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LES NOSTRES COSES
La nostra sòcia num. 1, l'Anita Espinosa, va fer un donatiu força generós al club. Es
sòcia des de 1933 i en desembre va complir 94 anys però es troba be de salut i força
animada. Li agraïm que s'estimi tant els nostres colors.
Vam assistir el passat mes de novembre a l'exposició commemorativa del 40 aniversari
del CC Plana Lladó. Els nostres amics de Mollet van presentar fotos i objectes d'aquesta
època, a més de tenir bicicletes clàssiques i històriques de ciclistes ex-professionals. En la
inauguració van comptar amb la presència de l'alcalde de la ciutat, el president de la FCC i
quasi un centenar d'afeccionats al ciclisme.
El David va participar en la marxa Bicicatela el passat 31 d'octubre. Era una marxa per
terres del Penedès que servia per recollir fons per a lluitar contra la malaltia de la ELA i que
va contar amb la participació de ciclistes ex-professionals .
El nostre nou soci Toni Perez va participar en el IX Ciclocròs Ciutat de Manresa
representant al club. Va fer el que va poder ja que competia en la cursa de categoria Élite
contra figures del ciclocròs com Tommy Misser o Jofre Cullell .
La FCC presenta el Club Per Ser tu, plataforma d'avantatges i serveis per als federats.
Ofereix serveis de primeres marques i més de 500 tipus de descomptes exclusius i
personalitzats per als ciclistes. Inclou assegurances professionals i personals, serveis
gratuïts, descomptes en automoció, viatges, espectacles, activitats i molt més.
https://fcc.porsertuempresas.com/
Les acaballes de l'any 2021 ens van portar la trista notícia de la mort d'en Frederic
Ràfols, cicloturista de Vilanova i la Geltrú. Alguns el recordem quan va venir amb la seva
dona, també cicloturista, a presentar el llibre dels seus viatges en bici per Europa, dintre
dels actes del centenari de la nostra entitat. Descansi en pau.
Dels quatre números que jugàvem només va resultar premiat el 40216 que acaba en 6,
igual que la Grossa. Per tant tornarem un euro per cada butlleta. Si voleu cobrar aquest
euro, els socis del club contacteu amb la Junta. Si no sou soci, parleu amb qui us va vendre
la loteria (fins l'1 d'abril). El que no es reclami quedarà com a DONATIU pel club.
A la sortida del proper 6 de març (a Sant Cebrià) celebrarem com els darrers anys la
Diada de la dona ciclista, regalant a totes les companyes que vinguin uns guants amb els
colors de l'Sport Ciclista Català.
El nostre antic consoci i ex-ciclista professional, Javier Santamaria, va quedar tercer en
el Campionat del món de ciclisme de categoria Màster 50B a Sarajevo, el passat 12
d'octubre. Felicidades, Campeón!!!

VENDA I REPARACIÓ
VENDA I REPARACIÓ
HORARI: DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9:30 A 13:30 I DE 16:30 A 20:00;
DISSABTES DE 10:30 A 13:30

