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la veu del club

CANVIS INTERNS
Benvolguts amics i socis, queda poc per acabar la present temporada i és moment
d’analitzar i intentar millorar i reorganitzar certs aspectes de funcionament intern. És
per això que en reunió de junta ordinària es varen acordar una sèrie de canvis que
ens afectaran a tots a partir de l’any vinent. A continuació us els expliquem per a que
estigueu al corrent i no hi hagin sorpreses, quedem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment o dubte.
Per començar a partir del proper any serà obligatòria la domiciliació de la quota anual de soci, això es degut a que estem patint molts problemes per cobrar les quotes en
metàl·lic. Qui tingui correu electrònic haurà d’enviar un correu a la bústia del club
grupa@acmontjuic.org donant les seves dades bancàries, qui no en tingui pot donarles a qualsevol membre de la junta aprofitant una sortida o anant al club un dijous.
Donem de temps per fer-ho fins el 31 de gener, qui no ho hagi fet en aquest plaç
podrà ser donat de baixa com a soci del club.
Us comuniquem que aquest any el club no farà participacions de loteria, qui vulgui
jugar loteria amb el número del club haurà d’apropar-se a l’administració de loteria
nº 30 del carrer Vila i Vilà, 97. Al costat del Molino.
Per últim comunicar que el nostre company Frederic García ha deixat de ser membre
de la junta per decisió pròpia, des d’aquestes línies volem agrair la seva dedicació i
esforç durant tot aquest temps.

LA JUNTA
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A GALES EN BICI
Cada año, en agosto, la canícula barcelonesa nos hace soñar a Marta y a mí con un
color, el verde. Esto es por la necesidad que tenemos de hacer descender la temperatura, de calmar la vista dejándola recorrer prados y bosques de helechos, de llenarnos los pulmones con el olor de la hierba. En Gales, nos dicen, hay carreteras tranquilas y una jugosa y tupida hierba que lo cubre todo…
El Bloc de Xavi Òdena, donde habla de una escapada por esas tierras con desglose
de puertos incluido, nos viene de perlas. En sus fotos comprobamos que hay carreteras de esas en las que sólo cabe un coche y en las que vemos a nuestros compañeros
haciendo “la danceuse”, o sea, de pie, que es la única manera de hacer los ascensos
en ese país, aunque sea con desarrollos montañeros. Los puertos (Bwlch-y-Groes,
Devil´sstaircase, Gospelpass, Elanvalley…) son cortos pero exigentes, con tramos que
rondan el 20%. Todo el país está lleno de trampas a lo muro belga pero, eso sí, con

el asfalto tan liso como el césped del jardín de Lord Darlington.
Breves:
Nunca nos sentimos solos, a pesar de que las carreteras del centro y norte de Gales
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sean muy poco transitadas; ovejas de todas las formas y tamaños, bien gorditas, nos
observan con atención. Las fotografiamos, las perseguimos a veces y otras veces ¡nos
las comemos!
El “Snowdon”, con 1085m de altura, es la cima de gales. Sir Edmund Hillary preparaba allí su expedición al Himalaya. Claro que él lo hacía en invierno y en las peores
condiciones climatológicas posibles. En verano nos parece un pico muy civilizado.
Tenemos suerte, es jueves y en el Pub donde cenamos se reúnen músicos locales,
intérpretes de música tradicional con instrumentos clásicos. Es una sesión larga, deliciosa como una melodía infinita, que se acompaña con unas pintas de amarga cerveza roja. Nosotros los latinizamos un poco cantándoles una habanera a dos voces.
Os aconsejo echarle un vistazo al bloc de Xodena y su expedición a Gales
(www.locosdelabici.com). Nosotros seguimos muchas veces sus pasos copiándole los
terribles ascensos. Todos conocéis el pedal de este bravo ciclista así que nosotros
subimos los puertos siempre por el lado que él los baja, más favorable.
En Pembrokeshire nos bajamos de la bici y, después de un paseo de unos minutos,
vemos focas retozando en la playa desde unos acantilados. Desde lejos y sin los
prismáticos se nos antojan enormes calamares rellenos…
En idioma galés “bwlch” quiere decir puerto de montaña y “cwrw” quiere decir cerveza, imagínate el lío para preguntar por un pueblo…, a ellos también les hacía gracia
escuchar nuestra lengua de trapo intentando pronunciar tanta consonante seguida.
Por último, deciros que hay muy buena combinación para llegar al País de Gales.
Liverpool y Manchester son ciudades fronterizas hasta las que podéis encontrar vuelos
muy baratos, así como a Cardiff, la capital. Son tarifas “low cost” y su color es el
gamba, que es el color que lucen los usuarios de vuelta a su país.
¡Animaos, id y poned un poco de verde a vuestros tubulares!

JOSE LUIS
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VOLTA A LA RIOJA
Com gairebé cada estiu des de fa uns anys, alguns integrants de Rodadors (i tots els
amics que estiguin interessats) realitzem una estada ciclista d’una setmana fora de l’àmbit territorial que habitualment freqüentem. Aquest any, ens vam decidir per La Rioja.
La zona, sobre el paper, semblava atractiva. Un reportatge de la revista Pedalier ho
confirmava. 6 de nosaltres (Lluís, Iñaki, Gabri, Juanjo, Quim i jo mateix), vam llogar
una casa rural a Mansilla de la Sierra, al nostre entendre rovell de l’ou de la zona, del
3 al 10 d’agost.

El poblet (tres carrers de cases arrenglerades que es van construir als anys seixanta,
quan es va inundar el poble vell per a fer un pantà) ens va rebre de la millor manera
possible: estaven en festes! La primera nit, doncs, la vam passar entre músiques i xupitos, ball i gresca de la bona. Ens sentíem com extraterrestres desembarcats en algun
planeta llunyà... Però aviat ens vam acomodar a l’ambient festiu i ens vam sumar a la
festa, tot reservant un punt de cordura perquè el dia següent havíem de matinar. I tant
que vam matinar! Entre altres bonics costums locals, hi ha el de fer una diana de porta
en porta per totes les cases del poble, que va aplegar sota el nostre balcó a primeríssima hora del matí un grup de noctàmbuls impenitents i cridaners que reclamaven la
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nostra presència. Estàvem avisats: “No obriu les portes, que no us els treureu de sobre!” Solució: ja ens veieu al Quim i a mi llençant llaunes de cervesa des del balcó per
a que deixessin de cridar i colpejar la porta el matí del diumenge, i per a que fotessin el
camp.
L’estada a La Rioja era tota una aventura. Havíem dissenyat 5 etapes, dos de les quals
exigien un desplaçament en furgoneta de no més d’hora i mitja, i ens guardàvem per a
descansar un dia de visita cultural. Teníem les etapes controlades a nivell de quilometratge, altimetries, ports..., però amb el que no comptàvem era amb els paisatges de la
zona, amb la seva bellesa salvatge, la seva natura ferèstega, la fauna, les característiques de les carreteres...L’estada s’havia pensat per a passar uns dies gaudint de la bicicleta, és clar, però sense oblidar donar un esplai als nostres sentits a travès de la gastronomia, tastant els “caldos” de la zona i aprofitant el talent culinari del Juanjo, ben
acompanyat als fogons per l’Iñaki. Els sopars que ens preparàvem a casa no tenien res
a envejar a qualsevol dels que es disposen als millors restaurants de la comunitat. I
com a guinda d’aquest pastís gastronòmic, una truita de patates excel·lent elaborada
pel Lluís (cuiner improvisat abocat als fogons amb un gest de concentració que espantava) va ser avaluada amb un notable alt per part de la resta de famèlics que vam tenir
el gust d’acabar amb ella. Aquí però, tothom col·laborava d’una manera o una altra:
el Gabri parava taula i el Lluís la desparava, mentre el Quim i jo ens encarregàvem de
la rentadora. Cada nit, després de sopar, ens dirigíem al bar del poble (només n’hi
havia un) per mirar de “fer amics” i prendre alguna cosa que afavorís la digestió. Després dels “digestius a discreció”, tornàvem cap a caseta, el Gabri ens preparava un
gintònic ben curtet i acabàvem de polir els detalls de la sortida del dia següent. Quina
vida més plàcida! Visca les bones vacances!
Però tocant ja l’aspecte ciclista pròpiament dit, les etapes riojanes ens han portat per
alguns ports suaus, uns altres de durs i algun “bitxo” d’aquells de no oblidar. A tots ens
van sorprendre uns paisatges que podríem qualificar de pirinencs (si no fos perquè estàvem a La Rioja), on els boscos de les valls esdevenien prats verds a mitja muntanya i
es convertien en àrids pedregars al seu punt més alt. Respecte a la duresa dels percentatges, ens ha sobtat trobar multitud de trams amb rampes que s’enfilen a les 2 xifres,
amb nota destacada tant per la Laguna Negra de Neila, que ens va colpir amb duresa,
com per la d’ Urbión (autèntiques meravelles d’origen glacial, és a dir, amb 10.000
anys d’història geològica a les esquenes!). Tot i anar ben preparats, les rampes duríssimes minvaven les forces de les nostres cames i després ens tocava patir més del compte
a ports relativament més senzills, com el de Sta. Inés, de percentatge més raonable,
ampla carretera i impecable asfalt que, a les dues de la tarda, va esdevenir un infern
que una mica més i acaba amb nosaltres.
Els primers dos dies vam seguir fil per randa la ruta prevista al calendari. Per cert, el
segon dia, aprofitant que tocàvem terres sorianes, ens va acompanyar l’amic i grupero
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Jesús, que estiueja no gaire lluny d’on estàvem allotjats. Al tercer dia, vam decidir fer
un parèntesi i aprofitar per realitzar una visita cultural per la zona. Vam anar a veure el
“Cañón del Río Lobos”, famós pels rodatges de voltors que allí havia fet el ja desaparegut Fèlix Rodríguez de la Fuente. Després vam visitar la ciutat de Soria on, casualitats
de la vida, ens vam tornar a trobar el Jesús passejant amb la família, cosa que vam
aprofitar per fer plegats una canya abans de dinar. Posteriorment, ens vam dirigir a un
poble a prop de Logronyo on havíem concertat una visita a les bodegues David Moreno, amb el seu corresponent tastet inclòs, i, aprofitant l’avinentesa, vam comprar 3
ampolles de vi per a regar el fastuós sopar que els nostres xefs ens prepararien. Realment, no sabem si en aquest viatge ens hem aprimat o ens hem engreixat...
Els altres 3 dies van ser diferents, ja sabíem el que ens esperava. Teníem una etapa
molt bonica però que ens portaria temps, i dues més que exigien desplaçament en furgo i que proposaven un recorregut una mica més exigent.

