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LES NOSTRES COSES

 Ens vam adherir al manifest contra la guerra a Ucraïna promocionat per la UFEC, i
que també va habilitar punts de recollida de productes de primera necessitat per
enviar a aquell país. 

 El  Marc va participar (sota la pluja) en la Brevet 200 km organitzada pel Sprint
Bike de Sant Feliu de Ll. el passat 27 de febrer. Amb quasi 3500 m de desnivell no
està a l'abast de tothom. 

 Agraïm al Miquel Peregrin que torna a ser el soci que més carnets aporta al club.
Esperem trobar-lo a la propera entrega de premis, si no abans. Una abraçada!!!! 

 L'SCC va estar en la manifestació que es va fer a Can Petit (Terrassa) en suport
dels ciclistes atropellats el passat dia 12 de març a la Carretera de Castellar. Els
ciclistes reclamem a les institucions públiques el dret a circular per les carreteres
amb seguretat i respecte! Per altra banda ens alegrem que el nostre amic  Carles
"Coppi" es recuperi favorablement d'un ensurt que va tenir amb una furgoneta que
no va respectar el 1'5 m de distància i el va colpejar amb el retrovisor. 

 2 abril: El fred d'aquell cap de setmana no va frenar al Marc de participar en la
Brevet 300 de Sant Feliu de Ll. que arribava fins a Berga. També va fer la brevet
permanent "Ruta de monestirs" de 300 km en solitari, ruta molt maca que barreja el
Pirineu de Girona i Costa Brava. Molt recomanat algun tram de la prova, sobretot
Sant Pere de Rodes i la part que passa Remences (Capsacosta i Canes) 28 abril. 

 Sortides en bicicleta per Setmana Santa dels nostres companys: El Víctor va estar
al pais Basc pujant els ports d'Arrate i Oiz, i visitant la Mare de Deu de la Dorleta,
patrona dels ciclistes. El  Felix M, Carles, Albert, Esteve i Tomàs van fer bones
sortides per Girona. També l'Oriol va estar pedalant per Holanda. 

 15 maig. Mentre uns companys estaven a Terra de Remences, el  Marc va fer la
Brevet 200 de Manresa, sumant Km pels seus futurs reptes. 

 Hem sol·licitat la inscripció al Fitxer general d'Entitats Ciutadanes de Barcelona. 

 Ja es va solucionar el contratemps que vam tenir amb el compte corrent del club
quan va estar bloquejat uns dies perquè faltaven uns papers. Ja podem operar amb
normalitat tant fent ingressos com despeses. Disculpeu les molèsties els que us vau
veure afectats.

 Tots aquells que hagin fet un donatiu al club o hagin participat en algun
dels campionats (Excursionisme, Muntanya, Vehicles, Strava...) rebran un
obsequi a final de temporada (en la darrera sortida o l'enviarem per correu)

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.bicicleteslopez.es



STAGE TERRA DE REMENCES

Gran  èxit  de  l'estada  Terra  de
Remences el cap de setmana del 13 al
15  de  maig.  Aquest  cop  ens  van
acompanyar  familiars  i  amics  a  les
diferents activitats que vam fer durant
el  cap  de  setmana,  tant  relacionades
amb  la  bicicleta  com  els  diferents
àpats, amb la Barbacoa del darrer dia
que va preparar el nostre amic Martin.
El divendres ja van arribar els primers
socis:  En  Salva (que  va  organitzar
l'estada),  el  Xavi  T,  el  Fèlix  M.  i  la
seva  esposa  Carme,  el  Xavi  B,  i  el
Ricard.

L'endemà van aparèixer el  David i el  Joan B. disposats a fer una sortida en bici.
Uns van triar la BTT, guiats per la nostra nova sòcia Montse, i els altres van agafar
la bici de carretera. 
Per la tarda ja van venir més socis i amics a buscar els dorsals de la Marxa: L'Eva i
l'Alfonso, El Josep M., el Manel i l'Àlex, la Clara i el Ròmul... Vam preparar un
bon sopar amb pasta que ens donés forces per la sortida de diumenge. 
El diumenge ben d'hora també va arribar el Jordi. Aquest any s'estrenaven un bon
grapat  de  socis  en  aquesta  marxa  que  van  quedar  sorpresos  pel  nombre  de
participants i els paisatges de la ruta. Per darrera anaven els més experts, gaudint
d'una bona jornada de ciclisme. 
La resta  de companys van fer  una sortida fins  a Amer. Tothom va coincidir  en
arribar el més aviat possible ja que una jornada calorosa com aquesta només es
podia apaivagar a la piscina, que va ser l'estrella del cap de setmana. 

