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BANYOLES
CLUB CICLISTA

- 14 DE DESEMBRE MARATÓ 
DE TV3 - DINAR DE CLOENDA

- 20 DE DESEMBRE 
ASSEMBLEA-LLICÈNCIES.

- 6 D’ABRIL LES GOGES

- 11 i 12 DE JULIOL SUPEREXCURSIÓ

PROPERES ACTIVITATS HA ESTAT NOTÍCIA

A PUNT LA TEMPORADA 2015



2 CALENDARI
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5 02/11/14 Botifarrada a Can Salvi

02/11/14 1a sortida de btt

16/11/14 2a sortida de btt

30/11/14 3a sortida de btt

14/12/14 Pedalada Marató de TV3

14/12/14 Dinar de cloenda

28/12/14 4a sortida de btt - esmorzar de Nadal

11/01/15 5a sortida de btt

25/01/15 6a sortida de btt

08/02/15 7a sortida de btt

15/02/15 Cursa social

22/02/15 8a sortida de btt - crono St Patllari

22/02/15 Botifarrada a La Torre de Pujarnol

08/03/15 Copa Catalana de BTT

22/03/15 Ca la Nati - 1a sortida de carretera

12/04/15 La Salut de Terrades - 2a sortida de carretera

26/04/15 Tossa/Sant Grau - 3a sortida de carretera

10/05/15 Terra de Remences

24/05/15 Sant Pere de Roda - 4a sortida de carretera

07/06/15 Excursió Familiar/ Montserrat - 5a sortida de carretera

21/06/15 Vallter 2000 - 6a sortida de carretera

03/07/15 Superexcursió - Anada

04/07/15 Superexcursió/sortida llarga

05/07/15 Superexcursió/sortida curta - Tornada

25/07/15 Crono a Rocacorba - 8a sortida de carretera

01/08/15 Anada a Andorra - 9a sortida de carretera

27/09/15 Els Àngels/Sta Pellaia - 10a sortida de carretera
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LAmb un gran èxit de participació, el diumenge 16 de febrer uns 200 ciclistes van desafiat el mal 

temps per donar-se cita a la segona edició de la cursa social de Banyoles, amb sortida i arribada al 

Parc de la Draga de Banyoles. 

A les 10 del matí prenien la sortida els corredors per afrontar les dues voltes al circuit passant per 

Serinyà, Besalú, Cabanelles (Can Vilà), Crespià, Esponellà, Melianta i final a Banyoles, amb un total 

de 75 km. Les categories de fèmines, cadets i Veterans 60 ho feien des de Crespià, per completar 

els 50 km finals. Al primer pas per la Meta Volant de Melianta va passar de forma destacada en 

primer lloc el corredor Gele Van der Mard. A la segona volta al pas per Martís, es va adjudicar 

la victòria del Premi de Muntanya, el corredor del Bicis Esteve, Ruben Sánchez, que disputava la 

victòria entre un grup de cinc escapats, entre els quals s’hi trobava el banyolí isoci del club Josep 

Gironès del mateix equip.

Després de ser absorbit el grup d’escapats pel pilot capdavanter, a pocs quilòmetres de l’arribada a 

Banyoles, la victòria es va disputat a l’esprint, guanyant de forma autoritària el jove holandès Nick 

Van der Meier de l’equip Wesland Wil Vooruit, que alhora també ha estat el primer Sub-23, seguit 

d’Hector Abad del Club Probike i Sergi Zafra de l’equip olotí Fortià-Lefa Team.
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Un any més, Banyoles va ser l’escenari de la cita inaugural del calendari de BTT Cross Country amb la 

disputa de la primera prova de la Copa Catalana BTT Internacional. Una participació rècord de més de 

600 corredors no es van voler perdre aquesta cursa, que edició darrera edició, es converteix en una de 

les proves de més nivell i amb la presència de més corredors internacionals. Ho demostren els més de 15 

països representats a la línia de sortida.

Un circuit revirat i amb constants canvis de ritme pel Puig de Sant Martirià, juntament amb un dia radi-

ant i espectacular, van fer que el nombrós públic assistent gaudís una vegada més, de la clàssica prova 

XCO de Banyoles.