La primera ens va portar per uns paratges espectaculars, en especial pujant Las Viniegras, un port molt bonic amb uns llacets finals dignes de qualsevol port dels Pirineus. A
continuació, pujàvem al santuari de la Virgen de los Lomos de Orios, una exigent però
meravellosa ascensió per una carretereta minúscula que travessava un bosc de faigs,
ombrívol i d’allò més suggerent. Aquest dia, vam improvisar un esmorzar-dinar en un
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alberg restaurat de feia poc, i ens van cruspir unes “migas riojanas” que estaven per
llepar-se els dits. Per últim, amb la panxa plena i el cor content, vam pujar el que per
a mi va ser el port més bonic de tots, Peña Hincada, tot un descobriment, no pas per
la seva duresa, sinó per la grandiositat del paratge, un d’aquells llocs on la vista no
troba l’horitzó i on series capaç de restar immòbil a dalt del coll, tot admirant el paisatge durant hores.

Al dia següent ens tocava pujar dos ports dels anomenats mítics de la Vuelta a Espanya: Valdezcaray i Cruz de la Demanda. Vam desplaçar-nos en la furgo que havíem
llogat, com de costum, per a tota l’estada, fins a Santo Domingo de la Calzada. Les
forces començaven a anar justetes i alguns dels integrants ja tenien més que suficient
amb la pujada a Valdezcaray per a gaudir posteriorment d’un bon esmorzar a peus
de Cruz de la Demanda. Mentre el Gabri, el Juanjo i el Lluís allargaven el temps d’esbarjo, el Quim, l’Iñaki, i un servidor devoràvem els quilòmetres de la Cruz, un gran
port que ben merescuda té la categoria d’especial dins la Vuelta. La dura ascensió té
un bon premi: la zona és espectacular, el paisatge ens fa emmudir gairebé. Coïncidim
en que és un port poc conegut per a molta gent del món ciclista i que es mereix una
recomanació fervent.
Arriba l’últim dia de l’estada. A l’Iñaki i a mi ens crida l’atenció el fet de pujar a les
antenes de Moncalvillo, un port amb unes pendents que de bon començament ja són
bestials, i després resseguir el curs del riu Leza per una carretera turística que ens ofereix unes vistes meravelloses. A més de gaudir del congost en lleu ascensió que ens
regala el riu, també ho farem de la companyia d’un altre soci del Montjuic (Déu meu,
quants gruperos lluny de casa!), l’amic Joan Girona, que es troba estiuejant a Logro-
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nyo i s’apropa a la bonica població de Soto de Cameros per dinar amb nosaltres.
Després de dinar, la tarda se’m va posar de cul, què voleu que us digui! Suposo que
vaig patir una mena de tall de digestió, perquè em vaig començar a trobar sense forces i vaig acabar agafant un globus monumental. Vaig arribar a la furgo com vaig
poder, després de superar encara el port de La Rasa, que semblava no tenir fi, i uns
quants quilòmetres contra el vent. En fi, coses del ciclisme, ja sabeu... La resta del grup
no tenien tantes ganes com nosaltres de matxacar-se i van decidir fer una volta per la
zona de Mansilla, sense allunyar-se gaire de la casa rural, tot pedalant per alguna
carretera que encara ens havia quedat per descobrir.
Per acabar, puc dir que aquesta estada a La Rioja en ha ofert la possibilitat de gaudir
d’unes carreteres inhòspites on la circulació de cotxes gairebé és imperceptible. M’ha
impressionat la verdor dels seus boscos i el fet de descobrir una Rioja, la “serrana”,
allunyada de la imatge típica i tòpica de les vinyes. Tot plegat hem pogut gaudir d’unes jornades de ciclisme i aventura, de descobertes gastronòmiques, de companyonia i
de diversió espectaculars, que no ens serà fàcil oblidar.
Els dies, com sempre que els vivim amb intensitat, van passar volant. El 10 d’agost
tornàvem a casa, cansats i contents, tot esperant que les fotografies ens retornarien, a
travès del record, un petit bocí de la felicitat viscuda.