Quan  va  arribar  el  Martin ja  tenia
preparats tots els estris per cuinar una BBQ
"a l'estil urugaià". 
Després, amb el Felix M. estava garantida
la diversió: Karaoke, acudits, el que faltava
per pair el  dinar i  pensar en repetir  l'any
que ve aquest bon ambient. 

Moltes gracies a tots per la vostra
assistència!!!

NOM POS A LA CAT TEMPS
Jordi 630 69 03:47:42
Alfonso 1016 139 04:29:01
Fèlix M 1030 45 04:29:52
Jaume R 1078 240 04:37:10
David 1173 175 05:08:55
Manel 1175 203 05:10:28
Eva 1189 05:19:00
Ricard 1190 65 05:19:36
Josep M. 1191 177 05:19:43



EL MARC A LA BPB 600
Aquest any es tornava a organitzar la BPB 600. En Marc, el nostre especialista en
aquestes fites no s'ho va voler perdre i el dissabte 28 de maig, a les 6:00 del matí
sortia amb una cinquantena de ciclistes més camí de Sant Feliu de Guíxols, pel
Maresme. Després de passar per Banyoles encarava la primera dificultat forta del
dia, pujar per Maçanet de Cabrenys fins a Costoja, a la frontera amb França. Els
ciclistes havien d'arribar a Maureillas, on una foto demostraria fins a on havien
arribat. La tornada a Catalunya la feien pel llarguíssim però també dur, Coll d'Ares.
Aquí el Marc ja el va afrontar de nit i va haver de parar a descansar en una parada
d'autobús aprop de Prats de Molló. La baixada fins a Ripoll a aquestes hores del
matí va ser força freda, contrastant amb la calor que havien passat els ciclistes
durant el matí anterior. A la bici portava una motxilla només amb la roba que es
posaria per aquella baixada (Perneres, manguitos, una manta tèrmica...). 

A Ripoll tenia preparada una altra motxilla amb
roba  per  canviar-se  que  li  havia  deixat
l'organització. A més, després va passar per casa
seva a Olot on va poder deixar algunes peces de
roba que ja no necessitaria. Canes, Condreu, La
Pollosa  van  ser  altres  ports  que  va  pujar. Les
coses complicaven quan va trencar un radi de la
roda  de  darrera,  però  va  ser  pitjor  quan  va
trencar el canvi al Coll de Lligabosses i va haver
de fer la resta del recorregut amb un 39 x 19,
fins i tot a la baixada. Els companys l'animàvem
pel Whatsapp i ell ens tenia informats pels llocs
on  passava.  Finalment,  mitja  hora  abans  del
temps límit, va arribar al Velòdrom on va rodar la
volta final i va aconseguir aquesta fita que, per a
molts de nosaltres, ens costa fins i tot imaginar. 
Enhorabona, Marc!!!! 

SORTIDA A SANT PERE DE RIBES
El passat 29 de maig vam fer la sortida
habitual a Sant Pere de Ribes a saludar
el  nostre consoci  Víctor Martí.  A dos
anys de fer el 75 aniversari com a soci
del  club,  encara  es  troba  en  bona
forma.
Enguany no va venir amb la bici  però
ens  va  esperar  al  bar  “La  Croqueta
contenta” per  explicar-nos  moltes
històries de quan ell sortia en bici amb
el club.
Ens alegrem de trobar-lo tant animat i
esperem tornar a veure'l aviat, ja sigui
en  el  repartiment  de  premis  o  en
alguna altra sortida que fem pel Garraf.
Una abraçada, Victor!!!!



