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CLUB CICLISTA CASSÀ

La temporada colla de valent amb la
Quebrantahuesos i la Tramunbike
La temporada ciclista és molt llarga. Per
això hi ha una part de ciclistes que es preparen durant l’hivern, fan atletisme i participen en curses de fons. Aquest any, alguns membres del Club Ciclista i d’altres
aficionats cassanencs a l’atletisme, han
seguit algunes curses del calendari d’atletisme de carreres de fons. Els participants han estat Francesc Alba, Josep
Borrell, Joan Abulí, Josep Domingo, Toni
Duran, Carles Miquel, Pitu Vidal, Jaume
Peñas i Manel Artero.
Les principals corregudes que es varen
seguir durant la temporada varen ser:
1/2 Marató de Ripoll
Mar i Murtra de Blanes
1/2 Marató de Granollers
1/2 Marató del Pla de l’Estany
La Marató per relleus de Palafrugell
1/2 Marató d’Olot
Destaca la participació de Francesc
Alba, Josep Borrell i Jaume Esparraguera
al 25è Marató de Barcelona, que es va
celebrar el passat 24 d’abril, rebent el
suport tècnic de Montse Miralles i Joan
Huertas i també l’ajut emocional de les
seves famílies, que els van estar animant
durant tota la cursa.
I finalment remarquem la participació de
Joan Borrell a la Marató de Vic.
Aquest any, l’objectiu és continuar amb
la mateixa línia i preparar una altra temporada.

SECCIÓ

DE CARRETERA

El passat 22 de juny a Sabiñánigo
(Osca), es va dur a terme una nova edició
de la Marxa Cicloturista Internacional «La
Quebrantahuesos», que amb 230 Km. de
recorregut i 3100 mt. de desnivell acumulat, és la més i important que se celebra a
l’estat espanyol. Prop de 4800 ciclistes hi
van participar, entre els quals, el Club Ciclista Cassà estava representat per Jordi
Pey, Jordi Franch, Narcís Riembau, Emili
Cabarrocas, Joan Pinsac i Joan Borrell.
La forta calor i la duresa del recorregut,
amb 6 ports de muntanya, la van fer infernal. Tot i així, el comportament dels nostres ciclistes fou molt bo. Joan Borrell i
Jordi Franch van tardar 8h 36m a recórrer
els 230 Km. Una hora més hi estava Narcís Riembau i amb una mica menys de 10
hores s’hi posava Joan Pinsach. Jordi Pey
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Ciclistes del Club, a la marató de Barcelona

Aquests problemes amb l'aigua donaran pas a la pols
i Emili Cabarrocas van haver d’abandonar.
També el dia 9 a Martorelles, a la
Melcior Mauri, el Club hi estigué ben representat. A més dels 5 ciclistes abans
esmentats, s’hi afegiren Francesc Alba,

Toni Duran i Francesc Valentí. Uns escolliren el recorregut de 140 Km. i d’altres el
de 180 Km., encara que tant un recorregut com l’altre van ser molt selectius.
Jordi Franc, Narcís Riembrau i Joan
Borrell encara en farien dues altres aquest
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mes. Les Tres Nacions a Puigcerdà, de
145 Km. de recorregut. El seu transcurs
va de Puigcerdà cap a Andorra, puja el
port d’Envalira, entra a França pel Pas de
la Casa i puja al Puymorens abans de tornar a Puigcerdà. El ritme va ser molt fort i
es va rodar a una mitjana de 33.22 Km/h.
L’última marxa va ser a Berga, amb 150
Km. de recorregut, 4 ports de muntanya i
amb final als Rasos de Peguera.

SECCIÓ

DE

BTT

El passat 30 de juny es va disputar la 4ª
edició de la Tramunbike. Una cursa inscrita en les Marxes Gran Fons 2002 de
dificultat mitjana/alta. i un recorregut de
60 km. entre Olot i Salt, encara que la sortida es fa a les Preses. El Club ciclista
Cassà va estar representat per Carles
Ruscalleda, Pere Joan Llinàs, Carles
Biosca, Joan Salcedo, Jaume Badosa,
Francesc Rabionet, Carles Borrell, Xevi
Erena i Narcís Fusté. També vam trobar
algun altre aficionat cassanenc disposat
a fer la Marxa. Només de sortir es va entrar en contacte amb la natura en poder
travessar la Fageda d’en Jordà i contemplar parets volcàniques abans d’arribar a
Sant Miquel Sacot. La ruta continuava cap
a la Font Pobra i agafava direcció a Finestres.
Impressionant va ser la baixada fins a
Granollers de Rocacorba, tot passant pel
Coll de Bastarra. Es va patir de valent
abans d’arribar a les Serres i de baixada
cap a Constantins. Finalment es va poder
planejar una mica agafant el carril bici
Girona-Olot fins a Salt. La Marxa va ser
molt distreta ja que, a més de poder gaudir d’un bon paisatge, infinitat de corriols i
trialeres, es van poder prendre un parell
de banys en haver de travessar el Ter en
dues ocasions, amb gairebé un metre d’aigua.
El passat 16 de juny, la sortida per les
Gavarres va resultar molt interessant, ja
que, després de passar per sota l’Aldric i

Alguns dels participants del CC Cassà a la Tramunbike
passar pel Salt del Llop, es va pujar fins a
Romanyà. Tot seguit, es va baixar fins a la
Vall de Molins fins arribar al canyar de
bambú situat al mateix costat de la riera
de Molins molt a prop de can Casas. Després de refer forces tot contemplant les
sorprenents canyes, es va continuar la
sortida en direcció a la Creu d’en Sabater
observant al davant el famós bolet que
s’acaba d’instal·lar al Puig d’Arques. La
tornada es va fer per sota el Rocatal.
També va ser distreta la sortida del dia
23, encara que una mica més dolça, en la
qual, després de passar per Sant Andreu
Salou, es va agafar en direcció a Sta.
Ceclina i després es va pujar fins l’ermita
de Caulers. La tornada es va fer per St.
Sebastià, Franciac, Riudellots i
Campllong.
Pel que respecta al Trofeu Caixa

Girona, Alexa Ruscalleda continua dominant en la seva categoria, ja que també
va guanyar en la cursa disputada a
Girona, mentre que Eduard Cabarrocas
va quedar segon en la categoria d’esplai.
Pel que fa a la cursa que s’ha de disputar
a Capmany, s’ha ajornat del dia 28 de juliol al 4 d’agost, per problemes de calendari.

TOT

A PUNT PER LA

TRIATLÓ DE

CASSÀ

També volem informar que, el proper 3
d’agost, el C. C. Cassà, organitza el 3r
Triatló Social, obert a tothom i que les inscripcions es faran de 5 a 6 de la tarda a la
piscina municipal.

Totes les persones nascudes el 1932 que vulgueu celebrar els 70 anys, podeu trucar
als telèfons que tot seguit us detallem. Cal que confirmeu
la vostra assistència com més aviat millor.
Veniu-hi! Una trobada així val la pena! Reunir-nos tota la colla serà molt divertit!
Telèfons de contacte:
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Joan Bernà
Fèlix Horcajo
Lluís Rovira
Josep Busquets
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972
972
972

46 01 62
46 03 70
46 16 23
46 07 12
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