C/. LEPANT, 256 – 08013 – BARCELONA T. 93 270 08 76

www.bici s lopez. net

ASSEMBLEA DE SOCIS 2022
L'Assemblea General Ordinària de socis es va celebrar el passat 8 de
febrer de 2022. La vam fer a través de l'ordinador ja que fins gairebé la
setmana anterior seguien les restriccions en l'aforament a l'interior dels bars.
A més la connexió per Internet va fer que no calgués desplaçar-se, i els socis
que estan lluny de Barcelona es van poder connectar i participar.
De totes maneres és la nostra intenció seguir fent reunions presencials a
l'Star Bar, sobretot quan la pandèmia vagi passant.
Van assistir 8 socis alguns d'ells era la primera vegada que ho feien. Els
agraïm la seva presència perquè la feina de la Junta Directiva preparant els
comptes, les propostes a presentar, a més de la tasca feixuga de secretaria i
administració, al menys és valorada.
El ciclisme i la vida d'un club no solament es basa en sortir cada diumenge i
prou. El club es viu quan es participa de totes les activitats, i les assemblees i
reunions son una part important de la vida d'un club. Us animem a venir a les
properes, cada segon dimarts de mes, ja siguin virtuals o presencials.
La sessió es va desenvolupar de la següent manera:
Es llegeix i aprova per unanimitat l'acta i l'estat de comptes de l'any anterior.
A continuació es llegeix la memòria de les activitats principals en les quals ha
participat l'Sport Ciclista Català durant l'any 2021. Es prenen els següents
acords.
1.- Canviar el reglament del Campionat d'excursionisme en el seu punt 6:
S'ha ampliat l'atorgament del punt de sortida a que el ciclista pugui afegir-se
al grup en qualsevol lloc abans d'arribar a esmorzar. Així es facilitarà que
aquells ciclistes que viuen en barris o poblacions allunyades competeixin en el
Campionat en les mateixes condicions.
2.- Fer els reglaments del Campionat
Constància
Strava
i
Campionat de vehicles. Aquests
dos reglaments no existien i també
poden estar disputats a final de
temporada. Podeu trobar-los en la
nostra pàgina web a l'apartat de
Secretaria.
3.- Mantenir els mateixos preus de
la quota de soci per a l'any 2023
4.- Fer una llista de socis que no estiguin al corrent de pagament l’any
2022, per tal de contactar amb ells. Donar-los de baixa si així ho volen ells o
si no fan efectiu el pagament.
5.- Per les sortides que el club programi com a “especials”, es convidarà a
l’esmorzar als socis que hi participin sempre que facin el recorregut en
bicicleta.
6.- Donar de baixa als socis que no estaven al corrent de pagament en
2021.
Finalment, s'aixecà la sessió a les 20:30 hores

MEMÒRIA 2021
13 assistents a l’assemblea 2021 (9 feb) de forma virtual
No es van poder celebrar els Campionats de l'Sport Ciclista Català
22 socis i amics van anar a la darrera sortida de la temporada
Publicació de tres butlletins 783 a 785 (en paper i electrònic)
18 socis i amics van assistir al sopar post Covid (22 oct)
33 ciclistes amb llicència al nostre club (6 UCI, 19 FCC i 8 TB)
Creació d’un club a Strava que a final d’any tenia 20 membres
Adquisició de nova roba de l’SCC: Mallot màniga llarga i guants. Obsequi
d’uns mitjons amb els colors de l’SCC a tots els socis
Participació en Marxes i Proves ciclistes
A Catalunya:
è
 3 nacions (6 ciclistes) 10 lloc en CRI a Envalira
 Bicicatela (1 ciclista)
Diada Montserratina SCC: 5 socis
Brevets: 3 de 200 Km (Manresa) i 3 Brevet del Centenari
Ciclocròs Ciutat de Manresa (14 nov) 1 participant
Altres esports
Curses de muntanya “La Mitja del Castell” i “Fem Sui” (1ers llocs a ambdues)
Sortides especials
Especial Campdevànol: (15 mai) 10 socis
Presència en organitzacions:
Marxa Cicloturista Solidària Bicicatela (31 oct)
Assistència a esdeveniments:
Assemblea Ordinària de la FCC (2 jun)
Assemblea Extraordinària de la FCC (23 oct) a través d’Internet
ambdues
Noves incorporacions 2021
2 socis nous: Alfonso Redondo (72), Joan J. Bonet (73)
Venda de 2.250 euros en loteria (Grossa de Cap d’Any) amb el nom del club
Participació del club a les xarxes socials: Facebook 599 amics, Instagram 234
seguidors

CARLES MANZANO
Bicicletes fetes a mida - Muntatge
Artesanal - Reparacions - Recanvis
- Accessoris

