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Albert Rutllant guanya per tercer any el
triatló de Cassà
Albert Rutllant continua com l’home de ferro pel que es refereix a
la competició de triatló que es
disputa a Cassà cada estiu. La
prova la va dominar amb autoritat, encara que Toni Duran el va
seguir de molt aprop i va tardar
25 segons més a completar el
recorregut. Una mica més van
tardar Emili Cabarrocas i Salvador.
La nota negativa de la secció
del Club Ciclista Cassà la tenim
en la desafortunada lesió que va
patir el nostre president,
Francesc Albà, i que el mantindrà a fer una bona temporada de
repòs. Des d’aquestes ratlles, tant
la junta directiva com tots els socis, li desitgem una ràpida recuperació i que pugui tornar aviat
a fer tota classe d’esport i agafar
la bici com més aviat millor.
Cal destacar, entre les activitats programades per aquest
mes d’octubre, el dinar social del

Alguns dels participants al triatló de Cassà, amb el guanyador de la prova.

Construccions
i
promocions

SANGÜESA, S.L.

Tot en construcció d'obra nova
i petites reformes
Restauració de cases velles
i rehabilitació de cases

CASSÀ DE LA SELVA
Es ven casa adossada
per rehabilitar, planta baixa,
primer pis i amb un ampli pati
a la Ctra. Provincial.

Es ven casa adossada
de nova construcció al C/ Portal.
Es venen places d'aparcament a
la Rambla 11 de setembre

Per informació: ens podeu trobar al C/ Esport, 1 o trucar al tel. o fax 972 46 35 70 - 17244 CASSÀ
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Club, que se celebra el diumenge dia 20,
al paratge de la Pineda Fosca, en cas de
bon temps, o al pavelló, en cas contrari.
Està obert a tothom i només cal confirmar
la vostra assistència.

SECCIÓ

DE

BTT

Els mesos de juliol i agost han estat de
recuperació per als ciclistes, i el setembre tornaran a la competició. El dia 9 la
copa gironina de rutes de BTT s’estrena a
Tarroella de Montgrí, amb la participació
dels components del Club Carles
Ruscalleda, Alexa Ruscalleda, Quim Felip i Pere Joan Llinàs. Aquesta competició
continuarà a Sarrià el 15-9, a Amer el 299, a S.Gregori el 12-10, a Maçanet de
Cabrenys l'1-11 i acabarà al 17-11 a
Maçanet de la Selva.
Durant l’estiu, els més matiners s’han
dedicat a fer voltes per les Gavarres, des
d’una punta fins a l’altra. Això vol dir que
tant s’han deixat veure a Fitor coma
Romanyà, els Àngels, Solius o qualsevol
altre indret. Per altra banda, els no tan
matiners i els més reposats s’han dedicat
a voltar per llocs com el puig del Castell,
el castell de Sant Iscle de Vidreres, elsa
Estanys de Sils, la recent restaurada ermita de Sant Roc, i fins i tot es van atrevir
a pujar a Romanyà i la Font Josepa.

SECCIÓ

DE

CARRETERA

Acabada la temporada de marxes
cicloturistes amb una gran participació
dels nostres corredors, 11 han estat les
proves en què hi ha pres part algun corredor del nostre Club. Les dues últimes han
estat la de Louredes i la de Reus. Tres van
ser els corredors que el dia 7 de juliol es
van desplaçar a França per disputar la
Marxa Cicloturista “La Hubert Arbes” de
156 Km. De recorregut i amb tres ports de
muntanya tan coneguts del Tour com son
el Marie Blanque, l’Aubisque i el Solour.
El temps emprat va ser de 5h 55m, a una
mitjana de 26’8 Km, i vam tenir l’oportunitat de comprovar l’altíssim nivell que tenen els ciclistes francesos.

VACANCES

AL

ALPS

ITALIANS
Al mes d’agost, dos grups de ciclistes
del club, l’un format per Adolf Santiago i
Narcís Riembau, amb les seves respectives famílies, i l’altre amb Jordi Pey, Jordi
Franch, Joan Font i Joan Borrell, es des-
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A la imatge superior, una de les colles participants a la bicicletada als estanys
de Sils; a sota, el grup cassanenc en un dels llocs mítics dels Alps italians.
plaçaren als Alps Italians, on coincidiren
durant quatre dies. L’objectiu era pujar
amb bicicleta els mítics ports de muntanya per on transcorren les decisives etapes del Giro.
Ens trobàrem a Ponte di Legno, on
l’Adolf i en Narcís ja venien de la zona
d’Arabba, on ja havien pujat alguns ports
i on es desplaçaria després l’altre grup.
Malauradament, durant els primers dies,
els temps ens va acompanyar amb la pluja, fred i neu, però això no fou obstacle
perquè el primer dia es dugués a terme la
pujada al Stelvio. El sostre de la sortida

va ser 2750 m., d’alçada. Al dia següent,
encara sota la pluja, ens disposàrem a
pujar al que per molts ciclistes és el port
més dur d’Europa, el terrible Mortirolo
amb 13 Km de llargada, un pendent mitjà
del 10’6% i una màxima de 18 %. A l’endemà i ja amb la presència del sol, però
el paratge ben nevat, pujàrem el Gavia,
un altre coll molt dur de 2670 mt d’alçada.
El més rellevant d’aquesta sortida, és
la combinació de duresa i bellesa dels
colls, ja que el paisatge dolomític amb les
seves crestes de pedra, les seves glaceres i llacs, fa que sigui preciosa.
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