ALBERT GARCÍA
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ESPECIAL STELVIO
Moltes vegades quan fas vacances o mogudes amb objectius diversos, normalment la
cosa va molt bé, t'ho passes de conya i et queda un gran record. De vegades, però, la
diferència entre que una cosa sigui molt guapa o fabulosa, passi del molt bé a la matrícula, depèn de matisos difícilment qualificables, com ara l'aspecte humà de amb qui
fas aquell event. Aquest cap de setmana es pot qualificar de matrícula, potser no per
haver aconseguit tots els objectius, però sí per com va anar tot, pel grup que vam formar, un grup molt heterogeni però que, al mateix temps, va saber remar en la mateixa
direcció amb l'objectiu de convertir aquell cap de setmana llarg en quelcom inoblidable. Va ser genial.
Tot plegat es va gestar l'estiu passat, en una d'aquelles sortides de poca gent on amb
el Dani vam estar comentant de fer alguna cosa molt engrescadora. Va sortir el tema
d'anar als Alps italians, a la zona mítica de Bormio, amb els seus Stelvio, Gavia i Mortirolo, i a partir d'aquí de com preparar la logística necessària per poder-ho dur a terme, ja que parlem d'un viatge realment llarg.
La proposta es va materialitzar en una sortida-amb-paella dels Llebrers, i poc a poc es
van anar concretant aspectes: per una banda el tema de pujar bicis a Itàlia ho salvem
amb el cotxe del Iker, l'ajuda del qual ha estat fonamental en tot el projecte; per una
altra banda, el viatge en avió; una altra, buscar la data, que havia de ser un pont per
no demanar festa. Així va sortir la data de mitjans de maig, durant el pont de la segona Pasqua, ideal perquè només és festa a Barcelona i cau en dilluns, però al mateix
temps perillós en ser encara massa aviat i arriscar-nos a que els ports estiguessin encara tancats. La proximitat del Giro, en tot cas, facilitava les coses.
La gent es va anar apuntant, com sempre passa en mogudes d'aquest tipus, amb problemes diversos, baixes esperades i inesperades, però també la genial alta de l’ Andries. Tot plegat fa que al final siguem un grup de 9 que està força bé: Miquel, Andries,
Fuentes, Toni, Dani, Iván, Iker, Roger i un servidor.
Conforme s'apropen els dies la cosa pinta bé, ja que les màquines lleva neus van netejant els ports com estava previst, però una pertorbació ho amenaça tot. Resulta que
durant la setmana neva, i força, i pel cap de setmana tampoc pinta bé. Finalment es
suavitzen les temperatures, però el dia abans de la moguda neva. Dissabte pinta sol i
diumenge pluja. Tal com pinta tot decidim canviar el pla inicial i en comptes de fer
dissabte Mortirolo i Gavia i diumenge Stelvio, optem per dissabte de bon temps assegurar els ports paisatgístics (Stelvio i Gavia) i diumenge fer el port més mític però
menys interessant paisatgísticament parlant: Mortirolo. Va ser un gran encert, ja que
efectivament diumenge va ploure, i força.
Així arriba el dia de la marxa. El dijous deixem les bicis al cotxe de l’Iker (mai agrairem
prou la seva col·laboració), i divendres a la tarda embarquem cap a Milà amb Easyjet.
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D'allà anem a Bormio en cotxe (viatge prou llarg), on arribem a les 23:00, i ens trobem amb la gran col·laboració de la gent de l’hotel que ens donen de sopar a hores
tant intempestives.
Dissabte és el dia.
Ens aixequem amb
un
gran
sol
(divendres ens havia
plogut durant gran
part del viatge en
cotxe), la il.lusió és
infinita, tot i que
apaivagada
quan
ens diuen a l’ hotel
que l'Stelvio està
tancat per la nevada
de divendres, i el
Gavia igual. Ja estàvem pensant en
plans b, com el Foscagno, quan un
punt de mala sort es
converteix en un toc de fortuna. Quan anem direcció Bormio en bici el Toni trenca la
coberta. Hem d'anar a una botiga a comprar una de nova quan ens diuen que l'Stelvio
està tancat però que hi ha força gent que pujarà en bici i que no hi ha cap problema,
per tant la decisió està presa: a per l'Stelvio.
Efectivament als 3 qm trobem la barrera, però la saltem i anem gaudint d'una pujada
només pels ciclistes, sense cotxes. Ha estat una pujada de les més gaudides mai per
tothom, dura però raonable, amb uns grans paisatges, primer sense neu i després ben
nevat. Les càmeres de fotos treien fum, anàvem pujant realment gaudint d'un gran espectacle, amb el punt d'incertesa de si coronaríem o no. Al confirmar que tot i amb
algun puntet delicat es podia coronar l'èxtasi és infinit, la gent està exultant, fem fotos
a tort i dret gaudint del gran espectacle que ens envoltava.
Tot i així tocava baixar i feia realment fred. Jo, al no portar guants, ho vaig passar
molt malament els primers 4/5 qm. Després d’una baixada molt freda però igualment
genial, arribem a Bormio, on mengem uns paninos i encarem el Gavia, fins on ens
deixés la neu.
El Gavia no ens ha semblat tant maco com l'Stelvio, tret de la part més alta. També
era més pesat de fer amb trams de rampes més dures. Tot i així la gent va fent força
bé, pugem per una carretera estreta molt guapa, fins que arribem a un punt on la neu
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no ens deixa continuar. Queden uns 250 m de desnivell, potser uns 4 km, però no es
pot continuar. El Miquel intenta l'impossible i l'únic que aconsegueix es fer un niu d'orenetes gebrat al pont de frens de la seva bici. Així baixem amb el gran sabor de boca
d'una etapa excel.lent, amb més de 2500 m de desnivell, molt bé.
Diumenge, com estava previst,
el temps és molt pitjor. Ens aixequem que plou, tot i així no
excessivament. Hi ha qui està
decidit a atacar el Mortirolo
esperant que pari de ploure, i
qui prefereix no embolicar-se,
de forma que al final Toni, Andries, Roger, Miquel, Iker i jo
optem per intentar-ho. La resta
ens acompanyaran en cotxe pel
que pugui passar i fer fotos.
Sortim que quasi no plou, però
passat Bormio la cosa es complica i la pluja augmenta, déu
n’hi do la que cau, un bon tros
de marró. Enmig del temporal sorgeixen dubtes. La gent més acostumada a aquest
tipus de situacions aguanten, però el Toni s'ha de donar mitja volta, superat pel temporal, i de la que es lliura!!! Així arribem a Mazzo súpergelats, i comencem el Mortirolo plovent. L’únic positiu és que amb l'esforç de pujar el fred disminueix, fins el punt
que jo mateix he d’obrir els laterals del xubasquero, de la calor que passo, i és que el
port, com ja sabem, pica, pica molt. Així anem pujant, hi ha un moment que fins i tot
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deixa de ploure, un moment de treva que anuncia el desastre final; i és que, faltant
uns 4 qm per coronar, es posa a ploure un altre cop, ara ben fort, pluja que es va
convertint en neu. Coronem el Mortirolo enmig d'una gran nevada. Si l’ascens dura 1
qm més no crec que haguéssim pogut arribar a dalt, ja que les rodes patinaven força. Un cop a dalt, fem les fotos. Per sort afluixa i això ens permet sobreviure a la baixada, per cert paisatgísticament molt més maca que la pujada. Un cop a baix, hem
de parar al bar a agafar calor i ens fem unes pizzes, tot assecant roba i buscant l'escalfor del forn de llenya.
Un cop recuperats, la gent del cotxe ja encara directe cap a l’ hotel, mentre que els
de la bici tornem pedalant, ja amb un temps més bo, fins i tot amb ullades de sol. Un
cop a l’ hotel, dutxa, partit del Barça, ens canviem i a preparar-nos per una tornada
pesada, però al mateix temps gaudida per assaborir tot l'experimentat durant aquests
tres dies que es poden qualificar de simplement genials.
Sou uns cracs, companys.
Visca la Grupa!!!

XAVIER ÒDENA
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DUCHA FRIA PARA RECUPERAR LAS PIERNAS
Al terminar de realizar un entrenamiento intenso vuestras piernas están muy calientes,
especialmente en verano. En esta época del año tenemos que sumar al calor ambiental, el calor que provoca nuestro cuerpo al realizar ejercicio. Las duchas de agua
fría estas tienen muchísimas ventajas a la hora de recuperar nuestros músculos de cara
al entrenamiento del día siguiente:
VENTAJAS DE UNA DUCHA FRÍA:
- Tiene un efecto antiinflamatorio sobre nuestros músculos (obsérvalos tras un duro
entrenamiento. Están inflamados. El agua fría atenúa esa inflamación).
- Mejora la recuperación post-esfuerzo.
- Ayuda al cuerpo a bajar el exceso de temperatura.
- Mejora el rendimiento del día siguiente.
- Evita posibles edemas producidos por el sobreesfuerzo.
Hoy os enseñaremos un truco
muy sencillo para que vuestras
piernas estén mucho más recuperadas al día siguiente de un
entrenamiento duro. Después de
entrenar, duchaos como siempre,
pero no uséis agua muy caliente. El agua caliente no ayuda al
retorno venoso y a la buena circulación. Eso hace que tardes
más en recuperar y a tu cuerpo
le cueste limpiar toda la suciedad
que se ha generado en la práctica del ejercicio. Una vez que hayáis terminado de ducharos, aplicaros agua fría en tus
piernas. Cuádriceps, isquiotibiales, gemelos… Dejad que el agua fría caiga por ellos.
Cuanto más fría esté el agua, mucho mejor para vuestros músculos. No os cortéis con
la temperatura. Hay que ser valiente. Podéis seguir esta guía para la ducha de agua
fría post ejercicio:
- Dejad que el agua corra unos 30 segundos por todos los músculos de la pierna derecha.
- Después otros 30 segundos por la pierna izquierda.
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- Repetid la misma operación en la pierna derecha pero esta vez solamente 20 segundos. Cuádriceps, gemelos, isquiotibial y glúteo.
- Y finalizad otros 20 segundos recorriendo todos los músculos de vuestra pierna izquierda.
Más tiempo no por dos motivos: El primero es el ecológico. El agua es un recurso limitado por el que te tenemos que mirar todos. El segundo por salud. Puede que a algunas personas que comiencen con esta técnica les baje tanto la temperatura que incluso se constipen dentro de la ducha. Tened en cuenta que venís de realizar ejercicio, la
temperatura de vuestro cuerpo es alta y si estáis mucho tiempo con el pecho y brazo
mojados, os podéis enfriar en exceso. En estos casos, para evitar este enfriamiento es
recomendable secarse el tronco y extremidades superiores antes de realizar la ducha
de agua fría en las piernas. Así evitaréis el enfriamiento. Con este sencillo gesto estaréis ayudando a tu cuerpo a recuperar antes tus piernas. Notaréis más recuperados los
músculos al día siguiente. Utilizadlo especialmente los días de calor y de entrenamiento intenso y veréis que al día siguiente, vuestras piernas salen a entrenar con mayor
frescura.