TOT ARREU
BICICLETES

c/ Segle XX, 80
08032 BARCELONA
Tel. / Fax 93 455 26 57

TORNEN LES MARXES CICLISTES
La Comissió de cicloturisme de la FCC torna a
reprendre els circuits de marxes, un cop estabilitzada
la pandèmia. De les més de 40 marxes cicloturistes
que es feien en 2019 es va passar a 5 en 2020 i
menys de 20 per 2021. Enguany es vol tornar a
remuntar, amb alguns organitzadors que s'hauran
quedat pel camí i altres que s'inicien en aquest mon.
Es faran dos circuits (Llarga Distància i Challenge)
per arribar a tots els tipus de ciclistes. Es donaran
bons premis als 10 homes i les 10 dones de cada
circuit que facin més marxes, això vol dir que es
potenciarà la participació de les dones en els circuits,
amb més premis per elles.
Seguirà existint la "llicència de dia" per aquells ciclistes que no estiguin federats, a
un preu de 10 euros, però recomanem que us federeu per gaudir de la bici tot l'any.
En l'àmbit de les Brevets, s'intentarà organitzar de nou la Barcelona - Perpinyà Barcelona. També la Montserratina, en una data més assequible al calendari. En
canvi la Barcelona - Sitges es canvia per la "Festa del Pedal" que es podrà
celebrar fora de l'àrea Metropolitana.

SORTIDES ESPECIALS
Després d'aquests dos anys on no hem anat gaire lluny, volem tornar a recórrer
part del territori i deixar veure els colors del club a tota Catalunya.
• 19 març i/o 9 abril: Brevet La Fuliola Començarem en aquesta Brevet que
ens portarà pel sud de la província de Lleida, on coneixerem noves carreteres.
• 30 abril: Canto Arroyo: Tornarem a fer "la nostra marxa", de nou amb el
recorregut clàssic pujant a Collformic
• 8 maig: Dintre del Campionat de l'SCC hi ha la sortida a Igualada, amb
tornada en tren.
• 15 maig: Terra de Remences. Cap de setmana a la casa Rural on ens
ajuntarem els que fan la marxa, els que surten en BTT, els que fan altres
recorreguts... i els que els hi agrada la «carn a la brasa».
• 21 maig: La setmana següent és la Marxa Montsec-Monstec, per si algú te
ganes de més Km.
• 28 maig: Puertos de Ribagorza és un clàssic que compta amb uns ciclistes
fidels del nostre club
• 4 juny: També es farà la sortida a Campdevànol
• 11 juny: És la Marxa 3 nacions que l'any passat ens va donar bons
moments de ciclisme.
No us ho perdeu, contacteu amb el club si voleu anar a alguna d'aquestes sortides.

Pots descarregar-te aquest butlletí des de la
web del club:

www.sportciclistacatala.org

TROFEU CONSTÀNCIA STRAVA
Us presentem un nou campionat de l'Sport Ciclista Català. A més del Campionat
d'Excursionisme (104 edició aquest any), la Regularitat de Muntanya o el Campionat
de vehicles, per aprofitar les possibilitats que ens dona Strava, entregarem amb la
resta de premis un trofeu anomenat CONSTÀNCIA STRAVA SCC que premiarà a
aquell (o aquella) ciclista més constant en el seu esforç.
Es donarà un punt al ciclista que cada setmana faci
més Km i, el que més punts tingui a final d'any, serà
el guanyador. La puntuació ha començat a contar des
de la primera setmana complerta de l'any (comença
abans que el nostre campionat) i acabarà en la última
setmana complerta de l'any (per això és diu
"constància"). Per participar calen 3 condicions:
1. Ser soci del club (els bons premis els
guardem pels socis)
2. Estar apuntat al club Strava SCC:
(www.strava.com/clubs/sportciclistacatala)
3. Fer els Km en bicicleta (és igual si és de
carretera, BTT, Gravel, elèctrica...)
De moment garantim un trofeu pel primer. Potser poden haver més si la participació
és alta. La classificació sortirà a la pàgina web cada setmana

QUEDEQUÈ
https://quedeque.barcelona/ és una pàgina web de l'Ajuntament de Barcelona
on les entitats poden donar a conèixer les seves activitats a la resta de la
ciutadania.
Hem volgut afegir-nos perquè creiem
que pot ser una manera de donar-nos a
conèixer entre ciclistes de la ciutat que
surten sols i que busquin un grup per
anar acompanyats. Es pot accedir a
través de l'ordinador o el mòbil.
Posarem les excursions més significatives del campionat i algunes
excursions especials, així com altres
activitats que realitzem. Entrarà en
funcionament aquest mes de març i
esperem que ho vegi força gent que
vulgui sortir amb nosaltres.

