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REPARTIMENT DE PREMIS ALS CAMPIONS SOCIALS

Dissabte, 28
gener 2023

Restaurant Tres Encinas
Av. de Roma, 153 BARCELONA

10:00 hores

Preu per persona 25 euros

Esmorzar  en  homenatge
als  campions  socials  de
l’any  2022,  on  es
repartiran  els  trofeus  de
l’Sport  Ciclista  Català
als  guanyadors  dels
diferents campionats.

ASSEMBLEA GENERAL DE L'SCC 2023
ORDRE DEL DIA:

1- LECTURA DE L’ACTA ANTERIOR
2- ESTAT DE COMPTES 2023
3- LECTURA DE LA MEMÒRIA 2022
4- PRECS I PREGUNTES

Dimarts, 14 
febrer 2023

Es convoca l’Assemblea General Ordinària, que se celebrarà el proper dia  14 de
febrer de 2023 a les 18:30 hores en primera convocatòria i que tindrà lloc a la
Bodega Sopena – C/ Clot, 55 de Barcelona. El club convidarà els socis assistents a
un refrigeri. 

David Prats Segarra Xavier Brunet Sahún

El President El Secretari

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



LES NOSTRES COSES

 Uns quants socis de l'SCC participaren a la Marxa 3 nacions el passat 11 de juny.
Van estar a una casa rural la nit abans i el diumenge també van fer una volta per la
zona. Enhorabona a tots per acabar-la!!!!  

DORSAL NOM           MITJANA 
  209       XAVI A.            18,87 Km/h
  296       LLUIS M.   26,06 Km/h
  330       MANEL P.   22,98 Km/h
  553       SERGI M.   31,28 Km/h

DORSAL NOM           MITJANA 
  720      VICTOR C.  27,40 Km/h
  910      ORIOL C.  21,87 Km/h
1172      JORDI B.           18,87 Km/h

El Sergi va acabar el 5è en el tram cronometrat!!!!

 També  va  haver  sortida  Transpirenaica  dels  nostres  amics  de  la  BTT  que,
acompanyats pel Felix M. i el Xavi Trabal van recòrrer muntanyes d'Osca, Navarra i
el Pais Basc durant la primera setmana de juliol. Van completar el recorregut "de mar
a mar" que portaven fent durant 3 anys.

 Ens alegrem del naixement el passat dia 27 d’octubre del  Biel, el fill del nostre
consoci Manel Parra i la seva esposa Mireia. Esperem que li agradin tant les bicis com
al seu pare.

 En  Sergi Masip va participar en la cursa a peu  Salomon Ultra Pirineu 2022, de
100 Km i més de 5000 m de desnivell. Va trigar poc més de 13 hores quedant en el
lloc 43 (el 29 de la seva categoria). Aquesta és una prova de gran prestigi on corren
els  millors  ultrafondistes  espanyols  com Miguel  Heras  o Núria  Picas i  que va ser
retransmesa per TV3.

 El nostre company Joan Balanza es va jubilar i va tancar la botiga Bicis Lopez. Ha
estat molts anys donant servei als socis del club des de que el Jordi Escribà ens el
va recomanar en 2012. Com a comiat ens va donar força objectes de ciclisme que
sortejarem en properes trobades "gastrònòmiques". Ara tindrem que buscar una altra
botiga de referència però ens alegrem perquè així tindrà més temps per muntar en la
seva bici de Gravel pel Baix Llobregat i l'Empordà.

 Va contactar amb nosaltres el  Sr. Angel Neila, escriptor de llibres biogràfics de
ciclistes històrics. Volia preguntar-nos sobre un ciclista que va ser soci de l'entitat fa
100 anys, el  corredor Victoriano Otero, que va ingressar quan el club va fer una
col·lecta per recolzar la participació de Jaume Janer al Tour de França de 1924. Ens va
enviar  un  llibre  amb  una  dedicatòria  sobre  Vicente  Trueba,  "la  Pulga  de
Torrelavega" que tenim a disposició dels socis que el vulguin llegir. 

 Igualment vam rebre un correu del Sr. Josep Lluís Campa que ens explicava que
el seu avi (Lluís Planas Marsà) va ser corredor ciclista i havia participat en algunes
de les curses organitzades per l'SCC fa 100 anys. En Lluís Planas es va afiliar en 1925
i va guanyar en curses com els Campionats socials de veterans dels anys 1927 al
1930 o la cursa de regularitat per equips en 1929 representant a l'SCC, però també
tenia participacions destacades en els campionats d'excursionisme. Va arribar a ser
Campió de Catalunya de veterans. El podeu veure en una de les fotos a la web del
club amb el dorsal 9.  

