km

 Desnivell acumulat: 2.450 m

 Hora de sortida: 6:30h

 Lloc de sortida: Girona. Davant el Pavelló 
  de Fontajau

 Trofeu regularitat: 220 punts

Recordeu: Cal portar esmorzar i respecteu les 
normes de trànsit

Recordeu: Esmorzarem a Beuda i cal portar-lo. 
Es faran diferents reagrupaments per evitar 
problemes als llocs de pas més complicat com el 
tram de la N-260 o el pas per Olot.

Observacions: Molta atenció al pas de les poblacions i en 
particular de la carretera de Manresa a Monistrol, així 
coma a la pujada fi nal al Monestir.

Recordeu: Esmorzarem a Viladrau. Portar l’equipament 
del Club, per entrar a Montserrat vestits de “gala”. 

Recordeu: Cal portar esmorzar i respecteu les 
normes de trànsit

Observacions:  Després de la pausa obligada de l’any 
passat, tornem a reprendre la clàssica Volta a l’Estany, 
on podrem mesurar el nostre estat de forma davant el 
cronòmetre. La sortida es donarà de minut en minut 
per odre d’inscripció. Hi haurà una classifi cació especial 
per menors de 18 anys i fèmines. 

Observacions: Molta atenció al trànsit en el tram de 
carretera d’ Hostalric a Sant Celoni. Atenció a l’estat de 
la carretera de la baixada del Turó de l’Home. 
Recordeu: Portar esmorzar.
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COPA CATALANA BTT - 2010
El repte que suposa cada any pel Club la celebració de la Copa Catalana Internacional, s’ha assolit 

una vegada més amb èxit, tant a nivell organitzatiu com esportiu. Després d’una setmana compli-

cada meteorològicament parlant, fi nalment el diumenge 14 de març al matí, el circuit es trobava 

a punt per acollir la cita anual del BTT a Banyoles, amb la prova inaugural del Superprestigi Massi-

Open d’Espanya de BTT. 

L’ambient que es respirava a Banyoles, durant el dies previs a la prova, ja feia preveure una jornada 

molt especial pels afi cionats a la bicicleta i en particular del BTT. I així va ser, la veritat es que feia 

goig, veure no només els ciclistes, sinó també el gran nombre de persones que un moment o altre 

durant tot el cap de setmana, amb un temps que hi acompanyava, feien cap a la Draga per viure 

uns moments intensos de ciclisme.

Després de revisar l’estat del terreny i dels efectes de les nevades, es va condicionar un itinerari 

d’uns 7 km a l’entorn del Parc de la Draga i del Puig de Sant Martirià. Un circuit amb una primera 

part molt tècnica de constants pujades i baixades fi ns dalt de la Creu del Puig de Sant Martirià, i el 

ràpid descens des del Mirador de l’Estany fi ns el Mas Arbeix, amb trams que van oferir un espec-

tacle únic pels amants del ciclisme de muntanya. La segona part molt més planera, transcorria pel 

voltants de l’Estany des de Lió fi ns la Draga, dins un entorn excepcional per gaudir de la bellesa del 

paisatge i dels ciclistes en el seu esforç.

El prestigi que la prova ha assolit durant els darrers anys, va fer que més de 500 participants, agru-

pats en diferents categories, des dels Cadets fi ns els Èlit, acudissin puntualment al tret de sortida 

de Banyoles. Els corredors van oferir un espectacle esportiu de primer nivell. Destacar la victòria en 

la categoria Èlit del doble campió olímpic Julien Absalón i en la categoria femenina de la corredora 

Ana Villar. Per equips remarcar el gran paper de l’Orbea, que va situar a tres dels seus corredors al 

podium.

Els bons resultats i la qualitat esportiva, consoliden la prova com un referent obligat en el món de 

la BTT a Catalunya i fora del país. La celebració de la Copa Catalana, fa que es parli de Banyoles, 

i de l’activitat esportiva que s’hi desenvolupa, com una etapa obligada. I això, és mèrit de tots els 

que d’una forma o altra hi participen, col·laborant en les diferents tasques necessàries per aconse-

guir aquests resultats. 
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Dades d’interès per viatjar a Islàndia amb bicicleta

• La crisi econòmica que pateix el país fa que els preus hagin baixat i ara sigui assequible poder viatjar 

en aquest país, fi ns fa un parell d’anys era prohibitiu.