MONTSERRATINA SCC
Aquest any la Diada Montserratina que organitza la FCC coincidia amb el
dia que teníem l'esmorzar de final de temporada. Per a nosaltres és molt
important aquesta sortida però més ho és retrobar-nos amb els nostres
companys socis del club i no podíem canviar l'esmorzar de data. Per això,
vam decidir fer la Montserratina SCC pel nostre compte, el dia que en principi
estava previst (8 de novembre). Va coincidir que aquell cap de setmana les
temperatures eren molt baixes però ja ho havíem decidit.
Finalment vam ser 4 els
ciclistes que vam sortir de
Barcelona (David, Manel, F.
Miquel i Alfonso) més el
Txema que se'ns uniria a la
pujada. A les 7:30 sortíem
d'Esplugues. A més del fred,
el vent en contra va fer
augmentar les penalitats en el
viatge d'anada. A més, un
ensurt amb un objecte a la
carretera creuant un dels
ponts passat Olesa va fer
perillar la nostra integritat
física.
Un cop arribats a Monistrol la
mateixa muntanya va aturar
el vent (potser va ser un
miracle de la Mare de Deu),
afegit a que aquelles hores ja
feia un bon solet, ens va
donar ànims per fer la pujada
en 40 minuts.
Aquest cop pedalàvem gairebé en solitari, però per altra banda vam gaudir
de poder arribar fins a la plaça del Monestir i fer-nos unes fotografies de
record. La baixada va ser ràpida fins a la Ctra de Monistrol. El bar que
volíem anar estava tancat però vam anar al de davant on ens van atendre
molt be i, entre l'esmorzar i la conversa, se'ns va passar la gelor que
portàvem de tot el matí. La tornada amb el vent a favor, el lleuger descens
durant tot el recorregut i la millor temperatura va fer que arribéssim a Sant
Just en hora i mitja (Els repetxons a partir d'allí van ser una altra cosa).
Aquell dia vam estrenar els nous mallots d'hivern que van aguantar les
baixes temperatures amb força èxit.
Els companys que van anar van ser obsequiats amb uns mitjons
Eaglesocks ja que no vam aconseguir el tradicional pin de la Montserratina.
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CALENDARI MARXES 2022
Data
12/març
27/març
02/abr.
24/abr.
24/abr.
30/abr.
08/maig
15/maig
21/maig
22/maig
29/maig
4 I 5 juny
04/juny
05/juny
11/juny
03/jul.
10/jul.
24/jul.
18/set.
25/set.
22/oct

CICLOBRAVA GARRAF - PENEDÈS
10a Marxa Cicloturista Amer - St. Martí Sacalm
La Nalita 2022. I Marca Cicloturista Les Gavarres
Gran Fondo LLoret Costa Brava
RURAL CYCLING LES GARRIGUES
XXIX Marxa Cicloturista "La Pallaresa"
Classica dels Murs (Cervera)
LA REMENCES.ENERGY TOOLS
XII Marxa Cicloturista MONTSEC-MONTSEC
La Ports
Gran Fondo Onvelo
Orbea Cadi Challenge
GRAN FONDO LA FALLA
IX MARXA JUFRÉ RIUPRIMER
Marxa Ciclista 3 Nacions
VII LA RUTA MINERA
2a cicloVolta
Cerdanya Cycle Tour
31a Marxa cicloturista Terres de l'Ebre
CICLOBRAVA SEA OTTER EUROPE
CicloTEAMS

Km
148
139/131
150
160
150
160
160
175
190/140
140
146
120+120
135
154
140
154
157
185/145
150/110
140
125