La prova masculina va ser força renyida fins a pocs quilòmetres abans de creuar la línia de meta. Des del 

principi, un grupet de corredors format per Julien Absalon, David Valero, Jordan Sarrou, Julien Trarieux, 

Hugo Drechou, Maxime Marotte, Kevin van Hoovels, Sergio Mantecón, Stéphane Tempier i Victor Ko-

retzky es van escapar de la resta i van rodar junts durant la majoria de voltes. No va ser fins a la quarta 

volta que el grup es va desfer i David Valero va guanyar uns segons als seus rivals que li van permetre 

creuar la línia de meta en solitari amb un temps de 1h 26’ 23”. El campió del món i olímpic, el francès 

Julien Absalon el seguia de ben a prop fins al final, però Valero es va mostrar molt fort i va finalitzar 5 

segons per davant d’Absalon, i 38” per davant del tercer classificat, Jordan Sarrou. Ismael Ventura, cam-

pió de la Copa Catalana BTT 2013, va ser el primer català classificat arribant a meta en setena posició.

En categoria femenina, Rocio Martín va encapçalar la prova des dels primers compassos, va saber man-

tenir la distància durant tota la cursa i va finalitzar primera amb un temps d’1h19’34”. Margot Moschet-

ti, va ser segona a 1’34”, seguida de Hanna Klein a 2’07”. A continuació va entrar la primera catalana, 

Sandra Santanyes a 3’09” de Rocío Martín. Cal destacar la participació total de 70 fèmines, que per una 

prova d’XCO és tota una fita.

La festa de la BTT a Banyoles ja va començar el dissabte, amb la celebració d’una prova de Kids Cup – 

Open Infantil, on 120 nens i nenes es van reunir per practicar un esport que, segons el que es va veure, 

té el futur assegurat.

LES GOGES

El diumenge 6 d’abril a les 8 del matí es donava la sortida de la VII edició de la Marxa Cicloturista de Les 

Goges, amb un temps totalment primaveral que va permetre gaudir del recorregut als ciclistes que hi 

van participar. La convocatòria va ser un èxit de participació assolint el límit dels 500 inscrits previstos per 

la marxa. Gairebé 200 ciclistes van participar al recorregut curt de 93 km de distància, que els primers 

participants van fer amb un temps d’unes tres hores, i uns 300 en el recorregut llarg de 140 km, invertint 

els participants més ràpids un temps de més de 4 hores. Els participants van poder viure de primera mà 

la llegenda del “Territori Goges”, descobrint a cada pedalada la bellesa de tot els racons del recorregut.

El Club Ciclista Banyoles, amb el suport de l’Ajuntament de Banyoles, la Representació Territorial de 

l’Esport a Girona de la Generalitat de Catalunya i la Delegació a Girona de la Federació Catalana de 



Ciclisme, va organitzar un any més la prova ciclista de 

Les Goges amb ànims d’oferir al cicloturista una marxa 

de qualitat on pugui gaudir del ciclisme. La prova es va 

desenvolupar amb normalitat sense cap incidència re-

marcable, amb l’ajuda dels Mossos d’Esquadra, Policia 

Local, Protecció Civil i voluntaris que van vetllar per la 

seguretat dels ciclistes durant tot el recorregut.

Des del Club Ciclista Banyoles, volem agrair la col-

laboració de totes les entitats i empreses que han col-

laborat amb la Marxa de Les Goges, als Ajuntaments que 

han facilitat el pas de la prova, als Cossos de Seguretat 

(Mossos i Policia Local), a tots el voluntaris i persones 

que han col·laborat en les diferents tasques organitza-

tives i molt especialment a tots els ciclistes que amb la 

seva participació han fet possible l’èxit d’aquesta edició.

COMPETICIONS 5

CRONOESCALADA A ROCACORBA
A la dura cronoescalada al mític cim de Rocacorba es va batre el rècord que posseïa fins ara en Jordi 

Quintanas amb un gran temps de 40’01”. El millor temps ara està en possessió d’en Jordan Cárdenas amb 

un gran crono de 39’24”. El segon lloc va ser per en Javier Boza i va completar el podi en Jordi Teixidor. 

Aquests són els resultats:

1r- JORDAN CARDENAS: 39,24 7è- JORDI GARCIA: 47,10 13a- JUDIT REINA: 57,37

2n- JAVIER BOZA: 41,08 8è- JESUS ROBLEDILLO: 49,13 14è- JOSEP COLOMER: 58,29

3r- JORDI TEIXIDOR: 45,30 9a- EULALIA CALVERAS: 49,29 15è- LLUIS TORRENT: 61,33

4t- JORDI MONSERRATE: 46,01 10è-JORDI CAPALLERA: 50,45 16è- MIQUEL DESCAMPS: 63,23

5è- DAVID CASTANY: 46,27 11è- PERE GARVI: 51,51 17è- MARTI GEIS: 67,48

6è- FRANK ROLDAN: 47,04 12è- FERRAN MACIAS: 54,18
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SECCIó TRIATLó ANy 
2013/2014
Desprès de cinc anys de secció de triatló al Club Ciclista Ba-

nyoles podem dir que entre tots els integrants sumem un 

munt de km ja sigui nedant, pedalant o corrent. El triatló no 

és una prova apta per a tots els públics, tot i ser un esport que 

ha anat creixent en nombre de participants durant els últims 

anys i que atrau a cada vegada més esportistes. Entrenar-se 

per aquest tipus de competicions no és fàcil però té la seva 

recompensa, una bona preparació física és bàsica per poder 

creuar la línia d’arribada amb garanties.

