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CLUB CICLISTA CASSÀ

Dinar social a la pineda Fosca
El passat 20 d’octubre, els socis i simpatitzants del Club, vàrem celebrar el dinar
social que, com cada any, vam compartir
al paratge de la Pineda Fosca, el lloc escollit per gaudir-lo. Encara que la participació no fou molt nombrosa, l’ambient i el
bon humor. no varen faltar mai i en acabar es va sortejar una bicicleta. El soci
afortunat va ésser en Paco Vegas. Continuant amb els actes socials, i dintre l’agenda del proper mes de desembre, el dia
22, com cada any, portarem el pessebre
al cim del Puig d’ Arques i tot seguit farem
una gran botifarrada, al peu del cim, en
l’anomenada Creu d’en Sabaté.
Referent a la secció de carretera, en
aquests moments, els ciclistes es troben
en pIe descans, ben merescut per cert,
després de la colla de ports de muntanya
que han arribat a pujar aquesta temporada i la suma de kms. que acumulen les
seves cames. Això no vol dir que no es
vagin preparant de cares a la propera temporada, tot corrent, caminant o agafant la
bici per fer sortides puntuals. Esperem que
es preparin prou bé per la nova campanya, que de ben segur serà prou llarga i
dura.
Referent a la secció de BTT, hem de dir
que les Gavarres, són una font d’inspiració. en les sortides dels caps de setmanes. Difícil és no trobar algun ciclista del
Club, que no gaudeixi d’algun racó
d’aquest massís en els dies festius, També les Guilleries son un bon lloc per els
ciclistes. El passat últim diumenge d’octubre, una vintena de ciclistes, bona part
d’ells socis del Club, vàrem pujar a Sta.
Victòria de Sauleda el dia de la seva Festa Major, per fer-hi un bon esmorzar. Sort
que la tornada és de baixada, ja que amb
la panxa plena, costa una mica pedalejar.
També aquest mateix dia, alguns ciclistes
del Club vàrem provar el tàndem, que
aquest estiu va fer la volta a Escòcia, encara que en aquesta ocasió, els voltants

124

A les
imatges
superiors,
el dinar
social, amb
el
guanyador
de la bici; a
l'esquerra,
la sortida
de la marxa
BTT de
l'aplec del
Remei.
dels Àngels, ens va proporcionar bones
vibracions, i qui sap si algun dia ens engresquem a fer sortides amb aquest mitjà
de transport, no massa habitual en les sortides fetes fins al moment.
Una altra sortida que va resultar molt
entretinguda, va ésser el passat 3 de novembre, ja que després d’esmorzar al
Rocatal i ja en plena tornada, va haver-hi
algú que es va prendre un bon bany. en
plena riera de Verneda, bicicleta inclosa,
tot aprofitant el bon temps que ens havia
mancat a l’ estiu.
Respecte a la competició, hem de dir
que la Copa Girona de Rutes de BTT, arriba a final de temporada el 17 de Novembre a Maçanet de Cabrenys i cal dir, que
una gran part de ciclistes del Club ha participat en alguna de les diferents proves
que s’han fet en els tres mesos que ha
durat la competició. També, aquest 17 de
novembre, hi ha el 3r Road Book Popular
per les Gavarres que organitzà la secció
de muntanya del GEEG, en que com anys
precedents, una bona part de ciclistes
cassanencs, hi prenen part formant
equips, tot intentant trobar la ruta a través
d’un llibret amb diferents explicacions i
gràfics, Una volta molt apreciada per la
secció de BTT del Club es l’anomenada

Bici de Muntanya d’Oix, per l’alta Garrotxa, que aquest any arriba a la seva XI edició. Ben coneguts són per nosaltres el Coll
del Pla Sapell. entre el coll de Pineda i el
de Mercer i sobretot la casa del Peirer.
S’agafi pel costat que es vulgui la pujada
és interminable, encara que l’impressionant paisatge l’ajuda a fer més entretinguda. Aquest any, sembla que alguns ciclistes del Club, estan disposats a fer la
sortida amb BTT, organitzada per la Fira
de Sant Nicolau amb sortida i arribada a
Sant Privat d’en Bas el proper 8 de desembre i on el paisatge també ha d’ésser
molt distret.
Per últim, destacar que els dies 8, 9 i 10
de novembre s’ha celebrat al recinte firal
el Sucre de Vic, el Saló de la Bicicleta. Els
ciclistes hem pogut veure alguna de les
novetats de la temporada, encara que
hem de fer una mica de crítica, perquè
hem trobat a faltar, moltes marques de bicicletes i sobretot, va ésser molt pobre en
l’aspecte de bicis de carretera. També hi
hem trobat a faltar les cases dedicades a
recanvis, eines essencials per al manteniment dels nostres vehicles. La nota positiva, varen ésser les Marxes Cicloturista
del dissabte i BIT del diumenge, que agafaven una part de les Guilleries.
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