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LES NOSTRES COSES
Aquest butlletí és mes curt, ja que degut al confinament que hem patit, no hem fet gaires
activitats durant la primavera, però esperem tornar aviat amb més força a les carreteres.
Agraïm la feina que ha fet tot el personal mèdic durant la crisi sanitària del coronavirus,
en especial els dos socis metges que tenim al club (el Joan Ramon i l’Eva) que van estar al
peu del canó des del primer moment. També la feina d’altres companys com el Miquel i
l’Albert Pérez que van crear una mascareta per aïllar-se de la infecció, el Marc, que va
treballar distribuint menjar, i tothom que es va quedar a casa durant aquestes dates.
Vam assistir el 13 de febrer a un curs sobre la Llei de Protecció de Dades organitzat
per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Ens servirà per tenir més cura de les
dades dels nostres associats.
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha creat un document anomenat Estratègia
Catalana de la Bicicleta 2025. S’hi poden veure quins seran els objectius que es marca la
Generalitat per a la promoció de l’ús de la bicicleta durant els propers anys.
El 28 de febrer vam tenir una reunió, juntament amb altres clubs de Barcelona, amb la
gerent de l’Institut Barcelona Esports, Susana Closa, per parlar de la creació d’un circuit
de ciclisme a la ciutat de Barcelona. Aquesta és una demanda feta pel CC Catalunya a la
qual estem donant suport.
Si vols aconseguir aquest butlletí en paper, al Centre Cívic de Torre Llobeta sempre en
deixem uns quants. Si el vols en format electrònic, el pots baixar des de la web del club,
http://sportciclistacatala.org
El Sergi Masip va quedar en 4t lloc (primer de la seva categoria) a la 31 cursa popular
de Caldes d’Estrac el passat 1 de març.
El Servei General d’Informació de Muntanya (SGIM) ens va demanar un dels llibres
del centenari que encara ens queden a la nostra entitat. El SGIM és un centre de
documentació sobre temes relacionats amb el muntanyisme, amb seu a Sabadell, fundat
l’any 1974.
Sortida especial d’hivern el 4 de març: el Xavier Brunet, l’Albert i el Tomàs van fer una
sortida especial des de Masnou, passant per Collsacreu, Hostalric, el Coll de n’Orri i Parpers.
Uns 130 km, que van fer a bon ritme, per gaudir d’un gran dia de ciclisme.
A partir del 4 de maig, ja es podia fer esport de forma individual sense sortir del municipi,
i molts dels nostres socis ho van aprofitar. Des del 25 de maig es van permetre les reunions
de fins a 10 persones i vam poder fer sortides, més curtes i en diversos grups. A partir de
juliol ja farem excursions dintre de la “nova normalitat”.

Si voleu roba del club, tant d’estiu com d’hivern, apunteu-vos a la llista
d’espera enviant un missatge al club. Quan tinguem 5 o 10 comandes d’una
peça, en farem més.

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.bicicleteslopez.es

ELS CONFINAMENTS DEL CAMPIONAT D'EXCURSIONISME
L’Sport Ciclista Català va néixer el 1912 amb un fort sentiment excursionista, com
s’explica prou bé en el llibre del Centenari, i això ha seguit persistint en els temps
com la seva activitat estrella, tant sols truncada per circumstàncies molt
extraordinàries; fins i tot, entre els anys 1912 a 1979, amb un calendari de l’1 de
gener fins a 31 de desembre. És a partir de 1980 que es va establir el “descans” dels
mesos de desembre i gener.
La primera aturada de l’activitat va ser la tardor de l’any 1918, precisament per la
que es va dir equívocament “grip espanyola”, que al món va causar uns 40 milions
de morts i a Espanya uns 300 mil. Aquí a Catalunya, a més, va coincidir amb uns
forts aiguats, de tal manera que a l’SCC el va afectar amb molts socis malalts i amb
el mal estat de les carreteres, i això va comportar l’anul·lació de diverses excursions,
una carrera de veterans i fins i tot reunions de la Junta Directiva. Els butlletins
d’octubre, novembre i desembre de 1918 són els que recullen aquesta
circumstància, fins i tot amb una poesia d’en Ramir Espinosa titulada “Via fora”, on
es demana que se’n vagi la malaltia. Va afectar les excursions de dos mesos, a part
dels socis malalts.
La segona interrupció del
Campionat es va donar
amb
la
Guerra
Civil,
essent, com no, l’excursió
del diumenge 19 de juliol
de 1936 a Vallgorguina la
primera
que
es
va
suspendre, així com també
la prova social en pujada
del 26 d’aquell mes; al
setembre ja s’anunciava la
suspensió momentània de
l’entitat i les reunions del
dijous del Consell Directiu,
i tan sols es permetia fer
uns canvis d’impressions
els dimecres.