Com cada any els triatletes del club s’han deixat veure en les 

competicions més destacades tant en nivell nacional com in-

ternacional. Els integrants de la secció a més d´afany competitiu també els mouen les ganes d´ajudar en 

diferents causesbenèfiques.

Estem orgullosos de la nostra secció. Només ens queda iniciar la temporada amb noves il·lusions i su-

mant més km.
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Per donar per tancada la temporada de BTT el diumenge 9 de febrer vàrem fer la clàssica botifar-

rada a la Torre de Pujarnol.

Per tal de complementar aquesta cita, també va tenir lloc la cronoescalada per la zona de Sant 

Patllari, sortint de la carretera de Pujarnol. El guanyador va ser en Jordi Teixidor amb un temps de 

38’25’’. El segon lloc el va ocupar l’Albert Serret amb 40’18’’ i el tercer en Joan Maestre amb 43’30’’.

VOLTA A CATALUNyA
El dimecres 27 de març la Volta a Catalunya va sortir de Banyoles. L’arribada era a La Molina després de 

recórrer 162 km. El guanyador va ser Joaquín “Purito” Rodríguez que també li va servir per guanyar la 

general final. Alberto Contador i Tejay Van Garderen van ocupar el segon i tercer calaix del podi.
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LA SUPERExCURSIó A LA VALL D’ARAN
El divendres 11 de juliol marxàvem 

cap a la Vall d’Aran 11 corredors i 2 

acompanyants. La sortida era a les 

14h i l’arribada va ser cap a 3/4 de 

8. Descarregar les bicicletes, prepa-

rar la roba, sopar, estirar cames... i 

a dormir que a l’endemà ens espe-

rava la súper etapa.

- El dissabte a les 9h en punt amb 

el temps inestable començava una 

etapa molt dura amb cinc ports de 

muntanya per endavant. El primer 

fou el Coll de Menté on la pluja i 

la fred va fer acte de presència. Tot 

seguit ens vam dirigir cap al suau 

Coll de Buret i al llarg però fàcil 

Coll des Ares, on la pluja va desaparèixer. A continuació vam pujar el dur i llarguíssim Port de Balés. Al 

final del descens en Quim i en Pere ens van preparar un boníssim dinar per encarar l’últim port de la 

jornada, el Coll de Portillon. Descens cap a Bossost amb un total de 135 km.

- El diumenge a 3/4 de 9 ens esperava una excursió amb una visita prèvia a Viella, la capital de la comar-

ca on ens havíem instal·lat. Tot seguit a Pont d’Arròs gir a la dreta per dirigir-nos cap a l’últim coll de la 

Súper, el Sauth des Pish, 

amb rampes molt dures. 

Tot el grup va pujar sen-

se estrènyer massa per tal 

d’estirar cames i arribar 

plegats. Foto al magnífic 

salt d’aigua amb el sol 

fent acte de presència 

per acomiadar la súper. 

Descens ràpid, alguna 

punxada i final a Bossost, 

amb un total de 54 km. 

Sortida a les 15 h i arriba-

da a Banyoles a les 20h. 

LA SUPERExCURSIó



SORTIDES 20158

SORTIDES DE CARRETERA
Com ja fa unes temporades, les sortides de carretera programades pel club han tingut una participació 

força alta i un clima de companyonia que ha fet possible gaudir encara més de les diferents rutes.

Des d’aquí volem donar les gràcies a tots els socis i sòcies que han participat en les sortides. Aquest any 

la participació sempre ha voltat els 25/30 participants, amb les dues excepcions de cada any com són Ca 

la Nati i Andorra que sempre ronda els 60 participants.

Per últim agrair a en Pol, en Pere i en Quim l’assistència que sempre ens donen i que sense ells les sor-

tides no serien el mateix.

Els guanyadors de la temporada 2014 de carretera han estat en Pere Garví i en Lluís Torrent. Felicitats!