• És un país molt adaptat i predisposat als viatgers amb bicicleta, és el lloc on hem coincidit amb cents 

de cicloturistes, mentre que en altres països difícilment en trobàvem més de 10.

•  A l’estiu es pot pernoctar en els càmpings, que són econòmics i ben condicionats, sempre plens de 

cicloturistes i muntanyistes, interessant per poder compartir les experiències i preveure millor el viatge.

• No és un país apte per a tots els públics. Cal estar ben preparat físicament per descobrir en bicicleta 

aquest país. La seva orografi a, el vent, el fred i la pluja poden complicar molt l’aventura si no es va ben 

preparat físicament i psicològicament, per sobreposar-te als contratemps, sobretot atmosfèrics.

• Alerta amb el vent, pot ser perillós en qualsevol moment.

• En cas de necessitat el país està adaptat perquè el cicloturista pugui fer trams en autobús, pagant el 

suplement del transport de la bicicleta.

• Cada paisatge té el seu encant, tot i que pugui semblar monòton en els trams llargs.

• Aprofi ta, a preus molt econòmics, les piscines municipals del poble. Hi sol haver diferents vasos amb 

diferents temperatures (38, 40 graus). Et relaxa i et reconforta. A diverses localitats pots trobar zones 

de bany termal naturals.

• Porta menjar sufi cient a les alforges, no es troben supermercats amb facilitat. El país és deshabitat en 

la majoria dels trajectes.

• A l’equipatge no pot faltar la roba d’abrigar: guants d’hivern, pantalons llargs, paravents bons... i, so-

bretot, la tenda de campanya que resisteixi el vent i la pluja i sacs de dormir per a temperatures baixes.

ISLÀNDIA: EL PARADÍS DEL CICLOTURISME (I)
EL VIATGE NO ÉS APTE PER A TOTS ELS CICLOTURISTES, CAL ESTAR PREPARAT FÍSICA-

MENT I PSICOLÒGICAMENT. EL VENT I L’OROGRAFIA POSEN EL NIVELL ALT A AQUEST 

EXTRAORDINARI PARATGE ADAPTAT PER FER-LO AMB BICICLETA. 
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I)El sentit de la ruta que hem fet – direcció nord -, és diferent a la que es proposa a les guies i als 
fòrums, que recomanen la ruta en sentit contrari a les agulles del rellotge. 

Un cop finalitzat el viatge, pensem que és una forma de començar dura sobretot pel vent que 
bufa de nord a sud a la pista 35, però en general la seqüència de paratges i esdeveniments ens ha 
gratificat enormement.

Aquest viatge ha estat un privilegi! 

En Jordi i jo ens hem endinsat en un país extraordinari per viure’l pedalant i amb alforges. 

Islàndia pel cicloturista li ofereix experiències úniques en relació amb la naturalesa. Es sent, a cada 
instant, que la Terra és viva: batega en els volcans, s’expressa en els gèisers, respira en el mar, can-
via en les glaceres, sospira en les fonts geotermals, entrega en les cascades...  

L’aterratge al país comença amb el sol de mitjanit. Són les dues de la matinada quan arribem amb 
avió a l’aeroport de Keflavik, a 48 km de l’est de la capital Reykjavik. La nit no la coneixerem en 
aquest país. Durant aquest mes de juliol, cada “nit” el cel és clar ( com a les set del matí de l’estiu 
a Banyoles).

El nostre desig és conèixer la illa d’Islàndia amb bicicleta, majoritàriament, per la carretera na-
cional 1, que és l’anell de l’illa (ring road) que uneix les zones més habitades del país. És la única 
que està asfaltada en la  majoria del recorregut. Anant sempre per aquesta carretera et condueix 
inevitablement a les meravelles que t’exposa amb facilitat aquest país d’extraordinària naturalesa 
i infinitats de colors a la terra i al cel: blancs, blaus, grocs, grisos, verds...