Quedaren suspesos el Campionat d’Excursionisme, les curses i les proves oficials
del Campionat Social. No va ser fins a finals de maig de 1937 que es va començar
a pensar en reiniciar les sortides, ja que el Comissariat Pro Sport Popular i el Front
de Joventuts ja no hi posaven impediments. La portada del Butlletí de juny 1937
apareix amb la llegenda: REANUDACIÓ DE L’EXCURSIONISME.
Al setembre de 1937, es va decidir en assemblea la classificació per al repartiment
de premis dels Campionat Social, d’Excursionisme i les curses de l’any 1936, pels
dubtes que hi havia després d’haver parat abruptament.
I ja per darrera vegada, l’abril de 1938 el Govern de la República, instal·lat a
Barcelona, disposà unes ordres restrictives de circulació amb, entre altres
aspectes, l’obligació de demanar, per sortir, un full de ruta a la Direcció General de
Transports, etc... Us sona, això? Ja va ser el final, i el maig de 1938 es va
suspendre l’excursionisme com activitat de l’entitat.
El Campionat es va tornar a organitzar a partir del mes d’agost de 1939, amb una
excursió a Sabadell. Donades les circumstàncies, malgrat tot, la reacció va ser
prou ràpida.
Algun dia parlarem del darrer confinament, ara no cal...
E.C.M. Soci nº 6

HISTÒRIES DE L'SPORT – L'Escalada a Montjuïc (3)
L’experiència que recordo amb més emoció va ser la persecució que li vaig fer a
Giuseppe Saronni, des de la arribada de meta al Castell fins al moll de Drassanes,
que es on tenia el cotxe d’equip. Precisament baixant per on havíem pujat els petits
(amb la meva Colnago, és clar). Vaig rebre una master-class de com es baixa sense
despentinar-se, anant darrera d’aquell ciclista i fins i tot al seu costat... no tenia
preu ni «desperdici». Realment, quan ho recordo encara m’emociono. Es va adonar
que l’estava seguint i com que vaig ser l’únic nano que va aguantar-lo, com a
recompensa em va regalar un somriure que no oblidaré mai i un "bravo ragazzo,
sei veloce" o una cosa així, pel que vaig entendre... i em va firmar l’autògraf... no
podia demanar més, jo era el paio més feliç del mon.
L’Escalada a Montjuïc em va
proporcionar molts records i
experiències
agradables
i
boniques que potser m’han
ajudat a entendre més a prop
aquest meravellós esport, que
actualment encara practico i
que espero practicar tant com
pugui.
Em considero ciclista i estic orgullós de formar part d’aquesta
família.
Vaig
participar
a
l’Escalada amb altres companys de club, com Javier
Santamaria i Santiago Silvestre.

EXCURSIONS 2ON SEMESTRE 2020
JULIOL
Dia 5

7:00 h

CANYAMARS
(Cal Víctor) 90 Km

CANET DE MAR
Dia 12 (Rest El Molí)
90 Km
BEGUES
Dia 19 (Rest. El Niu)
70 Km
SANT ANTONI DE
VILAMAJOR
Dia 26
(Bar Vilamajor)
90 Km

AGOST

Badalona – Vilassar – Argentona – Dosrius. Tornada
opcional per Parpers
Badalona, Mataró, Arenys, Canet. Tornada pel mateix
lloc Opcional per Pollastre
Esplugues – Sant Boi – Gavà. Tornada pel mateix lloc
Prova puntuable per la regularitat de muntanya

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

*
***
**

7:30 h

Dia 2

PINEDA
(Rest Cal Reverter) 100 Km

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

Dia 9

SANT PERE MOLANTA
(La Posada) - 110 Km

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

VALLGORGUINA

Badalona – Arenys – Vallgorguina. Tornada per Sant
Celoni i La Roca.