Població
Vilanova i la Geltru (B)
Amer (G)
S. Antoni Calonge
Lloret (G)
Castelldans (Ll)
Tremp (Ll)
Cervera (Ll)
St. Esteve Bas (G)
Balaguer (Ll)
Arenys de Munt (B)
Calella (B)
Guardiola de Berguedà (B)
Vilaller (Ll)
Sta. Eulàlia Riuprimer (B)
Puigcerdà (G)
Berga (B)
Camprodon (G)
Alp (G)
Tortosa (T)
Girona (G)
Bescanó (G)

Km
95
95/80
90
110/90
116/71
94
80/49
100
80
96
102/81
106
111
103/83
90
89
65
100/70
94/80
90

Població
Vilanova i la Geltru (B)
S. Antoni Calonge
Lloret (G)
Castelldans (Ll)
Tremp (Ll)
Cervera (Ll)
St. Martí Sarroca (B)
St. Esteve Bas (G)
Balaguer (Ll)
Arenys de Munt (B)
Calella (B)
Vilaller (Ll)
Sta. Eulàlia Riuprimer (B)
Tàrrega (Ll)

CHALLENGE
Data
12/març
02/abr.
24/abr.
24/abr.
30/abr.
08/maig
08/maig
15/maig
21/maig
22/maig
29/maig
04/juny
05/juny
12/juny
10/jul.
24/jul.
25/set.
25/set.
02/oct.
22/oct.

CICLOBRAVA GARRAF - PENEDÈS
La Nalita 2022. I Marca Cicloturista Les Gavarres
Gran Fondo Lloret Costa Brava
RURAL CYCLING LES GARRIGUES
XXIX Marxa Cicloturista "La Pallaresa"
Classica dels Murs (Cervera)
La Pedals de clip
LA REMENCES.ENERGY TOOLS
XII Marxa Cicloturista MONTSEC-MONTSEC
La Ports
Gran Fondo Onvelo
GRAN FONDO LA FALLA
IX MARXA JUFRÉ RIUPRIMER
PEDALS DE DONA
2a cicloVolta
Alp-Cerdanya Cycle Tour
La Clàssica del Foix
CICLOBRAVA SEA OTTER EUROPE
MEMORIAL PELEGRÍ PI CIUTAT DE MOLLET
CicloTEAMS

Camprodon (G)

Alp (G)
Vilanova i la Geltru (B)
Girona (G)
Mollet (B)
Bescanó (G)

ALTRES MARXES FCC
Data
28-29/maig Barcelona – Perpinyà – Barcelona
23/oct. Festa del Pedal
06/nov. Montserratina

Km
600
50

Població
Barcelona
Barcelona – Sabadell
Monistrol de M.

PASSATEMPS
Troba 11 parts de la bicicleta i llegiràs una frase sobre un dels principis
del nostre club
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Relaciona el nom i l’equip dels principals fitxatges ciclistes d’aquesta
temporada 2022.
Marc Soler
David de la Cruz
Esteban Chaves
Jay Hindley
Ion Izaguirre
Vinicius Rangel
Marc Brustenga
Eduard Prades

1
2
3
4
5
6
7
8

A
B
C
D
E
F
G
H

EF Education EasyPost
Astana Qazaqstan
UAE Team Emirates
Cofidis
Movistar Team
Caja Rural Seguros RGA
Trek Segafredo
Bora Hansgrohe

Entre els encertants se sortejarà un premi (mireu la darrera pàgina)

ÚLTIMA SORTIDA DE LA TEMPORADA 21
Fins a 22 socis i amics vam assistir el passat 28 de novembre a la darrera
sortida de la temporada. L'agreujament de les restriccions COVID potser
van frenar la participació d'alguns socis, però els que vam anar vam gaudir
d'una bona excursió.