El vent i la fred (al matí al nord de l’illa estem a uns 5 graus) seran els nostres companys de viatge 
inseparables... Aquest clima és el que fa viure amb més duresa el viatge amb bicicleta. El vent bufa 
constantment en contra, fent, inclús, que hi hagi trams realment perillosos entre el ciclista i els 
cotxes.  La pluja només ens ha visitat durant tres dies i els altres dies hem viscut canvis de temps 
primaverals en poques hores: boira, núvols, el sol, pluja fina, ...

L’itinerari que us presentem en resulten uns 1.600 km., tots en bicicleta, en 20 dies al país, amb una 
mitjana de 100 quilòmetres diaris els dies que pedalem més, descansem algun dia, sense agafar la 
bicicleta. 

• Reikiavik -Geysir. (105 km)

A pocs quilòmetres al nordest de Reikiavik, es troba el que s’anomena el cercle d’or: Pingvellir, 
declarat Patrimoni de la Humanitat pe r la Unesco el 2004 pel valor històric i la seva naturalesa 
presenta nombroses fisures en el terreny ( per fer-nos una idea, seria com Les Estunes en gran) 
i, el Pingvallavatn, el llac més gran d’Islàndia. El géiser de Strokkur és un dels més preciosos del 
món: cada set minuts s’enlaira entre 15 i 30 metres amunt d’aigua bullent. I la cascada de Gullfoss 
impressiona per la gran quantitat d’aigua que deixa anar, creant un arc de Sant Martí permanent 
quan surt el sol. 

• La ruta de Kjöllur o 35  - Gil ( 189 km, en 2 jornades)

En aquest punt deixem la “ring road” per fer la inhòspita carretera interior que travessa el cen-
tre de la illa. Aquesta pista només es pot utilitzar a l’estiu, i si es fa en cotxe, que sigui en un tot 
terreny. En aquesta carretera es fa impossible avançar ràpid. La pista d’uns 170 km és pedregosa 
i sorrenca. La fama que té de dura es confirma, sobretot pel fort vent gèlid en contra que ens 
trobem, a part de les innombrables pujades que hi ha en tota la ruta. Es travessa per entre dues 
espectaculars glaceres: Langjökull i Hofsjökull. 

Ens hem trobat pocs ciclistes en aquest tram. Molts cicloturistes opten per agafar un autobús per 
travessar la illa.

Autora de l’article: Anna Viñolas



8 NOTÍCIES

DIADA FAMILIAR A MONTSERRAT
El dia 6 de juny, celebrarem la Diada Familiar del Club a Montserrat. Com ja s’havia fet fa uns 

quants anys, des del Club volem tornar a reprendre les diades familiars, per permetre una trobada 

de tots els que anem en bicicleta amb tots els familiars. 

Els que hi vagin en bicicleta faran 160 km des de Banyoles a Montserrat i la tornada serà amb 

autocar. Pels familiars i acompanyants, la sortida de Banyoles serà a les 9 h del matí, per anar a 

Montserrat, tenir temps de fer la visita al Monestir i entorn i rebre l’arribada dels ciclistes. Després, 

per recuperar una mica de forces, hi haurà un dinar tots junts. La tornada a Banyoles, es pot pre-

veure sobre les 7 h de la tarda.

Per organitzar la sortida, cal fer les inscripcions abans del dia 15 de maig, enviant un correu a 

l’adreça electrònica de contacte del Club: info@ccbanyoles.com o trucant per telèfon al 616539121 

(Josep).

Animeu-vos a participar-hi !N
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EXCURSIÓ A CA LA NATI. Hem començat a pedalar de nou amb la sortida clàssica a Ca la Nati. 

Aquest any, uns 40 ciclistes del club vàrem sortir puntuals a les vuit del matí de Banyoles, amb un 

fred que “pelava” per dirigir-nos a l’Escala. A Sant Martí d’Empúries, els participants a aquesta ex-

cursió que marcava l’inici de les sortides de carretera, ens vàrem fer la foto de grup, sota la Flama 

olímpica, amb olor de mediterrània i la mirada posada en les muntanyes nevades dels Pirineus.