Dia 16 (Bar l'Andreu)
95 Km

Prova puntuable per a la regularitat de muntanya

Dia 23

SANT LLORENÇ SAVALL
(Rest El Caliu) - 95 Km

Dia 30

CASABLANCA
(El Parador) 95 Km

SETEMBRE

Montcada – Sentmenat – Castellar del V. - Sant Llorenç.
Tornada per Gallifa I Sant Feliu de Codines

**
****
***
***

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

***
***

8:00 h

Dia 6

SANT PERE DE RIBES
Rest. Croqueta Contenta
105 Km

Esplugues – Castelldefels – Sitges. S. Pere Ribes. Tornada
pel mateix lloc

Dia 13

SANTUARI DE LOURDES
90 Km

Badalona – Mataró – Llavaneres – Pollastre. Tornada per
Arenys

ORRIUS

Montcada- La Roca – Orrius. Tornada per Argentona i
Badalona

Dia 20 (Bar Pl. Esglèsia) 75 Km

Dia 27

**

LA GARRIGA
(Rest Jovi) - 90 Km

Prova puntuable per la regularitat de muntanya

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

**
**
**

OCTUBRE

8:30 h

MOLLET 70 Km

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

VALLDORIOLF
Dia 11
(Can Forquilla) – 75 Km

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

Dia 18 TORRENTBÓ 90 Km

Badalona, Mataró, Arenys (RM) Torrentbó. Tornada per
Pollastre

Dia 4

Prova puntuable per a la regularitat de muntanya

Dia 25

CASTELLBISBAL
(Casal) 75 Km

NOVEMBRE

Montcada -Rubí – Cal Pupinet – Tornada per C/ Ferralla –
Sta. Coloma de Cervelló – Sant Joan Despí

**
***
**

8:30 h

Dia 1

STA. AGNÈS DE
MALANYANES
(El Parc) 80 Km

Badalona – Argentona – Dosrius – El Collet. Tornada per
la Roca

Dia 8

MONTSERRATINA
(La Barca) 50 Km

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

STA COLOMA CERVELLÓ
Dia 15 (Rest. La Palmera)
70 Km

Dia 22

*

CASTELLDEFELS
(Port Ginesta) 70 Km

LLAVANERES
Dia 29 (Rest. Les Palmeres)
70 Km

Esplugues – Cornellà – St. Climent – Sant Boi – Santa
Coloma. Tornada per Ciutat Esportiva Barça
Prova puntuable per a la regularitat de muntanya

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

Badalona - Mataró. Tornada pel mateix lloc

***
****
**
**
*

A l'última excursió de la temporada, el club convida als socis que
estiguin al corrent de pagament. El «vi especial» no es paga. Es
recomana sobretot serietat

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

SUPEREM EL COVID 19
Desitgem que els socis, familiars i amics estigueu bé després d’aquesta crisi, tant
sanitària com econòmica, que es preveu. Son uns moments molt difícils per a tothom
i des del club us animem a sortir en bicicleta i seguir les activitats que fem. Molts de
nosaltres no havíem viscut res semblant, però l’Sport al llarg de la seva història s’ha
sobreposat a situacions igualment doloroses. Adaptarem les sortides a les decisions
que prenguin les autoritats sanitàries i intentarem créixer en la vessant social,
cultural i recreativa. Per altra banda, aquests dies de confinament hem pogut gaudir
molt contents d’una ciutat amb menys tràfic i plena de ciclistes.
Molt ànims per a tothom.

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

ALTES:
Ada González (73), Jordi Alegre (74) , Laura Szlendak (75)
DONATIUS

Manuel Gargallo

Moltes gràcies

SOLUCIONS ALS PASSATEMPS ANTERIORS - Butlletí 780
5 muntanyes del 1er semestre «que al final no vam pujar»: Tibidabo,
Pollastre, Òrrius, Collsacreu, Caus
Fitxatges ciclistes 2020: 1-G, 2-A, 3-E, 4-C, 5-H, 6-D, 7-B, 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

Distribució de
industrials
d'il·luminació
a la

productes elèctrics
i instal·lacions
LED professional per
indústria

Disseny i fabricació a mida de
mobles de bany amb aixetes
electròniques per a espais públics.
(Centres Comercials, Aeroports,
Oficines, etc.)
www.barcitronic.com
www.starpointled.com
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