 Participació  exitosa  del  Miguel  Angel  Sanchez a  la  marxa  en  BTT  Berga  –
Santpedor. (13 novembre)

 L’Anita Espinosa, la nostra sòcia número 1, va fer un donatiu important pel club.
Tot i els seus quasi 95 anys i malgrat un ensurt de salut que va tenir aquest estiu, es
troba força be i ens dona molts records a tots els socis i sòcies de l’Sport. Moltes
gràcies, Anita!!!!



MANIFESTACIÓ DE CICLISTES A RUBÍ
El  passat  3  de  setembre  vam
estar  presents  en  la  mani-
festació que es va fer a Rubí en
homenatge als ciclistes del CC
Rubí atropellats a Castellbisbal
i per reivindicar més seguretat
a les carreteres.

Uns  4000  ciclistes  es  van
aplegar en una concentració de
tot  el  col·lectiu  que  va
demostrar  que  si  estem junts
tenim més força  per  reclamar
els nostres drets.

Esperem que no calguin mes manifestacions d'aquest tipus i que les noves
normatives aprovades pel Congrés de Diputats siguin realment efectives per
acabar amb aquests  incidents.  A la manifestació  ens vam trobar al  David
Garrido, un antic soci que ens va donar records per a tots els companys de
l'Sport Ciclista Català.

L’SCC A LA MARXA OJOS NEGROS
4  companys  del  club  (Xavi  T.,
Miguel Angel, Pepin i Fèlix M.)
van  participar  en  la  marxa  BTT
Ojos  negros  el  passat  10  de
setembre.  Aquesta  marxa  surt  a
les 6 del matí (encara de nit) de la
localitat  del  mateix  nom,  a  la
província  de  Terol  i  segueix  una
antiga  via  de  tren  fins  arribar  a
Sagunt. 
Son  més  de  210  Km  amb  un
lleuger  pendent  de  baixada  però
on els nostres companys van haver

de pedalar dur fins arribar al seu destí, al voltant de les 9 de la nit.

Bon ambient, avituallaments preparats i rodar en grup van fer que la calor i la
dificultat del recorregut fossin més agradables. Agraïm als companys que van
lluir els nostres colors fora de territori català i que demostressin que no cal
estar en molt bona forma per passar-ho be sobre la bici. 

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

http://sportciclistacatala.org



L’SCC A LA MARXA PELEGRÍ PI DE MOLLET
Bona jornada de ciclisme a la
Marxa Pelegrí Pi, organitzada
pels  nostres  amics  del  CC
Plana Lladó, de Mollet. 
5  ciclistes  del  club  (Alfonso,
Felix M., Jordi, David i Joan)
es  van  inscriure,  a  més  del
Salva, el Xavi i el Txema que
estaven  a  l'organització  de  la
marxa,  enguany  dedicada  a
ciclistes  veterans  com Melcior
Mauri,  Juan  i  Juan  Carlos
Cariñena.

Abundants avituallaments, tant a la meitat de la cursa com a l'arribada, un
tram lliure a Granera per a que tothom espremi les seves forces (les dures
rampes van sorprendre als companys que no ho coneixien), bon ritme del
pilot i passejada final pels carrers de Mollet van ser les característiques més
importants de la marxa.

Vam tornar a pujar al podi com a club que havia vingut de més lluny. Agraïm
als companys del CC Plana Lladó i especialment al  German Viejo, el seu
president, totes les atencions que tenen amb nosaltres.

Esperem tornar l'any que ve perquè és
una  bona  manera  d'acabar  la
temporada de marxes.



TROBADA DE SOCIS A GIRONA

Tenim  força  socis  que  viuen  a
Girona  o  estiuegen  allà.  Aquest
estiu  han  sortit  plegats  força
vegades i  van voler  finalitzar  les
seves  sortides  d'estiu  amb  un
dinar,  acompanyats  de les  seves
respectives esposes. Ens alegrem
que surtin en bici amb els colors
del  club i  que també es  fomenti
una amistat fora de la bicicleta i
amb les famílies. A la foto podeu
veure  al  Fèlix,  l'Albert,  el  Carles,
l'Esteve i el Tomàs amb les seves
parelles.