No hi podia faltar un bon esmorzar a Ca la Nati, per reposar forces i fer-la petar entre tots, amb la 

trobada dels tres darrers presidents del Club, en Massanelles, en Miquel i en Llorenç.

Desprès d’esmorzar vàrem tornar a agafar les bicicletes i de tornada cap a Banyoles. El ritme dels 

més valents es va imposar i va fer treure la son de les orelles a més d’un. A bona hora, arribada a 

Banyoles, on tot i la fredor climàtica del dia, es respirava una calorosa jornada d’inici del calendari 

de sortides de carretera del 2010.

LES GOGES. El proper dia 16 de maig, el nostre Club organitza la IV edició de la Marxa Cicloturista 

Les Goges Banyoles – Rocacorba. Ja s’està treballant, per organitzar una marxa que permeti a tots 

els amants del ciclisme gaudir d’un dia tot especial, pedalant per les rutes de les tres comarques 

per on transcorre la prova.–el Pla de l’Estany, l’Alt Empordà i la Garrotxa- 

COPA GIRONA. Us avancem que el proper dissabte dia 12 de juny, tenim programada la Cursa de 

carretera que organitza el Club, que forma part de la Copa Girona, oberta a les diferents catego-

ries Cadets, Sèniors/Màster 30 i Veterans. Aquest any, volem fer un recorregut molt atractiu, amb 

sortida al pavelló de la Draga i arribada a Rocacorba.

MOTOS CAMPS ENTRA EN EL MÓN DE LA BICI DE COMPETICIÓ. La botiga i taller de motos i bicicle-

tes situada a la zona de la Plaça de les Rodes està col·laborant amb el nostre club. Ha entrat en el 

món de la bici de competició, tant de BTT com de carretera. Treballa amb diferents marques però 

són especialistes amb B.H. Hi haurà importants descomptes als socis del Club Ciclista Banyoles. El 

nou gerent és Àngel Busquets Serra.

PÀGINA WEB. La nostra pàgina web torna a estar a ple rendiment. No deixeu de visitar-la. http://

www.ccbanyoles.com.
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SUPEREXCURSIÓ AL TOURMALET
Per celebrar els 100 anys de la primera ascensió al mític coll de Tourmalet, aquest any la Super ex-

cursió, serà els dies 9, 10 i 11 de juliol als Pirineus francesos, amb uns recorreguts de muntanya per 

alguns dels port mítics dels Alts Pirineus.

DISSABTE 10 DE JULIOL 

Sortida reina. Circuit d’uns 115 km i 3.500 m de desnivell positiu acumulat, amb la pujada al Tour-

malet, per la vessant de Sainte Marie de Campan, i l’escalada fi nal a Hautacam. El sostre de la sor-

tida, els 2.115 m a dalt del Tourmalet, després de pujar 17,2 km a una pendent mitjana del 7,4% i 

rampes de fi ns el 10%.

DIUMENGE 11 DE JULIOL

Sortida només matinal de 60 km, amb la pujada encadenada al Soulor i Aubisque. Una pujada 

llarga amb alguns descans, de gairebé 30 km d’ascensió i uns 1.500 m de desnivell acumulat. 

Uns dies abans de la sortida es convocarà una reunió per parlar de tots els detalls.

 1 Lluís Mach 00:39:50

 2 Albert Serret 00:40:08

 3 Jordi Teixidor 00:40:13

 4 Alfons Casasalbes 00:40:50

 5 Josep Masdevall 00:42:16

 6 Joan Masos 00:42:38

 7 Eduard Ullastres 00:42:41

 8 Josep Canet 00:43:00

 9 Joan Mach 00:43:16

 10 Josep Tarrés  00:43:23

 11 Llorenç Llop 00:43:50

 12 Martirià Masó  00:44:05

 13 Rafael Espinar 00:45:03

 14 Pere Rustullet 00:45:10

 15 Josep Colomer 00:45:12

 16 Oscar Espinar 00:46:00

 17 Esteve Castanyer 00:46:00

 18 Joan Costa 00:46:01

 19 David Puigdevall 00:46:02

 20 Pere Riera 00:46:55

 21 Josep Massanas 00:47:30

 22 Albert Passolas 00:49:47

 23 Àngels Costals 00:51:53

 24 Joan Rubirola 00:55:30

 25 Pere Martínez 00:56:19

 26 Alex Ricart 00:56:30

 27 Pere Rubirola 00:58:00

BOTIFARRADA/CRONO SANT PATLLARI

El dia 28 de febrer de 2010, va tenir lloc la clàssica Cronoescalada a Sant Patllari, que marca el 

fi nal de les sortides de BTT, amb una important assistència de les sòcies i socis del Club. Mentre 

uns feien la pujada de 14 km uns altres els esperaven a dalt per tal de menjar una bona botifarra.