X CANTO ARROYO
Molt concorreguda la X edició de
la  nostra  marxa  Canto  Arroyo.
Fins  a  14  socis  i  amics  vam
participar  en  una  sortida  que
tornava  al  recorregut  clàssic
després de dos anys d'absència. 
Alguns participants  no coneixien
el recorregut (Fèlix M, Alfonso,
Jordi S. i els dos Alex, que ens
acompanyaven).  Altres  feia  dies
que no havien sortit amb el club
(Ricard, Sonia, Jordi B. i Xavi)
i desconeixíem les seves forces. 

També hi havia d'habituals com el Fede, el David, el Lluís i el Manel, que no s'ho
van  voler  perdre.  Vam tenir  el  suport  de  l'Eduard que  ens  va  buscar  un  bon
restaurant on agafar forces a Seva. La sortida la vam fer a ritme tranquil, encara
quedava molt per endavant i els més forts no coneixien el recorregut. A Sta. M. de
Palautordera ja  van  començar  a  fer-se  grups  segons  el  nivell  de  forces  de
cadascú. Fins el poble de  Montseny, les diferències no eren gaire grans. però el
Coll Formic es fa llarg i cal guardar forces pels quasi 25 Km de pujada. Agraïm als
companys que es van esperar a dalt, animant als que anavem arribant. 

Quan estàvem tots, ens vam llençar cap abaix, ja
teníem ganes d'esmorzar. El lloc al que anàvem
habitualment estava ple i l'Eduard ens va indicar
un altre on vam estar molt be. 

Un  cop  avituallats,  vam  anar  cap  a  Tona a
encarar la segona pujada de la jornada. Els trams
més  durs  estan  als  carrers  del  poble  i  quan
agafes la carretera llavors suavitza més. Tot i així
a alguns se'ns va fer llarg. 

A partir de l'alt de la Pollosa, es pot dir que tot
és  baixada  (o  quasi).  La  última  parada  a  la
benzinera  de  Moià per  agafar  líquid  i  cap  a
Barcelona.  No  comptàvem  que  el  vent  bufava
molt en contra, era baixada però no avançàvem
gaire.  Els  repetxons  de  Castellterçol i  St.
Quirze encara es feien més durs. Però ja tot era
cara avall i a partir de La Llagosta ja ho teníem
molt fet. 

Vam arribar a casa a quarts de 6, després de 160 Km
i 2000 m de desnivell, cansats però contents d'haver
fet una bona feina.  
Potser  per  a  altres  anys  es  podria  plantejar  el
recorregut 1962, passant per Hostalets i Centelles,
no tant dur i igual de maco.

L’excursionisme és una religió, el seu temple la natura



BREVET DE LA FULIOLA   19/03/2022

3 socis del club vam participar a la Brevet de La Fuliola. Era el primer cop que
sortíem d'aquesta població i  anàvem per les  comarques de Pla  d'Urgell,  Segrià,
Conca de Barberà i les Garrigues, no gaire habituals en les nostres excursions. El
mal temps durant les setmanes anteriors va fer que molts companys no vinguessin,
però si que es van animar el  Marc (un habitual de les Brevets) el  Javier (que
s'estrenava en la llarga distància sense por a res) i el David (que estava atret per
un recorregut que semblava maco). 

La  distància  de  tots  tres  fins  a  la  localitat  de
sortida i haver de matinar força, no van ser prou
entrebancs pels nostres ciclistes.  Tot i  això no
vam  poder  sortir  a  l'hora  amb  la  resta  de
participants  i  vam  afrontar  els  200  Km  en
solitari.  Els  primers Km eran força planers,  no
feia molt de fred però teniem que anar vigilant
perquè el  recorregut era força enrevesat,  amb
cruilles, canvis de direcció, etc.  A partir d'Artesa
de  Lleida  ja  començava  la  dimensió  desco-
neguda.  El  ferm  de  la  carretera  va  canviar
impedint-nos rodar amb fluidesa. 