ARTÍCULO EXTRAÍDO DE A RUEDA
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SORTIDES OCTUBRE 2013 - GENER 2014

OCTUBRE
Dia 5 octubre
Llebrers: VACARISES “Cal Pere” (sortida grup A)
ANADA: Molins de Rei, Martorell, Santa Maria Villalba, Alt de Ribes Blaves, Vacarises.
TORNADA: Terrassa, Les Fonts, Sant Cugat, Rierada, Santa Creu d’Olorda i Barcelona.
Sortida a les 8:00 de Palau Reial, 90 Qm.
Rodadors: GUALBA – 93 848 77 60 CAN FLORENCI
Anada: Barcelona, Vilassar de Mar, Argentona, Dos Rius, Llinars, Vilalba-Sasserra,
Sant Celoni, Gualba.
Tornada: Ctra. La Roca, Montcada i R., Barcelona.
Sortida a les 8 h. Plaça dels Ocellets 125 Qms. 800 m.
grup A: GELIDA “El Funi” Tel. 93 779 33 89
ANADA: per Molins de Rei, La Ferralla, Sant Andreu de la Barca, Corbera de Dalt,
l’Amunt, Creu d’Aragall i Gelida.
TORNADA: per Martorell, els Onze, Castellbisbal, Molins de Rei, Sta. Creu d’Olorde
i Barcelona.
SORTIDA: a les 8:00h. del PALAU REAL, 95 Qm. / 1.625 mts.
Grup B: MARTORELLES “El Loro Charly” Tel 93 570 63 38
ANADA: Pel Paral•lel, Vila Olímpica, Sant Adrià, Badalona, cruïlla de Tiana
(Reagrupament), Pujar La Conreria, baixada a Sant Fost (Reagrupament) i tots junts
fins al Loro Charly
TORNADA: Sant Fost, Montcada, Font d’en Poblet (Reagrupament) MeridianaMallorca (Reagrupament)
Sortida a les 8’30 h. del PLAÇA DELS OCELLETS 60 Qm.
Grup C: “RUBÍ”
Sortida 9h. del PALAU REIAL 50 Qm
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Dia 12 octubre
Llebrers: ESPECIAL RACONS DE LA CONCA
RECORREGUT: Savalla, Conesa, Blancafort, Cap del Coll, Blancafort, Forés, Guimerà, Segura, Savalla i Santa Coloma de Queralt.
SORTIDA a les 9:00 de Santa Coloma de Queralt, Bar Estrella, 105 km.
Trobada a les 7:00h. a Plaça Espanya
Rodadors: CORBERA “Casal de Corbera”
ANADA: Barcelona, Martorell, Gelida, Alt Creu d'Aragall, Corbera.
TORNADA:Corbera, Molins de Rei, Creu d'Olorda, Barcelona.
SORTIDA a les 8:30h del Palau Reial, 80 Qm./950 desnivell
Grup A: ESPECIAL SAU “Fussimanya” Tel. 93 812 21 88
Concentració a les 6:30h. ESTACIÓ FABRA I PUIG.
RECORREGUT: Sortida de la Masia-Restaurant Fussimanya, BV-5213 direcció nord,
desviació dreta fins N-141d, Presa de Sau, Rupit, Tavertet (esmorzar),
Santa Maria de Corcó, Les Masies de Roda, Roda de Ter, La Creu de Codines,
Tavèrnoles i Fussimanya.
SORTIDA: a les 8:00h. de la Masia-Rest. Fussimanya, 74 Qm. / 1.217 mts.
Grup B: CORBERA BAIXA “El Casal” Tel. 93 650 06 04
ANADA: Per Molins de Rei, carretera de Vallirana, encreuament carretera de Corbera, pujar fins a Corbera Alta i baixar al Casal
TORNADA: La Palma, cruïlla Sant Vicens del Horts, Sant Boi, El Prat
(Reagrupament); Zona Franca i Barcelona.
Sortida a les 8.30 h. del PALAU REIAL 60 Qm.
Grup C: “SANT ANDREU DE LA BARCA”
Sortida 9h. del PALAU REIAL 50 Qm.
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Dia 19 octubre
Llebrers: La Roca del Vallés “El Café” (sortida i esmorzar rodadors)
ANADA: Montcada, Ctra. de la Roca, Sant Fost de Campsentelles, La Conreria, Tiana,
Montgat, Masnou, Argentona, Coll de Parpers (reagrupament) i arribada a la Roca.
TORNADA: per ctra. de la Roca, Vilanova del Vallès, Martorelles, Montcada i arribada
a Barcelona (opcional entrar pel Forat del Vent).
Sortida a les 8:30 de la Plaça dels Ocellets, 110 Qm.
Rodadors: La Roca del Vallés “El Café”
ANADA: Barcelona, ctra. La Roca, Sant Fost de C., La Conreria, Tiana, Montgat, Argentona, Parpers, La Roca.
TORNADA: Ctra. De la Roca., Montcada i R., Cementiri de Collserola, Les Ventoses,
Barcelona.
SORTIDA a les 8:30h de la Plaça dels Ocellets/108 Qm, 1100 desnivell
Grup A: CANYAMARS “Cal Victor” Tel. 93 795 50 10
ANADA: per Montcada, Sant Fost de Campsentelles, Montornès, Vilanova del
Vallès, La Roca del Vallès, Coll de Parpers, Urb. Sant Carles, Dosrius i Canyamars.
TORNADA: per Dosrius, Argentona, Vilassar de Mar, Premià de Mar, El Masnou,
Montgat, Badalona i Barcelona.
SORTIDA: a les 8:00h. de PLAÇA OCELLETS, 100 Qm. / 560 mts.
Grup B: ABRERA “Casal Can Vilalba ” Tel 93 770 12 92
ANADA: Per Molins de Rei, Martorell,carretera de Les Carpes, (Reagrupament)
I junts fins al Restaurant.
TORNADA: Pel mateix recorregut, Reagrupament a Molins de Rei, Sant Feliu i Barcelona
Opcional pels ONCE
Sortida a les 8.30 h. del PALAU REIAL 60 Qm.
Grup C: “EL PAPIOL”
Sortida 9h. del PALAU REIAL 50 Qm.
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Dia 26 octubre
Llebrers: Castellbisbal “El Casal” (sortida i esmorzar rodadors i grup B)
ANADA: Vallvidrera, Sant Cugat, Rubí, les Fonts, Terrassa i els 4. Baixada per Castellbisbal.
TORNADA: baixada pel polígon, Sant Andreu de la Barca, Sant Vicenç dels Horts,
Torrelles de Llobregat, Urbanització Cesalpina, Santa Coloma de Cervelló, Viladecans, Alt de Sant Climent, Sant Climent, Viladecans, basureros i Barcelona.
Sortida a les 8:30 del Palau Reial, 90 Qm.
Rodadors: CASTELLBISBAL “El Casal”
ANADA: Molins de Rei, La Palma, Fontpineda (reagrupament), Sant Andreu de la
Barca, Martorell, Santa Maria Villalba, les antenes (reagrupament). Baixada fins Castellbisbal.
TORNADA: Rubí, Sant Cugat, La Floresta, La Rierada, Santa Creu d’Olorda
(reagrupament) i baixada fins Barcelona.
Sortida a les 8.30h del PALAU REIAL, 90 Qm. 900 desnivell
Grup A: BEGUES “El Caliu” Tel. 93 639 06 05
ANADA: Sant Feliu de Llobregat, Sta. Coloma de Cervelló, Cesalpina, Torrelles
de Llobregat i Begues.
TORNADA: Olesa de Bonesvalls, Ca n’Olivella, les Casetes d’En Julià, Les Casetes
d’En Muntaner, Vallirana, Cervelló, Molins de Rei, Sant Bertomeu de
la Quadra, Rierada, La Floresta, Les Planes, Vallvidrera i Barcelona.
SORTIDA: a les 8:00h. del PALAU REAL, 81 Qm. / 1.266 mts.
Grup B: CASTELLBISBAL “El Casal” Tel. 93 772 07 83
ANADA: Per Molins de Rei, Sant Andreu de la Barca, Martorell, cruïlla a la dreta direcció a Tarrassa (Reagrupament), pujar els ONCE direcció a Terrassa, cruïlla direcció a Castellbisbal (Reagrupament) i baixar tots junts fins a Castellbisbal.
TORNADA: Pel Papiol, Molins de Rei (Reagrupament) Sant Feliu i Barcelona.
Sortida a les 8.30 h. del PALAU REIAL 60 Qm.
Grup C: “CASTELLBISBAL” (Santa Rita)
Sortida 9h. del PALAU REIAL 50 Qm
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NOVEMBRE
Dia 2 novembre
Llebrers: Castellví de Ronsanes “Cal Avi” (sortida i esmorzar grup B)
ANADA: Molins de Rei, Martorell, carretera la Beguda, Sant Llorenç d’Hortons, desviament cap a Espiells, carretera de Gelida, Gelida i Castellví de Ronsanes.
TORNADA: Martorell, onze fins cruïlla Castellbisbal, Molins de Rei i Barcelona.
Sortida a les 8:30 del Palau Reial, 100 Qm.
Rodadors: SANT PERE DE RIBES “Bar Bus”
ANADA:Autovia, Gavà, Castelldefels, Costes del Garraf, Sitges, Sant Pere de Ribes
TORNADA: Pel mateix recorregut
SORTIDA a les 8:30h. PLAÇA DELS OCELLETS, 100 Qm
Grup A: LA ROCA DEL VALLÈS “El Celler” Tel. 93 842 11 01
ANADA: per Montcada, Sant Fost, Alt de la Conrreria, Tiana, Montgat, El Masnou,
Alella, Alt de la Font de Cera, Vilanova del Vallès, ctra. Vallderiolf, Granollers i La
Roca del Vallès.
TORNADA: per Vilanova del Vallès, Montornès, Martorelles, Montcada, Cerdanyola,