Classifi cació:
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Bosch Gayolà, Lluís
Clavero Martos, Abel
Clinaz, Mónica
Costa Bosch, David
Figueras Casanovas, Lluís
Garcia Costa, Xavi
Herrero Álvarez, Lluís
Juarez Dorca, Joaquim
Juncà Barea, Dani
Martos Castillo, Jesús
Pujol Company, Francesc
Punsí Ribugent, Carles
Rodriguez Garcia, Marc
Valsera Robles, Juan
Villalonga Villegas, Jonatan

El passat dissabte 6 de febrer va tenir lloc a l’hotel Mirallac de Banyoles la presentació de les tres sec-

cions esportives del CCBanyoles. A l’acte va haver-hi uns parlaments previs, amb un esmorzar conjunt 

per tots els vinguts. Tot seguit es va passar a fer les fotografi es de rigor a l’exterior de l’hotel amb 

l’estany com a fons de cada imatge. 

Finalment, es va aprofi tar la trobada per fer una sortida per alguna de les carreteres tranquil·les del Pla 

de l’Estany. Aquests són els nostres esportistes:

Carla Maestre (femina prebenjamina) 
Ivette Espinar (Benjamina) 
Gerard Bofi ll ( Benjamí) 
Gerard Erena (infantil) 
Pau Maestre (infantil) 
Narcís Lopes (Cadet) 
Marc Moles (Junior) 
Oscar Carrasco (Elit) 
Xavier Erena (V-40 ) 
Joan Maestre (V-40) 
Pere Batllori (V-40) 
Jordi Moles (V-40) 

SECCIÓ DE BTT

SECCIÓ DE CARRETERA

SECCIÓ DE TRIATLÓ

Francesc Bou (Cadet) 
Judit Reina (Fèmina) 
Jordi Teixidor (Elit) 
Abel Clavero (Sénior) 
Natali Estévez (Màster.30) 
Jordi Salvatella (Màster.30) 
Llorenç Llop (Veterà 40) 
Pere Batllori (Veterà 40) 
Jordi Cabana (Veterà 50) 
Josep Canet (Veterà 50) 
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AASSEMBLEA/CANVI DE JUNTA
El dia 15 de gener de 2010 va tenir 

lloc l’assemblea del nostre club, mar-

cada pel relleu a la Presidència i la 

Junta del Club.

Miquel Moliner va encetar la sessió 

presentant l’Informe d’Activitats del 

2009. Aquest ens va donar a conèixer 

una xifra esperançadora pel club, el 

nombre de socis ha augmentat lleu-

gerament durant els darrers quatre 

anys. En Miquel va fer un breu repàs 

de les activitats portades a terme du-

rant l’any 2009, les sortides, la Copa 

Catalana, les Goges o la Copa Girona. 

També va fer una refl exió sobre la situació preocupant pel que fa a la pèrdua d’alguns patrocina-

dors històrics del club. 

Junta del Club.

COMPOSICIÓ DE LA NOVA JUNTA DIRECTIVA 

DEL CLUB CICLISTA DE BANYOLES

President: Llorenç Llop Noguer

Vicepresident: Josep Colomer Armengol

Secretari: Lluís Pujol Amich

Tresorer: Xavier Martí Vilavedra

Vocals: Jaume Adelantado Camarasa 

Josep Bou Tomàs 

Josep Canet Soler 

Josep Codinach Terradas 

Joan Costa Gou 

Natali Estevez Molina 

Albert Malagelada Moncanut 

Jordi Salvatella Cadena 

Toni  Segovia Rovira 

Jordi Teixidor Mir
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