L'esmorzar es va fer al Restaurant Las Palmeras, de
Llavaneres, com els darrers anys. En taules separades
per evitar contagis i amb totes les garanties.
Es va repartir l'obsequi d'uns mitjons entre els
assistents i també es van fer sortejos de material
ciclista, gentilesa de Bicis Lopez i Eaglesocks. Ens va
agradar retrobar companys que feia temps que no
vèiem com el Diego, el Paco, el Josep M.... i vam acabar
amb un brindis per l'SCC i els seus socis.
Agraïm als socis la seva assistència en aquesta
tradicional activitat de final de temporada. Esperem
que a partir d'ara cada any puguem fer una sortida on
convidar als companys.

No us oblideu de pagar la quota d’aquest any.
Tenim intenció d’iniciar el Campionat i donar els trofeus, obsequis, etc a
més de convidar a la darrera sortida de la temporada. Per això ens cal
que tots ajudem.
Podeu fer una transferència al compte del club o portar els diners a alguna reunió o
sortida. Enviarem un carnet virtual com a rebut del pagament.

2022, UN ANY DECISIU PEL FUTUR DE L'ENTITAT
La temporada 2022 serà força important pel club perquè, després de dos anys
a mig gas, intentarem que es puguin fer els campionats que tanta tradició
tenen a la nostra entitat. Com a precaució hem creat el Campionat Constància
Strava per si no es poguessin fer les excursions conjuntes a les que estàvem
acostumats, però la nostra intenció és que les sortides tornin a ser trobada de
tots els socis.
Una altra mesura que hem pres és la de baixar el preu als socis nous de
primer any. Intentarem que més gent s'uneixi al club, sobretot per sortir en
bici però també per si estan interessats en aconseguir la llicència federativa,
els obsequis o venir a les activitats que fem... el cas és que ens coneguin i
vegin el bon ambient que hi ha al club.
Seguirem donant bons premis als guanyadors dels campionats però també a
tots els que participin en alguna activitat o donin suport al club a través de
donatius. Per tot això us demanem la vostra participació.

Visca l'Sport Ciclista Català!!!!
LLICÈNCIES 2022
Recordeu que per a les sortides amb el club és
imprescindible que tingueu algun tipus d'assegurança,
ja que qualsevol incident (que pateixi el ciclista o que
sigui provocat per ell) mai pot ser responsabilitat de
l'entitat.
Les assegurances que millor cobreixen aquests
incidents son les de la FCC ja que estan adreçades al
nostre col·lectiu, però també podeu tenir llicències de
Triatló o assegurances pròpies. En aquests casos serà
el ciclista l'encarregat de gestionar-les. Per aquest any
hi ha dos tipus de llicència:

1. ESPORTIVA UCI/RFEC: 120 euros
2. D'ACTIVITAT FÍSICA FCC: 105 euros
També es pot demanar la TARGETA BICI 22 pensada
per a usuaris de bicicleta amb finalitat NO ESPORTIVA,
per mobilitat urbana, interurbana i terrenys forestals.
Pot demanar-la qualsevol persona resident a Catalunya entre 17 i 75 anys, pertanyi a un
club federat o no. Té validesa anual: des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2022,
amb cobertura les 24h del dia . Ofereix:
• Assegurança de responsabilitat civil a tercers, siguin vehicles, persones, animals o
mobiliari urbà o interurbà, amb una cobertura de 150.000€ per sinistre, i amb
franquícia de 120€
• La FCC ofereix assessorament, defensa i reclamació jurídica a tots els seus usuaris
• També inclou cobertura d'Assistència Mecànica per avaria en qualsevol tipus de via:
urbana, interurbana o forestal. En cas de necessitat, inclou un desplaçament gratuït
al domicili fins una distància de 100 Km
Té un cost de 30€ si la tramiteu a través de un club federat (36€ per usuaris
independents). A l'SCC la podem tramitar per a tots els socis, els seus familiars i amics.

Podeu veure les característiques de cada llicència si entreu a la web
de la FCC.