ROBA OUTLET
Ens  queda roba del  club  per  vendre,  de diferents  models.  Tenim  mallots
d'estiu de la marca Inverse (talla L) amb el disseny que vam fer per l'hivern
passat. Es molt fresc i s'ajusta be al cos. Els podem oferir a bon preu perquè
havíem demanat un altre disseny enlloc d’aquest, però la qualitat és molt
bona. El mateix passa amb unes armilles (talla L) que podeu fer servir fins i
tot a l'hivern.

Així  mateix  hi  ha  guants  d'estiu
(talles  S,  M i  XL)  amb els  colors  del
club,  del  model  que hem fet  aquest
any. Van sobrar mitjons, tant de talla
gran  com  petita.  Roba  més  antiga,
tenim  uns  mallots  Mozia,  de
màniga  curta  i  llarga.  També
maneguets amb l'escut del club. 
A part de la roba, ens queden llibres
del centenari del club, per si  voleu
conèixer la nostra història (o veure'ns
quan érem més joves) i làmines amb
les  fotografies de  l'exposició  de
2018 a Torre Llobeta. 
Si  voleu  alguna  d'aquestes  coses,
contacteu amb el club

PRODUCTE PREU TALLA QUANTITAT
Mallot estiu Inverse       25,00 € L 4
Armilla estiu Inverse       25,00 € L 4
Mallot Mozia màniga llarga       10,00 € S i L 2
Mallot Mozia màniga curta       10,00 € S i L 1
Maneguets         5,00 € 4
Lamines Expo       20,00 € 12
Llibres Centenari       20,00 € 2
Guants       10,00 € S, M i XL 6
Mitjons Eagle SCC       10,00 € G i P 20



MONTSERRATINA 2022
Després d’uns anys sense anar a
la  Montserratina,  l’SCC  va
tornar a fer acte de presència en
aquesta  festa  del  Cicloturisme
català. 
Com ja sabeu, milers de ciclistes
de tot  Catalunya  s’arriben a  la
muntanya de Montserrat, alguns
per donar les gràcies a la Mare
de Deu per haver acabat la tem-
porada  ciclista  amb  èxit,  o
d’altres  perquè  és  una  sortida
maca i exigent. 
La Federació Catalana de Ciclisme organitza la pujada tallant la carretera
amb Mossos d’esquadra aquest any fins les 12 del matí, donant un pin a
cada participant i una cinta als clubs. També, darrerament ha instal·lat un
«foto  call»  per  a  que els  ciclistes  que  pugen es  facin  una  foto  amb el
monestir al fons.

Enguany uns 2000 ciclistes  i  100 clubs
van recollir el pin i la cinta. 
5 socis del club van arribar al monestir, a
més d’altres dos que van esmorzar amb
ells a Monistrol. Ens hagués agradat que
fossin  més  ja  que  és  un  bon  lloc  per
donar-se  a  conèixer  entre  el  col·lectiu
ciclista  i  potser  afegir  algun  soci  per
l’any que ve. Entre tots els clubs que hi
van, ha d’estar ben representat el  club
degà del ciclisme català. Es veritat que
cada cop som més vells i  tenim menys
forces  però  si  us  estimeu  el  club,
intenteu  venir  a  aquests  actes;  no  tot
han de ser pedals i botifarrades.

S’ha de dir també que aquest any han tornat a programar força tard en el
calendari aquesta diada. Amb el canvi climàtic no ens queixem tant del fred
però si que, per arribar fins el monestir a una hora decent, hem de sortir de
Barcelona molt de nit i no ve de gust anar en bicicleta a les fosques. Per
l’any que ve, que serà la 75ena edició, la FCC ja ha reservat el primer cap
de setmana de novembre, entre altres sorpreses i activitats que vol fer per
celebrar-ho com cal. Enhorabona a tots els companys que van arribar, ja
sigui sortint de Barcelona o des de Monistrol. 