Això si, no trobavem cap cotxe a la carretera. A Granyena, on vam parar per fer la
foto de control, vam trobar a un ciclista (Miquel) que ens va acompanyar durant tot
el recorregut i així vam ser un més a rellevar. A partir d'aquí, tot i que no pujava
molt, el vent en contra si que ens feia reduir la velocitat. No trobavem cap lloc on
esmorzar i  el  desànim va començar a sobrevolar el  nostre pilot.  Finalment vam
parar a Juncosa. Abans havien passat per allà un centenar de ciclistes que van
deixar el bar amb poques existències i ens conformàrem amb un bocata que va
costar de pair i ens va donar la llauna fins a Vilanova de Prades. Després d'esmorzar
va començar la pujada a les Crestes de Llena que al menys ens van treure el fred
de sobre. Una primera baixada camí a Ulldemolins per després afrontar les rampes
a Vilanova de Prades que se'ns van fer eternes. Uns pastissets a aquesta població i
cap avall que fa baixada. Una punxada ens va frenar una mica el ritme però després
d'arreglar-la vam seguir cap endavant. 
A Cervià hi havia un altre control... i una altra pujada després del poble. La baixada
ens va portar  a  les  portes de  Borges Blanques  on ens vam desviar cap a Omells

de Gaià.
Tornàvem a tenir vent en contra (i pujada i asfalt
molt dolent...) tots els elements per fer-nos patir.
A més quan vam arribar al poble ens va costar
trobar un lloc on recuperar-nos. Finalment vam
aconseguir  segellar  el  carnet  i  menjar  alguna
cosa que ens va donar forces fins a l'arribada.
Camí cap Arbeca teniem l'aire a favor i  vàrem
avançar molt, fins que vam canviar de direcció i
les forces no eren les mateixes. 

Molt contents a l'arribada a La Fuliola, pels Km que haviem fet, les experiències que
havíem viscut, els amics que ens havíem trobat. Agraïm a tots els companys que
heu participat per portar el nom de l'SCC per totes les carreteres de Catalunya.  



SORTIDA ESPECIAL A IGUALADA
Aquesta  era  una  sortida  que
teníem pendent des d'abans de
la  pandèmia.  Sempre  havíem
tingut  alguna  pega  que  ens
havia impedit anar a Igualada. 
No és  un recorregut  molt  llarg
(ens  van  sortir  uns  80  Km).
Tampoc  extremadament  dur
(uns 1000 metres de desnivell) i
passa per unes  carreteres  com 

son Esparreguera, el coll dels Brucs i l'entrada a Igualada, que no passem
mai. Per a aquestes sortides el club paga el tren de tornada. Es un motiu
més per animar als socis a que participin. 
Vam sortir 4 socis (Jordi, Alfonso, Miquel i David) des del Clot a les 7 del
matí. A Esplugues ens esperava el Joan. A aquestes hores del matí s'estava
be, sense massa calor ni fred però el vent ja començava a bufar en contra.
Fins a Martorell vam anar fent relleus i després a la carretera de les Carpes
vam afluixar el ritme per encarar la pujada més sencers. Una primera rampa
abans d'Esparreguera anuncia el que serà el pas de la població, tota picant
cap amunt. Sortim a la A2 per un carril d'acceleració i els ciclistes es veuen
petits entre tantes carreteres. El paisatge és lleig fins que arribem a El Bruc,
un poble amb molta personalitat on vam parar a esmorzar. El Miguel Àngel
ens va anunciar que estava venint però s'esperaria a Castellolí. 
Després d'agafar forces, vam acabar de pujar el port, un parell o tres de Km
amb algun descans però encara marcat per l'autovia. A l'alçada de l'hotel ja
ens  enfilàvem cap a  baix.  Unes  corbes  amb moltes  "paelles"  que alguns
recordaven de quan havien passat 30 anys enrere.  Vam haver d'entrar a
l'autovia però només uns 300 metres i a Castellolí ens vam trobar al Miguel
Àngel que venia de Guissona, havent fet la Panadella. 