Alt del Forat del Vent i Barcelona.
SORTIDA: a les 8:00h. de PLAÇA OCELLETS, 105 Qm. / 1.039 mts.
Grup B: CASTELLVÍ DE ROSANES “Cal Avi” 93 775 20 32
ANADA: Per Molins de Rei, Martorell, desviament a la carretera de Gelida,
(Reagrupament) sota l’autopista, desvio direcció Gelida fins encreuament ctra. a
Castellví de Rosanes.
TORNADA: Pel mateix recorregut, (Reagrupament) a dalt del Congost, Molins de Rei,
(Reagrupament) Sant Feliu i Barcelona.
Sortida a les 8.30 h. del PALAU REIAL
Grup C: “SANT ANDREU DE LA BARCA”
Sortida 9 del PALAU REIAL 50 Qm
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Dia 9 novembre
Llebrers: Sentmenat “Parador” (sortida rodadors)
ANADA: Montcada, carretera de la Roca, Mollet, Gallecs, Palau de Plegamans, Caldes de Montbui i Sentmenat.
TORNADA: Castellar del Vallés, Terrassa (reagrupament), baixar per la riera, Les
Fonts, Rubí, Sant Cugat, Vallvidrera (reagrupament) i Barcelona.
Sortida a les 8:30 de la Plaça dels Ocellets, 100 Qm.
Rodadors: SANT CEBRIA DE VALLALTA “La Vinya”
ANADA: Badalona, Montgat, El Masnou, Premià de Mar, Vilassar de Mar,
Mataró, Arenys de Mar, Canet de Mar, Sant Pol i Sant Cebrià.
TORNADA: Pel mateix recorregut
SORTIDA a les 8:30h. PLAÇA DELS OCELLETS, 110 Qm.
Grup A: ULLASTRELL “Casal Cultural i Recreatiu” Tel. 93 733 10 51
ANADA: per Molins de Rei, El Papiol, Rubí, Pol. Ind. Cova Solera, Castellnou- Can
Mir, Alt de la Creu de Batlles i Ullastrell.
TORNADA: per Alt de la Creu de Batlles, Castellbisbal, Molins de Rei, Sta. Creu d’Olorda i Barcelona.
SORTIDA: a les 8:30h. del PALAU REAL, 80 Qm. / 1.020 mts.
Grup B: TORRELLES DE LLOBREGAT “Can Balasch de Baix”
ANADA: Per Molins de Rei, agafar direcció Sant Boi, Sant Vicenç dels Horts, cruïlla
Torrelles de Llobregat a la dreta (Reagrupament) i pujar fins a la cruïlla direcció Catalunya en Miniatura.
TORNADA: Per Sant Boi; El Prat (Reagrupament) Zona Franca i Barcelona.
Sortida a les 8.30 h. del PALAU REIAL
Grup C: “RUBÍ”
Sortida 9h. del PALAU REIAL 50 Qm
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Dia 16 novembre
Llebrers: Contrarellotge-Barbacoa a Begues “Barbacoa Begues” (sortida grup B)
ANADA: Molins de Rei, Ordal i reagrupament a Avinyó Nou.
CONTRARELLOTGE individual de Avinyó Nou fins la rotonda d’entrada al poble de
Begues
TORNADA: En cotxe o baixar per Begues, carretera basureros i Barcelona.
Sortida a les 8:30 del Palau Reial, 40 + 15 crono + 35
Rodadors: SANT PERE DE RIBES “Bar Bus”
ANADA:Autovia, Gavà, Castelldefels, Costes del Garraf, Sitges, Sant Pere
de Ribes
TORNADA: Pel mateix recorregut
SORTIDA a les 8:30h. PLAÇA DELS OCELLETS, 100 Qm
Grup A: VALLROMANES “CASAL” Tel. 93 572 90 05
ANADA: per Montcada, La Vallençana, Can Ruti, Badalona, La Conrería,
Sant Fost, Montornés, Vilanova del Vallès i Vallromanes.
TORNADA: per Alt de la Font de Cera, Alella, El Masnou, Montgat, Badalona i Barcelona.
SORTIDA: a les 8:30h. de PLAÇA OCELLETS, 81 Qm. / 900 mts.
Grup B: SANTA MARIA DE VILALBA “El Suro”
ANADA: Per Molins de Rei, Martorell , carretera de Les Carpes
(Reagrupament) encreuament a la dreta fins a Santa Maria de Vilalba
TORNADA: Pel mateix recorregut, (Reagrupament a Molins de Rei, Sant
Feliu i Barcelona
Sortida a les 8.30 h. del PALAU REIAL
Grup C: “CASTELLBISBAL” Santa Rita
Sortida 9h. del PALAU REIAL 50 Qm
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Dia 23 novembre
Llebrers: Sant Cebrià de Vallalta “La Vinya” (sortida i esmorzar rodadors)
ANADA: Badalona, Montgat, Mataró, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de
Montalt, Torrentbo, Coll del Pollastre (reagrupament). Sant Iscle de Vallalta i Sant Cebrià de Vallalta.
TORNADA: Sant Pol, Canet, Arenys de Mar, Mataró, Montgat, Badalona i Barcelona.
SORTIDA a les 8:30 h Plaça dels Ocellets, 115 Qm.
Rodadors: SANT CEBRIA DE VALLALTA “La Vinya”
ANADA: Badalona, Montgat, El Masnou, Premià de Mar, Vilassar de Mar,
Mataró, Arenys de Mar, Canet de Mar, Sant Pol i Sant Cebrià.
TORNADA: Pel mateix recorregut
SORTIDA a les 8:30h. PLAÇA DELS OCELLETS, 110 Qm.
Grup A: LES FONTS DE TERRASSA “Tramontana”. Tel. 93 784 20 43
ANADA: per Molins de Rei, Rubí i Les Fonts de Terrassa.
TORNADA: per Rubí, Can Barata, Sant Quirce, Bellaterra, Cerdanyola, Forat del Vent
i Barcelona.
SORTIDA: a les 8:30h del PALAU REAL, 70 Qm. / 685 mts.
Grup B: ULLASTRELL “Casal Cultural” Tel. 93 733 10 51
ANADA: Molins de Rei, ctra. de Rubí, Castellbisbal, encreuament ctra. de Terrassa a
la dreta, fins al encreuament d’Ullastrell (Reagrupament), baixada junts fins a Ullastrell.
TORNADA: Pel matei8x recorregut, Molins de Rei (Reagrupament), Sant Feliu i Barcelona
Sortida a les 8.30 h. del PALAU REIAL
Grup C: “EL PAPIOL”
Sortida 9h. del PALAU REIAL 50 Qm.
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Dia 30 novembre
DINAR DE CLUB A LA FONDA DEL PORT A LES 14:30h.
Llebrers: Sant Climent de Llobregat “El Pino” (sortida i esmorzar grup B)
ANADA: Molins de Rei, Castellbisbal, cruïlla els onze (reagrupament), Martorell, Sant
Vicenç dels Horts, Sant Boi, Alt de Sant Climent (reagrupament), Sant Climent.
TORNADA: Viladecans, carretera basureros i Barcelona.
Sortida a les 8:30 del Palau Reial, 75 Qm.
Rodadors: GARRAF “L’Antonio”
ANADA:Autovia, Gavà, Castelldefels, Costes del Garraf
TORNADA: Pel mateix recorregut
SORTIDA a les 9:00h. PLAÇA DELS OCELLETS, 60 Qm
Grup A: ARGENTONA “Bar Avenida”. Tel. 93 797 16 52
ANADA: per Badalona, Montgat, El Masnou, Premià de Mar, Vilassar de Mar,
Vilassar de Dalt i Argentona.
TORNADA: per Orrius, La Roca, Vilanova, Montornés, Martorelles, Montcada i Barcelona.
SORTIDA: a les 8:30 del PLAÇA OCELLETS, 80 Qm. / 483 mts.
Grup B: SANT CLIMENT DEL LLOBREGAT “El Pino” Tel. 93 658 22 12
ANADA: Per Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts direcció a Sant Boi (Reagrupament)
pujar per la Cooperativa fins a la ctra. de Sant Climent.
TORNADA: Per Viladecans, Autovia, El Prat (Reagrupament a la gasolinera)Zona Franca i Barcelona.
Sortida a les 8.30 h. del PALAU REIAL
Grup C: “PEU DE COSTES”
Sortida 9h. de la Zona Franca 60 Qm.
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DESEMBRE 2013
Dia 7 desembre
Llebrers: Sitges “La Era” (esmorzar rodadors)
ANADA: terminals, autovía, Castelldefels, Sitges, Sant Pere de Ribes, el Bonyo, Vilanova, Sitges.
TORNADA: costes del Garraf, Castelldefels, autovía i Barcelona.
Sortida a les 8:30 de la Plaça Europa, 100 Qm.
Rodadors: SANT CEBRIA DE VALLALTA “La Vinya”
ANADA: Badalona, Montgat, El Masnou, Premià de Mar, Vilassar de Mar,
Mataró, Arenys de Mar, Canet de Mar, Sant Pol i Sant Cebrià.
TORNADA: Pel mateix recorregut
SORTIDA a les 8:30h. PLAÇA DELS OCELLETS, 110 Qm.
Grup A: SANT CLIMENT “El Pino”. Tel. 93 658 22 12.
ANADA: per Molins de Rei, Sant Viçens dels Horts, Sant Boi i Sant Climent.
TORNADA: per Viladecans, Camí de la Pava, Autovia, Castelldefels, Autovia, desviació “Filipines”, T2, El Prat, Zona Franca i Castell de Montjuïc.
SORTIDA: a les 8:30 del PALAU REAL, 70 Qm. / 357 mts.
Grup B: EL PAPIOL “Bar Queranna” Tel. 93 673 10 57