Sopar de Nadal pels amics de l’Sport Ciclista Català: 
El divendres 16 de desembre a les 21:00 al Restaurant

Juncà, del Passeig de la Verneda,  123125 de Barcelona



EXCURSIONS 1r SEMESTRE 2023

FEBRER       8:30 h

Dia 5
**

Dia 12
*

Dia 19
**

Dia 26

***
MARÇ          8:30 h

Dia 5
***

Dia 12
**

Dia 19 ***

Dia 26
**

ABRIL        8:00 h

Dia 2 **

Dia 9 Molins – Martorell – Gelida. Tornada pel mateix lloc **

Dia 16 ***

Dia 23
***

Dia 30
**

 GARRAF 
(Bar Plaça) 70 Km

Esplugues – Cornellà – Gavà - Castelldefels. Tornada per 
T1 i El Prat

CANET DE MAR 
(Rest El Molí) 
90 Km

Badalona, Mataró, Arenys, Canet. Tornada pel mateix 
lloc Opcional per Parpers

LA LLAGOSTA 
(Bar Gallego) 
60 Km

Passeig Vall d'Hebron –Tibidabo – Sant Cugat – 
Cerdanyola – Montcada. Tornada per Vallensana i 
Badalona    
Prova puntuable per a la regularitat de muntanya

STA COLOMA CERVELLÓ – 
CESALPINA
(Bar Los Maños) 80 Km

Esplugues – Cornellà – St. Climent – Sant Boi – Santa 
Coloma- Cesalpina. Tornada per Torrelles de Ll I Ciutat 
Esportiva Barça

SANT ISCLE
(Rest El Jabalí) 95 Km

Badalona, Llavaneres, Pollastre. Tornada per Sant Pol i la 
Costa. 

CALDES 
(Bar Can Cortada) 80 Km

Montcada – La Llagosta – Polinyà – La Salut – Sentmenat 
– Caldes. Tornada per PI. Palau i La Llagosta

CREU D’AREGALL
(Rest Can Tres) 80 Km

Esplugues, Molins, Martorell, Corbera. Opcional Sta. Creu 
Olorda
Prova puntuable per a la regularitat de muntanya

CASTELLBISBAL 
(Casal) 75 Km

Montcada -Rubí – Cal Pupinet – Tornada per C/ Ferralla - 
Molins – Sant Joan Despí 

BIGUES I RIELLS
(Rest Can Oliveras)
85 Km

Montcada - Montmeló - Granollers - L'Ametlla - Bigues. 
Tornada per Sant Feliu i Caldes

CASABLANCA 
(Rest Casa Suso) 85 Km

CANTALLOPS
(Rest. Cal Ton Vell) 90 Km

Esplugues –  Gavà – Begues - Avinyonet. Tornada per l'Ordal 
Prova puntuable per la regularitat de muntanya

SANT LLORENÇ SAVALL 
(Fonda Rius) 95 Km

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

CANYAMARS 
(Rest Cal Víctor) 100 Km

Badalona – Cabrera – Riera d'Argentona – Dosrius – 
Canyamars. Tornada per Parpers (o Urb. Esmeralda)



Per a les excursions
especials contacteu amb el

club

MAIG            7:30 h

Dia 7

****

Dia 14
**

Dia 21

***

Dia 28

***
JUNY          7:30 h

Dia 4
****

Dia 11
***

Dia 18 ***

Dia 25 ****

GIRONA

100 Km

La Roca – Sant Celoni – Hostalric – Riudarenes – 
Aiguaviva – Girona. Tornada en tren 
Sortida 7:00 hores

STA. AGNÈS DE 
MALANYANES 
(El Parc) 80 Km

Montcada – La Roca – Sta. Agnès. Tornada pel mateix lloc   
Aquest dia hi ha la marxa Terra de Remences

VALLGORGUINA 
(Bar l’Andreu) 95 Km

Badalona –  Arenys – Vallgorguina. Tornada per Sant 
Celoni i La Roca. 
Prova puntuable per a la regularitat de muntanya

SANT PERE DE RIBES 
(La Croqueta Contenta) 
100 Km

Esplugues – Castelldefels – Garraf – Sitges – Sant Pere de 
Ribes. Tornada pel mateix lloc. Opcional Plana Novella

RIELLS DEL MONTSENY 
(Hostal Bell-lloc) 120 Km

Montcada – La Roca – Sant Celoni – Breda. Tornada pel 
mateix lloc

STA. SUSANNA 
(Can Feliu) 100 Km

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

COLLBATÓ 
(Can Llates)  100 Km

Molins – Martorell – Olesa – Collbató. Tornada per 
Esparreguera i Martorell
Prova puntuable per a la regularitat de muntanya

PANTÀ DE FOIX 
(Rest El Barretet) 120 Km

Esplugues – Castelldefels – Garraf – Sitges – Vilanova – 
Castellet. Tornada per Torrelletes – Vilafranca i Ordal



PASSATEMPS

Troba el nom de 10 marques relacionades amb el mon de la bici i amb
les lletres que queden podràs llegir una frase del millor ciclista de tots
els temps.