Havíem  estudiat el  recorregut
perquè  no  està  pensat  per
circular bicicletes però finalment
vam  arribar  a  la  capital  de
l'Anoia, on ens esperava un altre
Joan,  el  soci  que  tenim  en
aquella  comarca.  Abans  de  les
13:00  agafàvem  el  tren,  que
estava adequat per portar bicis i
que  ens  va  deixar  a  la  Pl.
Espanya a quarts de tres. 
Des d'allí cadascú se'n va anar a
casa seva en una nova jornada
excursionista  de  l'Sport  Ciclista
Català



EXCURSIONS 2n SEMESTRE 2022

JULIOL          7:00 h

Dia 3 ***
Dia 10 **

Dia 17
***

Dia 24 ***

Dia 31 ***
AGOST          7:30 h

Dia 7 ***
Dia 14 ****
Dia 21 ***
Dia 28 ***
SETEMBRE        8:00 h

Dia 4 **

Dia 11
***

Dia 18 ***

Dia 25 **

SANT ANTONI DE VILAMAJOR
(Rest S. Antoni) 
90 Km

Montcada, Montmeló, Granollers, Corró de Dalt. Tornada 
per La Roca

PINEDA DE MAR
(Rest Cal Reverter)  100 Km

Badalona, Mataró, Arenys, Malgrat. Tornada pel mateix 
lloc

SANT QUIRZE SAFAJA 
(Fonda Sabater)  
110 Km

 Montcada, La Llagosta, Mollet, Parets, Sant Feliu, S. 
Miquel del Fai. Tornada per Sant Feliu, Caldes i 
Montcada 
Prova puntuable per a la regularitat de muntanya

MURA 
110 Km

Montcada – Sabadell – Matadepera. Tornada pel mateix 
lloc 

ELS CAUS 
90 Km

Esplugues – Martorell – Olesa – Vacarisses – Els Caus – 
Terrassa (esmorzar). Tornada per Les Fonts – Rubí – 
Vallvidrera

SANT GENÍS DE PALAFOLLS 
120 Km

Badalona  - Mataró – Arenys de Mar – Pineda. Tornada 
pel mateix lloc

SANT PERE MOLANTA
(La Posada)  110 Km

Esplugues – Castelldefels – Sitges – S. Pere de Ribes – S. 
Pere Molanta – Avinyonet – Ordal - Molins

SANT LLORENÇ SAVALL  
(Rest El Caliu)   90 Km

Montcada – Sentmenat – Castellar del V. - Sant Llorenç. 
Tornada per Gallifa I Sant Feliu de Codines 
Prova puntuable per a la regularitat de muntanya

SANT LLORENÇ D'HORTONS 
(Rest Font de l'Alzina) 
100 Km

Molins – Martorell – Gelida. Tornada per Masquefa i 
Martorell

SANTUARI DE LOURDES 
90 Km

Badalona – Mataró – Llavaneres – Pollastre. Tornada per 
Arenys

SANT SADURNÍ D'ANOIA 
95 Km

Esplugues – Molins – Ordal – Cassots – Sant Sadurní. 
Tornada per Gelida i Martorell

EL FARELL 
(Can Cortada) 
85 Km

Montcada – La Llagosta – Sentmenat - Caldes – El Farell. 
Tornada per Palau de Plegamans. 
Prova puntuable per a la regularitat de muntanya

LA GARRIGA
(Rest Jovi)  90 Km

Montcada, Montmeló, Granollers, La Garriga. Tornada 
pel mateix lloc



A l'última excursió de l'any, el club convida als socis
que estiguin al corrent de pagament. 

El vi «especial» no es paga. 
Es recomana «sobretot» serietat

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

www.sportciclistacatala.org

OCTUBRE            8:30 h

Dia 2 MOLLET 70 Km

*
Dia 9 **

Dia 16
**

Dia 23
**

Dia 30 TORRENTBÓ 90 Km

***
NOVEMBRE          8:30 h

Dia 6 ****
Dia 13 **

Dia 20 DOSRIUS (Can Partal) 75 Km

**

Dia 27 Badalona - Mataró. Tornada pel mateix lloc

*

Participació en la Marxa Pelegrí Pi. 
Recorregut alternatiu. Montcada – La Llagosta – Mollet. 
Tornada per la Roca

VALLDORIOLF 
(Can Forquilla)
75 Km

Montcada – Montmeló – Granollers – Les Franqueses – 
Marata – La Torreta – Valldoriolf. Tornada per P.I. 
Montmeló

ULLASTRELL 
(Casal) 80 Km

Esplugues – Molins -  C/ Ferralla – Sta.Maria Miralles – El 
Suro. Tornada per Terrassa i Rubí  
Prova puntuable per a la regularitat de muntanya