ANADA: Per Molins de Rei, direcció Rubí a la cruïlla Martorell, ctra. de la Chatarra,
pujar fins a Castellbisbal (Reagrupament) i tots junts fins El Papiol.
TORNADA: Per Sant Vicenç dels Horts, Sant Boi, El Prat (Reagrupament) Zona Franca i
Barcelona.
Sortida a les 8.30 h. del PALAU REIAL
Grup C: “SANT ANDREU DE LA BARCA””
Sortida 9h. del PALAU REIAL 50 Qm
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Dia 14 desembre
Llebrers: Rubí “Cova Solera” (sortida i esmorzar grup B)
ANADA: Molins de Rei, Rubí, Les Fonts, Terrassa, pujada dels 4, Alt Creu dels Batlles
(reagrupament), baixada del polígon de Rubí fins la Cova Solera.
TORNADA: Rubí, Hospital General, Les Planes, In-Out, Tibidabo i Barcelona.
Sortida a les 8:30 del Palau Reial, 75 Qm.
Rodadors: SITGES “La Era”
ANADA:Autovia, Gavà, Castelldefels, Costes del Garraf i Sitges
TORNADA: Per el mateix recorregut
SORTIDA a les 9:00h. PLAÇA DELS OCELLETS, 80 Qm
Grup A: MARTORELLES “El Loro Charly” Tel. 93 570 63 88
ANADA: per Montcada, La Vallençana, Can Ruti, La Conrería, Martorelles
i Pol.Ind La Roca.
TORNADA: per Martorelles, Montcada, Cerdanyola, Forat del Vent i Barcelona. SORTIDA: a les 8:30h. de PLAÇA OCELLETS, 75 Qm. / 877 m
Grup B: RUBÍ “Cova Solera”
ANADA: Per Molins de Rei, carretera de Terrassa fins a Rubí,
(Reagrupament) i tots junts fins a la Cova Solera
TORNADA : Pel mateix recorregut, Molins de Rei (Reagrupament) Sant
Feliu i Barcelona
Sortida a les 8.30 h. del PALAU REIAL
Grup C: “EL PAPIOL”
Sortida 9h. del PALAU REIAL 50 Qm
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Dia 21 desembre
Llebrers: Sant Cebrià de Vallalta “La Vinya” (sortida i esmorzar rodadors)
ANADA: Badalona, Montgat, Mataró, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt, Torrentbo, Coll del Pollastre (reagrupament). Sant Iscle de Vallalta i Sant Cebrià de
Vallalta.
TORNADA: Sant Pol, Canet, Arenys de Mar, Mataró, Montgat, Badalona i Barcelona.
SORTIDA a les 8:30 h Plaça dels Ocellets, 115 Qm.
Rodadors: SANT CEBRIA DE VALLALTA “La Vinya”
ANADA: Badalona, Montgat, El Masnou, Premià de Mar, Vilassar de Mar,
Mataró, Arenys de Mar, Canet de Mar, Sant Pol i Sant Cebrià.
TORNADA: Pel mateix recorregut
SORTIDA a les 8:30h. PLAÇA DELS OCELLETS, 110 Qm.
Grup A: SITGES “Bar - Restaurant La Era” Tel. 93 894 73 99
ANADA: per Zona Franca, El Prat, ctra. Viladecans, La Pava, Autovia, Castelldefels,
Garraf i Sitges.
TORNADA: per Garraf, Castelldefels, “Filipines”, El Prat, Zona Franca i Barcelona.
SORTIDA: a les 8:30h de BAUHAUS 90 Qm. / 618 mts.
Grup B: MARTORELLES “Bar La Giralda” Tel. 93 570 34 29
ANADA: Per Meridiana, Montcada, Mollet (Reagrupament) desviament a la dreta a
Montmeló fins la carretera de la Roca, direcció Martorelles, encreuament a l’esquerra
per pujar a Santa Maria de Martorelles i baixar junts fins a “La Giralda”
TORNADA: Per la carretera de la Roca, Montcada (Reagrupament), MeridianaMallorca (Reagrupament),
Opcional carril-bici del riu Besos
Sortida a les 8.30 h. de la PLAÇA DELS OCELLETS
Grup C: “CASTELLBISBAL”
Sortida 9h. del PALAU REIAL 50 Qm
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Dia 28 desembre
Llebrers: La Roca “El Café”
ANADA: Badalona, Montgat, Vilassar de Mar, Argentona, DosRius, El Collet, Cardedeu
i La Roca.
TORNADA: carretera de la Roca, opcional tornar pel Forat del Vent
SORTIDA a les 8:30h Plaça dels Ocellets, 90 Qm.
rodadors: SITGES “La Era”
ANADA:Autovia, Gavà, Castelldefels, Costes del Garraf i Sitges
TORNADA: Per el mateix recorregut
SORTIDA a les 9:00h. PLAÇA DELS OCELLETS, 80 Qm
Grup A: CAN SEDÓ “El Bukro”. Tel. 93 772 92 41
ANADA: per Molins de Rei, la Ferralla, Martorell, Olesa i Can Sedó.
TORNADA: per Olesa, Martorell, Sant Andreu de la Barca, Pallejà, Molins
de Rei i Barcelona.
SORTIDA: a les 8:30 del PALAU REAL, 83 Qm. / 419 mts.
Grup B: ABRERA “Casal Can Vilalba” Tel. 93 770 12 92
ANADA per Molins de Rei, Martorell, Ctra. De les Carpes (Reagrupament)
I tots junts fins a Can Vilalba
TORNADA pel mateix recorregut, (Reagrupament) Alt del Congost, Sant
Andreu de la Barca, Molins de Rei (Reagrupament), Sant Feliu i Barcelona
Sortida a les 8.30 h. del PALAU REIAL 70 Qm.
Grup C: “SANT ANDREU DE LA BARCA”
Sortida 9h. del PALAU REIAL 50 Qm
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GENER 2014
Dia 4 gener
Llebrers: Les Planes “Can Pichurri” (conjunta tots els grups per llicències)
ANADA per Molins de Rei, El Papiol, Rubí fent la circunvalació, i Les Planes.
TORNADA Vallvidrera, Alt de Sta. Creu d’Olorda, Molins, St. Vicenç dels Horts, St. Boi
i Barcelona.
SORTIDA a les 9:00h. Palau Reial, 70 Qm.
Rodadors: LES PLANES “CAN PICHURRI” (dia de pagament de les llicències)
ANADA: per Molins de Rei, El Papiol, Rubí i Les Planes.
TORNADA per La Floresta, Rancho El Paso, La Rabassada, Tibidabo i Barcelona.
SORTIDA a les 9:00h. PALAU REIAL
Grup A: LES PLANES “Can Pichurri”
ANADA: per Molins de Rei, El Papiol, Rubí i Les Planes.
TORNADA: per La Floresta, Rancho El Paso, La Rabassada, Tibidabo i
Barcelona.
SORTIDA: a les 9:00h. del PALAU REAL, 63 Qm. / 785 mts.
Grup B: LES PLANES “Can Pichurri” (SENSE BICICLETA) Tel 93 205 65 19
ANADA: Tren fins a Vallvidrera i funicular fins al cim, Excursió a peu fins a Les Planes
(Can Pichurri)
TORNADA: amb tren de Les Planes a Barcelona
Trobada a la “Font de Canaletes” a les 8.30h.
Grup C: Les Planes “Can Pichurri” (sense bicicleta)
ANADA: Tren fins a Vallvidrera i funicular fins al cim, Excursió a peu fins a Les Planes
(Can Pichurri)
TORNADA: amb tren de Les Planes a Barcelona
Trobada a la “Font de Canaletes” a les 8.30h.
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Dia 11 gener
Llebrers: Sant Andreu de Llavaneres “Can Pere Joan” (sortida rodadors)
ANADA: Badalona, Montgat, El Masnou, Mataró, Arenys de Mar, desviar dirección
Collsacreu, Coll del Pollastre (reagrupament), Torrentbo, Sant Vicenç de Montalt i Sant
Andreu de Llavaneres.
TORNADA: Mataró, Vilassar de Mar, el Masnou, Montgat, Badalona i Barcelona
(opcional entrar per la Vallensana i Badalona).
SORTIDA a les 8:30h. Plaça dels Ocellets, 100 Qm.
Rodadors: SANT CEBRIA DE VALLALTA “La Vinya”
ANADA: Badalona, Montgat, El Masnou, Premià de Mar, Vilassar de Mar,
Mataró, Arenys de Mar, Canet de Mar, Sant Pol i Sant Cebrià.
TORNADA: Pel mateix recorregut
SORTIDA a les 8:30h. PLAÇA DELS OCELLETS, 110 Qm.
Grup A: SITGES “La Era” Tel. 93 894 73 99
ANADA: per Zona Franca, El Prat, T2, ctra. de Viladecans, Camí de la Pava,
Autovía, Castelldefels, Garraf, Sitges, Sant Pere de Ribes, Alt del Bonyo,
Vilanova i la Geltrú i Sitges.
TORNADA: per Garraf, l’Autovía, desviació “Filipines”, T2, El Prat, ZonaFranca i
Barcelona.
SORTIDA: a les 8:30h de BAUHAUS, 97 Qm. / 600 mts.
Grup B: CORBERA BAIXA “El Casal” Tel 93 650 06 04
ANADA: Per Molins de Rei, carretera de Vallirana, encreuament carretera de Corbera
fins a Corbera Baixa.
TORNADA: La Palma, cruïlla a Sant Vicenç dels Horts, Sant Boi, El Prat,
(Reagrupament) Zona Franca i Barcelona.
Sortida a les 8.30 h. del PALAU REIAL
Grup C: “SANT ANDREU DE LA BARCA”
Sortida 9h. del PALAU REIAL 50 Qm.