S S T R A V A D
O C R T G I U T
S H I M A N O S
S W E N R B I W
R A C I M T P I
A L O C I U O S
M B M O N B L S
T E R E C O R D
P E R O S L O R
T I G O B I K U
E Z W I F T D D
Y M E R C O K X

L’Antoni Sogas, un antic president del club, se’l coneixia com “el MOPU”
perquè  se  sabia  totes  les  carreteres.  A  veure  si  podrieu  superar  les
“opos”  per  a  capità  d’excursionisme,  relacionant  la  carretera  i  el  seu
nom:

Crta de la Roca 1 A  BP-1415
Crta de l’Arrabassada 2   B  C-17
Forat del Vent 3   C  BV-5001
Autovia de l’Atmella 4   D  BP-1417
Crta Sta. Creu d’Olorda 5   E  C-31
Crta de Rubí 6   F  C-245
Auotvia de Castelldefels 7   G  BV-1468
Crta Sta Creu de Calafell 8   H  C-1413

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



LA GROSSA DE L'SPORT

Tornem a  jugar  els  4  números  habituals  a  la  Grossa  de  Cap  d'any:
30112, 40216, 52187 i 72048. Aquest any hem volgut que la butlleta
serveixi d'homenatge a un dels socis més antics que tenim, en Víctor
Martí, de Sant Pere de Ribes. Esperem que ell ens porti sort i puguem
celebrar el nou any amb uns euros més a la butxaca... però si no és així,
ens conformem amb tenir salut, alegria i seguir muntant en bicicleta pel
2023. 

SORTIDA ALS DOLOMITES
El  Lluís i el  Sergi van estar a finals de juny en bici
pels  Dolomites  (Itàlia).  Van  pujar  els  ports  més
coneguts  de  la  zona:  Gavia,  Mortirolo,  Stelvio,  etc...
Calia estar en forma per fer aquests recorreguts.



OBSEQUI PELS PARTICIPANTS EN ELS CAMPIONATS SCC
Com fem habitualment els darrers anys,
enguany també donarem un obsequi als
socis que han fet un donatiu al club
o  han  participat  en  algun  dels
campionats que  hem  organitzat
(Excursionisme,  Muntanya,  Vehicles,
Strava... )

Com  que  ens  acostem  a  l’hivern,
pensem  que  a  tothom  li  anirà  be  un
mocador tubular de coll amb els colors
del  club,  encara  que  no  es  practiqui
ciclisme. 

Els vam repartir en la darrera sortida de la temporada i la resta els vam enviar per
correu o els donarem en mà en alguna trobada. Si  en voleu un altre o us vau
quedar sense, podeu aconseguir-lo per 5 euros. Esperem que us agradi

VELO-CONSELLS (des de l’experiència)
COM GREIXAR LA BICI: 
No abusar mai del greix, si es de tefló millor sobre
tot per les bicis de carretera. Hi ha moltes marques
que ja coneixeu, però el meu consell es utilitzar un
de la marca INTERFLON, model FIN (color negre i
rosa). 
Si,  es car, però amb l’INTERFLON FIN gastareu la
meitat  que  els  altres,  a  mes  mentre  greixa  la
transmissió la va netejant i expulsa la pols, evitant
sorolls. Deixa la cadena i la resta de la transmissió
lluent, com nova, només posant unes gotetes amb
spray  dirigit  per  fèrula  a  la  cadena  sobre  els
pinyons  i  fer  rodar,  canviant  de  marxes  i  plats
perquè se escampi be, res mes. 

Perquè  INTERFLON FIN?  Tinc  la  sort  de  conèixer  al  mecànic  en cap  de l’equip
professional Team Israel, que te la seu a Olot, abans va ser mecànic del Education
First i d’altres equips. Tant el Team Israel, el EF i d’altres utilitzen INTERFLON FIN.
No el trobareu a cap tenda, perquè potser es una mica car (34 euros l’spray gros
que dura mes o menys 6/7 mesos, o el petit que dura uns 3 mesos per 16 euros) i
perquè  mai  fa  descomptes  a  les  tendes  (no  necessiten).  Aquesta  marca  no  és
especifica  en  ciclisme,  si  no  que  s'utilitza  per  maquinaria  industrial.  Va  ser
descoberta pel ciclisme pels equips professionals. Jo la utilitzo i porto sempre la
transmissió lluent, sense soroll i perfecte. La podeu trobar a AMAZON, o a la tenda
d’Olot LINBIKES, que es del mecànic del Team Israel i us la pot enviar.