FESTA DEL PEDAL (Sabadell) 
75 Km

Velòdrom – Forat Vent – Cerdanyola – Bellaterra – Sant 
Cugat – Rubí – Sant Quirze. Tornada per Badia

Badalona, Mataró, Arenys - Torrentbó. Tornada per 
Pollastre  

MONTSERRATINA 
(Pont del Gat) 50 Km

Sortida des de Esplugues 7:15. Opcional fins a Monistrol 
de Montserrat

CASTELLDEFELS 
(Port Ginesta) 70 Km

C/ Aragó – Montjuïc – Zona Franca - Pont Nelson Mandela 
– Obs. Aeri – Gavà. Tornada per T2

Montcada – La Roca – Parpers – Dosrius. Tornada per la 
costa 
Prova puntuable per a la regularitat de muntanya

LLAVANERES 
(Rest. Les Palmeres)
70 Km



PASSATEMPS

Estan molt disputats els campionats de l'SCC d'aquest any. A veure si sabeu on s'han
fet  les  RM  d'aquest  semestre  i  trobareu  una  frase  relativa  al  Campionat
d'Excursionisme.

B E N V I N G M
T I B I D A B O
C U T S A L E R
O A C E N T G T
L Q F U A T U I
L R O E N A E R
S E R D I C S O
A I M O D E L L
C L I M E N T I
R C C A M P I L
E O N A T D E L
U L S P O R T O

Relaciona cada prova ciclista amb el seu guanyador de 2022.

Tirreno - Adriatico 1  A     Sergio Higuita
Milano – Sanremo 2   B     Remco Evenepoel
Volta a Catalunya 3   C     Tadej Pogacar
Ronde van Vlaanderen 4   D     Dylan Teuns
Paris - Roubaix 5   E     Mathieu van der Poel
La Flèche Wallonne 6   F     Matej Mohoric
Liège – Bastogne - Liège 7   G     Dylan van Baarle
Tour de Romandie 8   H     Alexandr Vlasov

       (  '   )Entre els encertants se sortejarà unpremi vegeu l última pàgina



QUAN EL CICLISME ERA ÈPICA I GLAMOUR...
Tot va començar amb quatre personatges amb èpica i glamour: Karl Freiher von
Drais, Baró de Drais (Alemanya): inventor de la màquina de córrer (Draisiana), o
sigui el primer velocípede; John Boyd Dunlop (Escòcia):  va inventar i muntar els
primers pneumàtics amb càmera a la bicicleta del seu fill per a que anés a l'escola
més còmodament, Paul de Vivíé (França): apassionat cicloturista que va inventar
el canvi de marxa a les bicis al jugar-se amb els seus companys que pujaria el Col
de la Republique, a prop de Saint Etienne; i  Kirkpatrick Macmillan (Escòcia) a
que se li va ocórrer l'invent de la transmissió pedals/cadena per avançar amb més
força. 
La gent es va quedar tan entusiasmada amb aquesta màquina de pedalejar que
aviat es van organitzar competències entre esportistes. Organitzar i participar en
aquest ciclisme de competició precursor al nostre era tota una aventura.

 Les  curses  podien  tenir  300  o  400
Km;  els  ciclistes  anaven  amb
vestimenta  normal,  sense  mallots  ni
culottes  ni  sabatilles  especials;  les
carreteres eren de terra i  fang, amb
sol, vent, neu i fred; l'alimentació era
molt  minsa...  tot  això  va  fer  del
ciclisme un esport ÈPIC. 
La  primera  competició  oficial  que  es
coneix  es  va  fer  el  31  de  maig  de
1868  a  les  afores  de  Paris,  entre  7
velocipedistes  i  va  guanyar  l'anglès
James Moore. 