34

calendaris

Dia 18 gener
Llebrers: Castellví de Ronsanes “Castell de Sant Jaume” (sortida i esmorzar grup B)
ANADA: Molins, Pallejà, St. Andreu, Martorell, Seat, Sant Esteve Sesrovires, carretera la
Beguda, St. Llorenç d’Hortons, Gelida i Castellví de Ronsanes.
TORNADA: Martorell, St. Andreu, Pallejà, St. Vicenç dels Horts, St. Boi i Barcelona
(opcional pujar Santa Creu d’Olorda)
SORTIDA a les 8:30 h. Palau Reial, 95 Qm.
Rodadors: SITGES “La Era”
ANADA: Autovia, Gavà, Castelldefels, Costes del Garraf i Sitges .
TORNADA: Pel mateix recorregut.
SORTIDA a les 9:00h. Plaça Europa, 90 Qm.
Grup A: CANET DE MAR “Bar El Molí” Tel. 93 794 02 82
ANADA: per Badalona, Montgat, El Masnou, Premià de Mar, Vilassar de Mar,
Mataró, Caldes d’Estrac, Arenys de Mar i Canet de Mar.
TORNADA: per Arenys de Mar, Caldes d’Estrac, Mataró, Vilassar de Mar, Premià
de Mar, El Masnou, Montgat, Badalona i Barcelona.
SORTIDA: a les 8:30h. de PLAÇA OCELLETS, 95 Qm. / 150 mts.
Grup B: CASTELL DE SANT JAUME O CAL AVI Tel. 93 774 31 05
ANADA: Per Molins de Rei, Martorell, desviament a la carretera de Gelida,
(Reagrupament) sota l’autopista, desvio direcció Gelida fins encreuament ctra. del Polígon.
TORNADA: Pel mateix recorregut, (Reagrupament) a dalt del Congost, Molins de Rei,
(Reagrupament) Sant Feliu i Barcelona.
Sortida a les 8.30 h. del PALAU REIAL
Grup C: “RUBÍ”
Sortida 9 del PALAU REIAL 50 Qm.
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Dia 25 gener
Llebrers: Cunit “Frankfurt Las Rejas”
ANADA: autovia Castelldefels, Sitges, Vilanova, Cunit.
TORNADA: pel mateix recorregut.
SORTIDA a les 8:00 h. Plaça Europa, 120 Qm.

ASSAMBLEA DEL CLUB AL CENTRE CIVIC EL SORTIDOR A LES 18:00h
Rodadors: SANT CEBRIA DE VALLALTA “La Vinya”
ANADA: Badalona, Montgat, El Masnou, Premià de Mar, Vilassar de Mar,
Mataró, Arenys de Mar, Canet de Mar, Sant Pol i Sant Cebrià.
TORNADA: Pel mateix recorregut
SORTIDA a les 8:30h. PLAÇA DELS OCELLETS, 110 Qm.

ASSAMBLEA DEL CLUB AL CENTRE CIVIC EL SORTIDOR A LES 18:00h

Grup B: SANTA MARIA DE VILALBA “El Suro”
ANADA: Per Molins de Rei, Martorell , carretera de Les Carpes (Reagrupament) encreuament a la dreta fins a Santa Maria de Vilalba
TORNADA: Pel mateix recorregut, (Reagrupament a Molins de Rei, Sant Feliu i Barcelona
Sortida a les 8.30 h. del PALAU REIAL

ASSAMBLEA DEL CLUB AL CENTRE CIVIC EL SORTIDOR A LES 18:00h

Grup A: OLESA DE BONESVALLS “Bar Centre Cívic” Tel. 93 794 02 82
ANADA: per Molins de Rei, Cervelló, Vallirana, Plà d’en Pelach i Olesa de
Bonesvalls.
TORNADA: per Begues, Gavà, Viladecans, el Prat, Zona Franca i Barcelona.
SORTIDA: a les 8:30h. de PALAU REAL, 77 Qm. / 606 mts.

ASSAMBLEA DEL CLUB AL CENTRE CIVIC EL SORTIDOR A LES 18:00h
Grup C: “CASTELLBISBAL”
Sortida 9h. del PALAU REIAL 50 Qm.