Aquests són els primers 10 classificats del trofeu de la Regularitat:

1r Pere Garví 1.755 punts

1r Lluís Torrent 1.755 punts

3r Llorenç Llop 1.655 punts

3r Fran Roldán 1.655 punts

5è Josep Colomer 1.615 punts

6è Albert Malagelada 1.480 punts

7è Òscar Cornellà 1.415 punts

8è Jordi Teixidor 1.340 punts

9è Miquel Coll 1.240 punts

10è Jesús Robledillo 1.140 punts
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COMPETICIó (CARRETERA I BTT)
Any rere any el mallot del Club Ciclista es deixa veure en totes les curses del calendari ciclista, tant en 

les modalitats de carretera com BTT.

En carretera, els corredors que han disputat curses són l’elit Jordi Teixidor i els veterans Jordi Sabater 

i Josep Canet .Cal destacar la bona actuació d’en Jordi Sabater als Campionats d’Espanya de Veterans. 

En la modalitat de BTT, aquest any la representació de corredors del Club Ciclista Banyoles ha sigut més 

baixa que altres anys, tot sigui dit. Tot i així hem estat en la majoria de curses del calendari català, re-

presentats quasi en totes les categories; veterans, elits, fèmines elit i categories de promoció. 

De cares a la temporada 2015, el Club està treballant per formar un equip de BTT, perquè els corredors 

joves de la comarca puguin tenir l’oportunitat de competir sigui quin sigui el seu nivell i ambició.

Destaquem que la temporada vinent recuperem el corredor sub-23 Narcís Lopes, format a les catego-

ries inferiors defensant els colors del Club. En el cas d’en Narcís, i alguna altra possible incorporació, 

disputaran un calendari de molt alt nivell. Després del gran salt de qualitat que en Narcís ha assolit en 

l’actual temporada i la passada, l’objectiu es disputar la Copa Catalana Internacional, Open d’Espanya, 

Campionats estatals i curses de prestigi de la Copa França.

També convidem a que tots els socis que tinguin ganes de córrer alguna cursa, sigui quina sigui la mo-

dalitat o nivell, es posi en contacte amb el Club.

Agraïm l’esforç que fan els nostres corredors en cada cursa, i desitjar una gran temporada 2015! Enho-

rabona a tots i totes!
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BANyOLES, VILA EUROPEA DE L’ESPORT 2015
Aprofitant la celebració de l’Europeu de Triatló, Banyoles va rebre la 

visita d’un comitè avaluador per la candidatura de la capital del Pla de 

l’Estany com a Ciutat Europea de l’Esport 2015. Durant dos dies es van 

visitar les infraestructures i espais relacionats amb l’esport com ara 

l’estany, els pavellons o el Club Natació Banyoles i també entitats com 

la Càtedra d’Esport, la Federació Catalana de Rem o el mateix Club Ci-

clista Banyoles. El president del nostre club, Llorenç Llop, va defensar 

la ciutat com a destí esportiu explicant els avantatges que té l’entorn 

banyolí i en especial la nostra entitat per la pràctica del ciclisme.

DINAR DE CLOENDA 
Dia: Diumenge, 14 de desembre de 2014

Lloc: Restaurant la Carpa, al costat de l’estany, al Passeig Darder s.n.

Hora: 14h

Preu: 20 €. De primer amanida de tardor i entrants variats. De segon a escollir entre mitjana de vedella, 

espatlla de xai i dorada al forn. Postres i cava.

Menú infantil: 12€
Venda de tiquets: Fruiteria Jaume i Dolors. Es vendran tiquets fins al divendres 12 de desembre.

Nota: Aquest any tornem a fer coincidir el nostre dinar amb la marató de TV3. Per aquesta raó farem 

una Quina Solidària per tal de col·laborar-hi com a club. 

Animeu-vos i veniu a la festa del Club Ciclista Banyoles!

Col·laboradors: recordeu que els companys que ens han ajudat en alguna de les proves que organit-

zem estan convidats. Nosaltres mirarem de posar-nos en contacte amb tothom però si algú no se l’avisa, 

que no dubti fer-nos-ho saber.

PEDALANT AL VOLTANT DE L’ESTANy
El proper diumenge 14 de desembre, el Club Ciclista Banyoles i l’Ajuntament de Banyoles, organit-

zem una pedalada solidària al voltant de l’Estany per tal de donar suport a la Marató de TV3 del 

2014, dedicada a les malalties del cor. Es tracta d’una activitat popular i festiva oberta a tothom 

amb ganes de pedalar una estona per una bona causa.

• La inscripció a la pedalada consisteix en fer un donatiu de 3 €, destinats integrament a la Marató. 