A partir d'aquí cada cop més ciclistes, més competicions, van néixer clubs, curses
per etapes ... començant pel Tour de França on Henry Desgrange va veure una
forma de promocionar el seu diari. Molts van ser els que es van aficionar a aquest
esport  i  els  seus  protagonistes  eren  vistos  com  a  herois  per  al  gran  públic.
S'omplien rius de tinta explicant les aventures dels esforçats de la ruta, de la serp
multicolor. 
Però com a tot a la vida segueix el seu camí, sempre per a millorar o això pensem,
tot  ha  anat  canviant.  Les  bicicletes  actuals,  les  competicions,  els  ciclistes  més
esportistes que aventurers, amb més "postureo" que qualitat. 
A les competicions tenim els pros i els contres: De tenir que ser el propi ciclista qui
arregli una punxada a fer-ho un mecànic, els crits dels directors dels equips des del
cotxe. Ara el ciclista només te que pensar en donar als pedals, a la seva disposició
hi ha mecànics, massatgistes, dietistes, metges, infraestructura, vehicles, etc. Les
ordres es donen des dels "pinganillos",  l'interior del  cotxe sembla la NASA amb
pantalles,  tauletes,  telèfons,  ràdios,  antenes...  per  a  tenir-ho  tot  sota  control,
traient el que penso que és el més valorat a la competició: la voluntat i l’instint dels
ciclistes . 
Es veritat que tot avança, tot millora (o potser no) però amb aquests canvis i la vida
mateixa han acabat amb l’èpica i el glamour, l'aventura d'aquells esforçats. La gent
ja no s'amuntega esvalotada a les  carreteres i  arribades excepte en comptades
ocasions, la premsa ha desertat del ciclisme. La cultura ciclista s'està perdent pel
propi pas de la vida, ara més còmoda per a tothom, digueu-li a un o a una jove que
es dediqui a això: no volen patir, només volem allò més bo, més fàcil i ràpid.



Els que donen el pas volen ser campions del mon els primers anys, volen el millor
material  i,  els  pares,  potser  sense  voler-ho,  els  hi  proporcionen  a  vegades
malcriant-los amb la fi de que el fill sigui el salvador familiar o que arribi on el pare
no va ser mai sobre la bici. 

Així és la vida, la volem millorar però el que fem és destruir-la i
ens destruïm a nosaltres mateixos, això se'n va en orris  sense
remei.  De  l'èpica  i  glamour  s'ha  passat  a  la  fatxenderia...  Ho
podrem reconduir? No ho se, pensem-ho.

Article tret de Facebook: Ciclismo Opinión

MARXA PELEGRÍ PI

Els nostres companys del CC Plana Lladó ja estan preparant la marxa pel
proper 2 d'octubre. Enguany servirà d'homenatge a un ciclista que molts de
nosaltres hem vist a la competició: Melcior Mauri

La marxa te dos recorreguts de 94 i 80 Km
que estan a l'abast de tothom i que hem fet
altres vegades.
Us animem a participar i a intentar guanyar
un  trofeu  pel  club.  Al  setembre,  quan
s'acosti  la  data  ja  farem  les  inscripcions.
Comptem amb vosaltres!!!!

NOU MALLOT D'ESTIU 2022
Ja  va arribar  la  roba d'estiu  2022 pels
companys que la van demanar. Amb una
mica de retard degut a que en un primer
moment, el fabricant es va equivocar en
el disseny. 
És una roba que va be per l'estiu ja que
és  molt  prima  i  transpira  be.  La  vam
estrenar en les primeres sortides del mes
de juny.
Estigueu atents  perquè es  possible  que
tinguem més  peces amb el disseny de la
roba d'hivern.
Bona feina dels fabricants d'Inverse!!!



BIKLE
Sabies que hi ha més de 2500 ciclistes de tots
els  temps que el  seu cognom te cinc  lletres?
Escriu-lo a la web de Bikle i amb els encerts de
cada  intent  tindràs  pistes  per  endevinar  el
següent.  Si  creus  que és  fàcil,  pensa que no
tots  es  diuen  Parra,  López o  Soler. També et
pots trobar a Oomen, Grmay o Zaugg. Cada dia
tens el nom d'un ciclista diferent. 