ASSAMBLEA DEL CLUB AL CENTRE CIVIC EL SORTIDOR A LES 18:00h
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HISTORIA DE LA GRUPA (continuación)
Antes de finalizar el trágico capítulo de la década de los treinta una leve pincelada al
devenir de la Grupa tras la finalización de la Guerra Civil Española y la lenta vuelta a
la normalidad de las actividades deportivas del club.
Como otros tantos clubes y asociaciones españoles las actividades de la
A.C.Montjuïc durante la contienda civil española fueron prácticamente nulas. Finalizada la guerra las actividades, lentamente al principio, fueron volviendo, no a una normalidad absoluta como antes del 18 de julio de 1936, pero sí a intentar reemprender
las actuaciones que habían sido propias de la Grupa, es decir el excursionismo, la
organización de carreras y la celebración de actos sociales.
Ya en el año 1940 un hecho hizo que la Agrupación Ciclista Montjuïc de Barcelona empezara a ser, de nuevo, conocida en el ámbito ciclista del Estado Español. Debido a que Europa estaba inmersa en un conflagración total (pocos países permanecían neutrales) dos prestigiosos ciclistas luxemburgueses, Mathias Clemens y Jean Majerus, decidieron fijar momentáneamente su residencia en Barcelona y se inscribieron
como corredores de la A.C.Montjuïc.
Majerus era un buen corredor de carretera pero su especialidad era la pista y la
disputa de criteriums. Llegó a ser Campeón de Luxemburgo de velocidad y de persecución y obtuvo excelentes resultados en las carreras internacionales de medio fondo tras
moto. Fue el vencedor del Criterium Internacional de Barcelona de 1940 y venció en
otras dos carreras en pista. En el Tour de 1937 había ganado la primera etapa y fue
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líder en dos jornadas; en el Tour de 1938 fue portador del “Maillot Jaune” durante
siete días.
Mathias Clemens era el mejor ciclista
del Ducado de Luxemburgo, un pequeño
país que, sin embargo, había contado con
grandes ciclistas (François Faber, Nicolás
Frantz ambos vencedores de Tour) y que
en la década de los cincuenta vería surgir
al gran Charly Gaul vencedor de un Tour
y de un Giro y considerado, junto con Bahamontes, como el mejor escalador de
todos los tiempos. Clemens cuando llegó a
la A.C.Montjuïc ya contaba con un buen
palmarés como profesional, había sido
cuarto en la edición del Tour del año anterior y vencido en varias Vueltas a Luxemburgo siendo en varias ocasiones campeón de su país. Su mejor resultado de su
estancia en Barcelona fue en la Volta a
Catalunya de 1940 en que además de ser
segundo de la clasificación final, venció en
tres etapas.
Pronto los luxemburgueses pudieron
regresar a su país y la A.C.Montjuïc empezó a reestructurar su equipo ciclista en vista a poder competir con garantías en las
competiciones que, poco a poco, iban reiniciándose. El objetivo principal de la Grupa era el formar un conjunto de corredores que defendieran honorablemente los
colores verdi-azul del club, en especial en la Volta Ciclista a Catalunya.
La tarea se presentaba difícil ya que el club no contaba con grandes recursos
económicos e, ineludiblemente, debía de conseguir patrocinadores que ayudaran a
sufragar los gastos derivados de acudir a las importantes competiciones ciclistas para
luchar, aunque fuera en inferioridad de condiciones, con los verdaderos ciclistas
profesionales a los que nuestros representantes iban a enfrentarse en las carreras
nacionales.
Sí, muy difícil tarea se les presentaba a los dirigentes de la Grupa en una época
ya de por si muy difícil, la España de post-guerra, con unas carreteras destrozadas,
un material ciclista muy defectuoso y escaso (no se podía importar y lo poco que
venía del extranjero era carísimo) y la moral de la gente no era precisamente la mejor de los últimos tiempos, por lo menos comparada con la de los años anteriores al
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inicio de la Guerra Civil.
Los ciudadanos de Barcelona así como el resto de los habitantes de Catalunya y
de toda España se iban a enfrentar a una década muy delicada y dificultosa, iba a ser
la década de, entre otras: las restricciones eléctricas, las colas para conseguir alimentos, el gasógeno por falta de gasolina, las cartillas de racionamiento, el pan negro,
las purgas políticas, el “vuelva Vd. mañana” para conseguir un salvoconducto, el enchufismo, el estraperlo, la corrupción, el aislamiento internacional. No mencionamos
otras dificultades para no aburrir al personal que no conoció aquella época y damos
por finalizado este capítulo de los “terribles años treinta” con la esperanza de que la
siguiente década, a pesar de las dificultades expuestas, fuera la década de la esperanza y de la ilusión para los hombres y las mujeres que volvían a formar parte de la
Agrupación Ciclista Montjuïc.

LLUÍS G. F.
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CLASSIFICACIONS CAMPIONAT ESTIU 2013
Classificació Grup Llebrers

Ordre Nom i Cognoms

(actualitzades segons pàgina web)

Punts

11

Agustí Velázquez

27

1 Andrés Fuentes

81

12

Toni Rodriguez

24

2 Roger Sala

77

13

Lluis Tirapu

24

3 Xavi ôdena

57

14

Iván Villalba

18

4 Alberto Sánchez

49

15

Eusebio Ponce

14

5 DAni Gómez

42

16

Richard Taït

12

6 Andries Ruesink

42

17

Gonzalo Perales

9

7 Fernando Sánchez

39

18

Xavier Molons

7

8 Antonio Málaga

37

19

Fernando Sánchez

6

9 Antonio Rodrigeuz

33

20

Alfred Fuster

2

Punts

16

Samuel Cano

35

1 Òscar Tena

97

17

Sergi Fresnillo

33

2 Jordi Casaña

96

18

Lluís Martinez

27

3 Xavier Moreras

88

19

Víctor Miguel

25

4 Iñaki Marín

83

20

Robert García

24

5 Gabriel Segura

77

21

Xavier Esteve

21

6 Joaquim Torralba

72

22

Antonio Gerona

18

7 Albert García

69

23

Jesús Antonio Sanz

17

8 Josep Puigdollers

61

24

René Vilar

13

9 Bart Martínez

10 Iker Hernández

Classificació Grup Rodadors

Ordre Nom i Cognoms

31

53

25

Jordi Arnal

13

10 Xavi López

52

26

Julio López

13

11 Sergi Martinez (S21)

51

27

Fernando García

12

12 Juanjo Rodriguez

47

28

Juantxo Otxoa

12

13 Bea Ordoñez

47

29

Joan Girona

11

14 Josep MªGiralt

45

30

Gonzalo González

7

15 Mariana Mier i Teran

41

31

Eduardo Porras

5
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Classificació Grup B

Ordre Nom i Cognoms

Punts

15

Miguel Rancaño

42

1 Josep Falcó

71

16

Juan L. Hurtado

42

2 Jose Mª Mangas

67

17

Pep Cordero

41

3 Jordi Carbonero

64

18

Alfonso Ruiz

35

4 Miguel Zomeño

63

19

Rafael Azuaga

35

5 Jose Luis Quintana

59

20

Juato Bueno

33

6 Frederic García

59

21

José Valencia

31

7 Josep Mª Ribera

58

22

Alfonso Ruiz

29

8 Jordi Mora

56

23

Josep Arran

29

9 Marcel·li Manzanera

55

24

Miguel Rodríguez

27

10 Joan Artal

53

25

Antonio Velázquez

24

11 Fernando Linares

52

26

Jesús Ruiz

6

12 Joaquim Ferri

48

27

Sergi Navarro

6

13 Martín Márquez

46

28

José Martinez

3

14 Jaume García-Milà

45

29

Ramón Bonet

3

Punts

10

Manolo Bonilla

27

1 Paco García

66

11

Roberto Puntero

21

2 Ferran Traginer

62

12

Alfonso Muñoz

18

3 Ricardo Biete

56

13

Miguel García

13

4 Joaquim Fernàndez

48

14

Augusto Galavís

14

5 Gregori Grima

43

15

Francesc Barberà

9

6 Domingo Boixet

35

16

Francesc Piella

9

7 Antoni Fullana

35

17

Antonio Martínez

6

8 Rafael Soria

34

18

Francesc Gil

5

9 Llorens Cifré

30

Classificació Grup C

Ordre Nom i Cognoms
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Us comuniquem que la junta ha decidit invalidar temporalment les classificacions del
grup A degut a greus irregularitats en les puntuacions. Abans de finalitzar el campionat d’estiu la junta comunicarà la seva decisió definitiva vers aquest tema.
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Socis
Des d’aquest butlletí volem donar les condolences al soci i amic Josep Falcó, qui fa uns
dies va patir la dolorosa pèrdua de la seva senyora.

Botiga online
Tornarem a obrir la botiga online al febrer de 2014, així que qui hagi de renovar o
adquirir roba d’estiu que no ho deixi passar. Com es habitual restarà oberta tot un
mes, per a que tingueu temps suficient per fer les vostres reserves.
Per els socis que no tinguin accès a Internet, els recordem que al club disposem de formularis per fer les reserves de la manera tradicional.

Dinar de club
El proper dia 30 de novembre es celebrarà el tradicional dinar de club. Vist l'èxit del
passat any repetirem a La Fonda del Port, al Port Olímpic de Barcelona.
Atenció, mantenim preus i subvenció de 10 € per socis.

15 € pels socis
25 € pels no socis
No hi podeu faltar, tots els socis que hi vagin tindran un obsequi cortesia del club.

Assemblea anual
Recordem a tot els socis que el proper dia 25 de gener,a les 18:00h, es celebrarà
l’Assemblea anual del club, com sempre al Centre Cívic de la Plaça del Sortidor.
Es molt important la vostre assistència!
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