Les inscripcions es podran fer el mateix diumenge entre 9 i 10 h a l’Ajuntament de Banyoles. Els 

donatius es podran també fer al Passeig de la Draga a partir de les 10:30 h. 

• La sortida de la pedalada serà a les 10 h del matí al davant del mateix Ajuntament de Banyoles.

• S’hi pot participar amb qualsevol tipus de bicicleta (carretera, muntanya, passeig, tàndem, ...). 

Aquells que ho desitgin també poden participar-hi fent la volta a l’Estany a peu.

• El recorregut de la pedalada s’iniciarà pels carrers de Banyoles fins el passeig Darder, on es farà 

un reagrupament abans de continuar amb la volta a l’Estany. Els participants podran optar en fer 

d’una a cinc voltes a l’entorn de l’Estany. El recorregut per cadascuna de les cinc voltes segueix el 

Passeig Darder i continua per la carretera GIV-5248 per Santa Maria de Porqueres – carretera C-

150a – Passeig de la Draga – Passeig Gaudí – Passeig Lluís Maria Vidal – carrer Sardana – Passeig 

Mossèn Lluís Constans - Passeig Darder.

• El punt final del recorregut de les diferents voltes es trobarà degudament senyalitzat al Passeig 

de la Draga, on s’oferirà amb la col·laboració de diferents empreses, una xocolatada a tots els par-

ticipants entre les 10:30 i les 12:00 hores.



11

ASSEMBLEA
El dissabte 20 de desembre se celebrarà l’Assemblea anual del Club que ha de permetre fer un balanç de 

l’activitat portada a terme pel Club durant aquest temporada, les previsions que tenim pel proper any 

i la situació econòmica que tenim. Però allò que és important en una reunió d’aquest tipus és escoltar 

la veu dels socis i sòcies del Club i fer suggeriments i propostes que poden enriquir el funcionament de 

l’entitat i el desenvolupament de les nostres activitats. Animeu-vos a participar-hi.

Dia: dissabte, 20 de desembre de 2014

Hora: 1a convocatòria a les 5h de la tarda - 2a convocatòria a les 5:15h de la tarda

Lloc: Escola La Draga de Banyoles. L’adreça és passeig Lluís Ma Vidal 32-42. S’hi accedeix pel carrer Sant 

Mer venint del Club Natació Banyoles.

LLICÈNCIES
Com ja va sent costum els darrers anys, aprofitarem la convocatòria a l’Assemblea anual per a sol·licitar 

la renovació de les llicències federatives de ciclisme per les diferents modalitats i per aquells que encara 

no en disposen de fer-ne la sol·licitud per primera vegada. Aquest any ho hem avançat per tal que tot-

hom pugui disposar de la llicència 2015 com més aviat millor. Amb la gestió telemàtica de les sol·licituds 

s’ha agilitzat molt la tramitació. Només us demanem que per simplificar-ho, tots els que vulgueu treure-

us la llicència ho feu aquest dia, bé personalment, bé facilitant les dades a un company o bé fent arribar 

de forma prèvia les vostres dades i el pagament de la llicència a un membre de la Junta.

S’ha de recordar per a tots aquells que participin a les sortides de carretera i BTT, resulta molt recomana-

ble disposar de la llicència federativa. Encara que no participeu en marxes ciclistes o proves de caràcter 

competitiu, on sí que cal disposar de la llicència, aquesta us dóna cobertura en cas d’accident i el que 

és molt important, en la responsabilitat civil. Prepareu les vostres dades i el dia 20 de desembre veniu a 

demanar la vostra llicència.

Dia: 20 de desembre de 2014. 

Hora: de 4h a 5h de la tarda, just abans de l’assemblea general de socis

Lloc: Escola La Draga de Banyoles

Important: Intenteu venir tots aquest dia per tal de facilitar la feina. Porteu la documentació neces-

sària i l’imprès de sol·licitud a punt. El certificat mèdic només és obligatori per llicències de competició. 

Tot i això, és recomanable per als cicloturistes. 

NOTÍCIES DEL CLUB
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BONES FESTES I FELIÇ ANy 2015

Ja tenim disponible el número de la loteria de Nadal del Club Ciclista Banyoles. 

Aquest any el número de la sort és el 40926. El podeu comprar a la Fruitera 

Dolors i Jaume, a qualsevol membre de la Junta o bé enviant un correu 

a info@ccbanyoles.com. També els podeu adquirir el dia 14 de de-

sembre al Dinar de Cloenda. Afanyeu-vos i no us quedeu sense 

número!!!

LOTERIA DE NADAL
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