VELO-CONSELLS (des de l'experiència)
Si  em  permeteu,  vull  donar-vos  uns  consells  que  he  après  des  de  la  meva
experiència a la competició i en altres cicles de la meva vida damunt d'una bicicleta
des de 1969 (Carles Mele):
REVISIÓ DE LA BICICLETA:
Sempre desprès de una sortida, a la tarda o al endemà, fer una revisió visual a la
bici, quadre i parts importants sobre tot, i netejar-la, per tenir-la preparada per a la
propera sortida.
NETEJA DE LA BICICLETA:
Es te que tenir sempre neta, sobre tot la transmissió (cadena, plats, canvi), de
greix,  sorra i  demès per evitar  el  desgast.  Com es revisa en cada sortida, una
neteja a fons i greixar la transmissió cal fer-la mes o menys cada dos mesos. Si ha
plogut, doncs desprès de netejar-la, greixar-la.
COM ES NETEJA I ES SECA:
Desgreixar la transmissió amb Fairy (KH7 no, que malmet els metalls),  després
mullar-la amb una mànega amb aigua suau mai a pressió o draps molls, posar el
Fairy amb una esponja suau, desprès aigua amb mànega o draps molls, assecar-la
be  amb tovalloles  o  draps  de microfibra,  millor  amb aire  comprimit  si  teniu  la
possibilitat. Quant està seca greixar la transmissió (cadena, canvi), els plats ja se
auto greixen amb la cadena.  Goteta petita a les friccions del  canvi,  desviador i
frens. I assecar amb un paper de cuina els sobrants de greix. Netejar be la part de
la frenada en la llanta, que no quedin restes de greix o sabó.



PRIMAVERA DE MARXES CICLOTURISTES
Els  nostres  socis  van  participar  en  unes  quantes  marxes  cicloturistes
aquesta primavera

MONTSEC – MONTSEC (21 maig)
140 Km  / 2050 desnivell

            TEMPS           AVG
Sergi    4:32:11      30,86 Km/h
David   5:43:46      24,43 Km/h
Lluís     5:43:47     24,43 Km/h

PORTS DEL MARESME (22 maig)

Llarga D.   140 Km  / 2700 desnivell
              POS     TEMPS       AVG
Víctor     171      5:47:54     24,14

Challenge   96 Km  / 1800 desnivell
              POS     TEMPS       AVG
Oriol       263  4:24:46     21,76
Laura       53      4:47:43     20,02

UN PAS MÉS CAP A LA IGUALTAT
17 d'abril de 2022: Per primer cop en
110 anys una fèmina ha guanyat una
competició  "no  separada  per  sexes"
organitzada per l'SCC (RM, Campionat
Social, CRI...). 
La  nostra  "campeonissima"  Eva  s'ha
emportat  la  RM  d'abril  de  2022.
Felicitats per a ella i per a tots els socis
que  hem  viscut  aquest  moment
d'igualtat.
Esperem que hi hagi molts més dies on
siguem  superats  per  les  nostres
companyes.

CARLES MANZANO

Bicicletes fetes a mida - Muntatge
Artesanal - Reparacions - Recanvis

- Accessoris

TOT  ARREU
BIC ICLETES

c/ Segle XX, 80
08032  BARCELONA

Tel. / Fax 93 455 26 57



SECRETARIA

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

  IBAN Entitat        Oficina         Control         Núm. compte
       ES14      2100        2895         74         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 I BAIXES

ALTES:   
          
       Antonio Bueno (74), Jaume Rio (75), Montse Prada (76)

SOLUCIONS ALS PASSATEMPS
Entre  els  encertants  de qualsevol  dels  dos passatemps sortejarem el
llibre del Cent vint aniversari de la FCC: Del velocipedisme al ciclisme
esportiu. 

                                        Envieu la solució al correu electrònic del club

SOLUCIONS ALS PASSATEMPS ANTERIORS - Butlletí 786
Parts de la bici: Roda, Timbre, Cadena, Pedal, Manillar, Eix, Quadre, Frens,
Cable, Canvi, Desviador
Fitxatges ciclistes 2022: 1-C, 2-B, 3-A, 4-H, 5-D, 6-E, 7-G, 8-F 

El segon dimarts de cada mes tenim reunió a la seu del
club (STAR BAR – C/ Ramon Albó, 72-74). Pots venir a
petar la xerrada amb nosaltres a partir de quarts de set
de la tarda.

Sport Ciclista Català: El club ciclista més antic de Catalunya