EN CARLES, UN NOU SOCI DE GIRONA
Em dic Carles Meléndez, “Mele”
per vosaltres, agraeixo a tots la
benvinguda que me heu fet al
SCC. Per què he escollit fer-me
soci de un club emblemàtic i amb
tanta historia? Volia formar part
d'un club de veritat. Fins ara
estava federat amb un que en
realitat era una botiga de bicis, i
perquè jo vaig viure la meva
adolescència al Clot, a la Meridiana, des d'on sortiu d’excursió.
Vaig començar d'infantil al 1969 (quan l’home va arribar a la lluna!!) a Barcelona.
Sempre competint, la meva vida esportiva em va portar a viure a Girona. He
passat per corredor de ruta i pista, directiu, federatiu, organitzador de curses,
director esportiu, mànager de corredors professionals, dirigent internacional i fins
arribar al camp Professional. Havia deixat durant 42 anys d'anar en bici i fa 6 anys
que me he jubilat i per motius de combatre les infermetats normals de l’edat (68):
colesterol, Hipertensió, Àcid Úric i pes, vaig decidir tornar a sortir en bici, però com
el que ha estat sempre corredor de competició ja te uns hàbits al cap adquirits
desprès de 14 anys competint, sortir dos/tres cops per setmana a «entrenar per
entrenar» no enganxa. Vaig decidir treure'm la llicencia de corredor M60 i
competir. Participo quan tinc ganes en curses a prop de Girona del calendari català i
al sud de França que està mes a prop, on el nivell no est tant alt i hi tinc amics. Ara
porto per la Pandèmia sense fer-ho.
Com les curses de M60 son entre 45/60 km amb circuits amb repetxons, entreno
com màxim 60/80 km, quasi sense ports. No competeixo per guanyar, això ja es
passat, competeixo per divertir-me i passar una estona amb companys que varen
competir de joves. La diferencia amb vosaltres el cicloturistes, bàsicament es que
quan surto no paro per esmorzar, faig els km que toquen de tiró, esmorzo a casa,
una truita, iogurt, avena, plàtan i cafè. A l'entrenament porto una barreta
energètica de “fruits gelés” i no l’utilitzo sempre. Al bidó, a l'hivern aigua sola, a
l'estiu beguda Isotònica. De roba la justa: ara a l’hivern a Girona quan surto a les
10/11 matí estem a 3 o 4 graus i porto samarreta tèrmica, mallot M/C, culotte llarg,
manguitos, armilla, guants fins tèrmics i un buff, res mes. Segueixo una mica de
dieta, tot fet a la planxa, carn blanca principalment, vermella, peix, pasta i arrós
bullit, ous, fruita, res mes, excepte celebracions, res d'alcohol ni pa ni pastes.
Entreno per pulsacions, cadència i per sensacions. A la meva edat no fa falta
entrenar per «watts», com esta ara de moda: no treus profit. Conèixer el teu llindar
del cor i anar a una cadència entre 60 i 90 pedalades és suficient. El cadenciòmetre
el porto a la sabatilla (Wahoo).
Jo mai he fet de cicloturista ni he participat en una marxa, espero fer-ho en alguna
ocasió amb vosaltres i que me ensenyeu esser cicloturista: una categoria què per a
mi és la més important del ciclisme: Sense el cicloturisme i sense vosaltres no
existirien els clubs, així que seguiu, no pareu !!!
Sou una gent collonuda a la qual respecto i em sento orgullós de pertànyer, i
portaré els colors de l'SCC amb orgull. Be, el Presi m'ha dit que faci una mica de
presentació i al Presi se'l te que fe cas.
Una abraçada a tots, i ens veurem, gràcies.

