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CICLISME

Els ciclistes acomiaden la Festa Major
amb una pedalada popular
El passat 2 de juny es va celebrar la ja
tradicional sortida de BTT de Festa Major.
Una quarentena de ciclistes es va concentrar a les vuit del matí al Passeig Vilaret
i tot seguit es va donar la sortida a una
volta que havia estat preparada pel nostre company Lluís Riera. El recorregut
d’uns 20 Km. de baixa dificultat va recórrer per la part baixa de les Gavarres, i deixant de banda alguna punxada i alguna
remullada de peus al travessar la Verneda va ésser un èxit. En arribar a la Pineda
Fosca es va fer una parada i es van refer
amb una bona botifarra ben regada amb
cava, tal com es mereix la Festa Major.

SECCIÓ

DE

BTT

Les sortides a hores d’ara, continuen
cada diumenge, encara que els ciclistes
es divideixen per poder participar en diferents llocs. El Trofeu Caixa Girona es va
disputar a Platja d’Aro i a Ripoll els dies 1
i 5 de maig, respectivament. Aquí hem de
lamentar la baixa del nostre company
Jordi, mentre que els altres participants van
aguantar la duresa del circuit.
D’altra banda, el passat 12 de maig, uns
quants ciclistes del club, es varen desplaçar a l’Esquirol per participar en la 10a.
volta al Cabrerès. Hi havia dos recorreguts per triar, entre 50 i 70 Km. L’aigua caiguda durant tota la setmana abans i el fang
acumulat varen fer importants destrosses
a les bikes i molts vàrem acabar sense
frens ni llantes. L’espectacular paisatge
que es troba durant tot el recorregut, va fer
una mica més dolça la volta del que realment era, ja que de l’Esquirol vàrem anar
cap a Cabrera, Falgars d’en Bas i després

Dues instantànies de la sortida de Festa Major
vàrem passar per Rupit, Tavertet i Cantonigròs abans de tornar a l’Esquirol.
El dia 19 de maig es va disputar el Campionat Provincial
Mountain Bike-BTT a Fornells de la Selva, on la jove corredora cassanenca Alexa Ruscalleda, es va proclamar campiona
Infantil Femenina després de recórrer les tres voltes al circuit
de 5 Km. També van catalogar de dur el circuit de 38 Km. que
feien les categories superiors, ja que en el recorregut hi entrava passar prop dels Àngels.
També un grup de ciclistes del Club es va desplaçar el 26
de maig a Cornellà del Terri per participar en els 30 Km. de
recorregut que constava la Marxa Popular. D’altra banda, hi
trobem Jaume Esparreguera que juntament amb un altre company es dediquen a fer la travessia del Mediterrani al Cantàbric per etapes, per damunt dels Pirineus. En tractar-se de 18
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etapes, les fan quan disposen de tres o
quatre dies de festa. Últimament, han fet
les tres etapes compreses entre Sant Pau
de Segúries - Ribes de Freser - Bagà Tuixent. El temps els hi va jugar una mala
passada en ploure durant tot el primer dia,
el que va dificultar molt l’etapa, mentre que
el segon dia, amb un temps variable, la
principal dificultat va ésser la Molina i el
Coll de Pal. L’últim dia va transcórrer per
la cara nord del Pedraforca. Amb un total
de 225 Km. allò que esperen, és poder
reprendre la travessia quan disposin de
temps.

SECCIÓ

DE CARRETERA

En aquesta secció ens trobem que els
corredors del Club ja estan ficats en plena
temporada de marxes cicloesportives i que
intenten participar en el major nombre
possible de proves, tant en les del circuit
de llarga distància de la Federació Catalana, com en les del circuit «Ciclismo a
Fondo de Biciesport».
El dia 12 de maig es va disputar a Sant
Esteve d’en Bas, la Terra de Remences,
que per la seva proximitat, es la de mes
representació que el Club tingué fins al
moment. La prova constava de dos recorreguts, un de 90 Km. on participaren
Eduard Cabarrocas, Pep Borrell, Francesc
Alba, Toni Duran i Francesc Valentí i un
altre de 175 Km. on participaren Jordi Pey,
Jordi Franch, Narcís Riembau i Joan Borrell. El temps empleat en fer aquest recorregut fou de 5h. 22 m., a una mitjana de
32,6 Km/h.
Dues setmanes més tard, el 26, Jordi
Franch i Joan Borrell es desplaçaren a
Andorra per disputar la Volta als
Ports, que amb un total de 136
Km. de recorregut i les pujades
als ports de la Rabassa, Ordino,
Envalira (dos cops) i la Comella,
es convertí en terrorífica. En
aquesta volta, el temps empleat
fou de 5h. 35 m., a una mitjana
de 24,35 Km/h.
Finalment, el dia 1 de juny, es
va disputar la marxa de la
Bonaigua a la Pobla de Segur.
Aquesta, consta de 185 Km de
recorregut i es pugen tres ports,
el de Perbes, el del túnel de
Viella i el de la Bonaigua. Els corredors que defensaren els colors
del Club en aquesta ocasió foren Narcís Riembau, Jordi
Franch i Joan Borrell. Tot i la fred,
la pluja i la neu, el temps empleat fou de 6h. 1m. i la mitjana de
30,7 Km/h.
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En aquesta
pàgina, de dalt a
baix: els membres
del CCC, Narcís
Riembau, Jordi
Franch i Joan
Borrell a la marxa
de la Bonaigua.
Tres dels
participants a la 10
volta al Cabrerès. I
en "Met "
Esparreguera, que
està fent la
travessia del
Mediterrani al
Cantàbric.
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