VELOMINATI RULES
Alguns volíeu conèixer noves
regles
dels
companys
de
www.velominati.com per arribar
a ser un bon ciclista (de carretera).
Aquí teniu unes quantes més.
Recordeu que si teniu algun dubte
sobre elles només heu d'entrenar,
entrenar i entrenar més, més i
més.
Regla 19
Si t'uneixes a un grup de ciclistes que no son els teus companys habituals, és de
bona educació anunciar la teva presència: Presentar-se i preguntar si et pots unir al
grup. Quan un grup t'avança, espera una invitació, presenta't o deixa'ls marxar. El
ciclista que no diu res quan s'incorpora a un grup és vist com a maleducat, però
també, el que no calla, és vist tant malament com l'anterior. En aquests casos es
procurarà deixar-lo de banda a la primera oportunitat.
Regla 37:
Les patilles de les ulleres han d'anar sempre per fora de les corretges del casc. Això
te diversos motius: en cas de caiguda s'evita que te les clavis a la cara; el fabricant
d'ulleres no vol que una corretja bruta li tapi el logo de la marca; et pots treure les
ulleres més fàcilment..., però el més important és que et posis les ulleres després
del casc i així no te l'oblides.
Regla 40
Els pneumàtics s'han de muntar amb la marca centrada sobre la vàlvula. Els
mecànics professionals ho fan per trobar-la més ràpid i poder inflar abans. A
nosaltres no ens importa guanyar uns segons, però si ho fan els professionals és
que està ben fet.
Regla 44:
El manillar sempre ha d'estar sota l'alçada del sillin. Com a mínim 4 cm. (no hi ha
màxim, la teva esquena t'ho dirà). La única excepció és que siguis un revolucionari
de l'esport, però llavors has d'estar preparat a batre el rècord de l'hora.
Regla 49:
És inacceptable que una bicicleta estigui cap per avall. Això ratlla el compta Km,
embruta el manillar i el sillin, els bidons perden aigua i fa malbé els frens. Es poc
professional i una vergonya pel seu propietari.
Regla 68:
Les sortides han de ser mesurades per la qualitat, no la quantitat. Dir que has fet
4000 metres només ha de ser possible si son de desnivell. Si vols presumir de
sortida, és més important la velocitat o el desnivell que el temps o la distància, ja
que només amb aquestes dades la sortida estaria a l'abast de tothom.
Regla 123
Només s'han de donar Kudos a Strava si la sortida es fa en condicions penoses de
pluja, vent, calor extrema, etc. Si no és així, millor guardar-los per a una millor
ocasió .
Regla 222
Quan un ciclista punxa, la resta de companys li han d'arreglar la punxada per a que
tingui temps de reflexionar sobre la situació. El ciclista que ha punxat ha de proveir
del material (càmeres, inflador, CO2, etc) a qui ho arregla. Si no te càmeres de
recanvi, se li donarà una (a ser possible ja reparada) a canvi de la càmera punxada,
a més de l'admonició pertinent.

SECRETARIA
El cobrament dels rebuts es farà com sempre a través de CAIXABANK o també al
club social. Núm de compte:

IBAN
ES14

Entitat
2100

Oficina
2895

Control
74

Núm. compte
0200166067

30 euros: soci general
20 euros: soci menor de 20 anys, femení o amb més de 25 com a soci
Exempt: amb més de 50 anys com a soci
Socis de 1er any: Descompte del 50%

ALTES:
Toni Pérez (70), Bibi Alier (71), Carles Meléndez (72),
Jordi Socias, (73)
BAIXES:
Angel Lera, Rafa Matz, Jordi Matas, Claire Lunardoni

DONATIUS
Anita Espinosa, Cinto Niqui, Tomàs
Blasco, Lluís Català, Manel Gargallo,
Víctor Martí...

Moltes gràcies

SOLUCIONS ALS PASSATEMPS

SOLUCIONS ALS PASSATEMPS ANTERIORS - Butlletí 785
8 llocs on anirem d'excursió en 2022: Sta. Agnès, Dosrius, Sabadell,
Garraf, Canyamars, Canet, Ullastrell, Caldes
Sigles dels equips ciclistes: 1-B, 2-D, 3-H, 4-E, 5-A, 6-C, 7-F, 8-G

No hi ha hagut guanyador dels passatemps del butlletí 785 i
passem el premi (uns guants d'estiu amb els colors del club)
a qui encerti els d’aquest número.
El segon dimarts de cada mes tenim reunió. Pots venir a petar
la xerrada amb nosaltres a partir de quarts de set de la tarda.

STAR BAR
C/ Ramon Albó 72-74
08027 BARCELONA

Sport Ciclista Català: El club ciclista més antic de Catalunya