CANVI DE CADENA, CABLES I PASTILLA DE FRENS DE LLANTA / DISC :
Per mantindre en perfecte estat la transmissió, els canvis i  els frens, es te que
canviar cada any la cadena i el cables del desviador i el canvi de pinyons, així com
els dels frens. També es tindrà cura amb les pastilles de fre de llanta, canviar-les
abans d’arribar a que desapareguin les fondàries i quedin planes. Per les de disc,
revisar-les abans de que facin soroll i que no estiguin contaminades de brutícia o
greix.  

Carles Mele



EXCURSIONS 2023
El calendari d’excursions és una de les
activitats  més  importants  de  la
temporada, i més en el nostre club que
celebrarà l’any que ve l’edició número
105 (El Giro d’Itàlia només te una edició
més, i el Tour de Flandes dues).
Hem volgut fer una barreja d’excursions
tradicionals  que han agradat  als  socis
amb  d’altres  que  feia  temps  que  no
programàvem  i  els  volem  donar  una
nova oportunitat.

Entre les primeres hi ha la sortida d’inici de la temporada, que sempre la fem
cap el Garraf ja que durant l’hivern sortim cap el Maresme. L’excursió al Bar
Gallego, on ens trobem amb els companys del grup Boomerang. Sant Iscle,
Caldes, Casablanca, Canyamars... també son sortides fetes els darrers anys.
Com  a  excursions  que  hem  recuperat  tenim  la  RM  a  la  Creu  d’Aregall
(l’Amunt), una altra a Collbató i també excursions a Bigues i Riells i a Sant
Llorenç Savall.
Entre les novetats hi ha la pujada a Cesalpina, que no s’ha fet mai com a lloc
d’esmorzar, o també l’excursió mixta per tornar en tren a Girona, on tenim
força socis per visitar.
No ens podíem oblidar de la Visita al soci Víctor, a Sant Pere de Ribes; i les
quatre darreres sortides de juny (de més de 100 Km) i cadascuna a un punt
cardinal diferent (Garraf, Baix Llobregat, Vallès i Maresme).

Quasi totes les sortides tenen dreceres o extensions per si venen ciclistes
amb més o menys forces. L’important és que siguem una bona colla i tothom
pugui sentir-se acompanyat.

SORTIDES ESPECIALS
Encara és aviat però està previst en el
nostre  calendari  seguir  sortint  els
diumenges  de  desembre  i  gener,
preferentment  per  la  costa  del
Maresme,  per  anar  agafant  rodatge
per la propera temporada.

El dissabte 29 d’abril es podria fer la
Canto  Arroyo.  Amb l’opció  d’un  reco-
rregut «infantil» més curt per si volem
tornar abans a casa.

Pel mes de maig tenim la marxa Terra
de  Remences que  tant  va  agradar
l’any  passat.  Guardeu-vos  el  cap  de
setmana del 12 al 14.

Altres sortides que es poden fer, com alguna marxa, brevet o una ruta de tres
dies amb cap de setmana llarg (o no) podrien ser ben rebudes per alguns socis.
Seran tan benvinguts els socis en bici com els que vinguin acompanyant en vehicle. 



HISTÒRIES DE L’SPORT – Fomentar l’excursionisme
Al  llarg  de  la  història  del  club,  hi  ha  hagut  moltes  maneres  de  fomentar  la
participació dels socis a les nostres sortides. Realment, durant els primers anys de
la nostra existència, la presencia de socis ja era força notable, a més no hi havia
gaires  entitats  que  fessin  excursionisme  en  bicicleta  i  menys  de  la  nostra
importància en quant a organització i mitjans. Tot i així, era típic de cada sortida fer
un sorteig entre els assistents d'aquella jornada d'algun objecte que havia donat un
"mecenes" del club. Aquest podia ser una «pitillera», un estoig, un rellotge, etc. El
nom del guanyador apareixia al butlletí del mes següent.

Als anys 60 ja existien moltes entitats com la nostra, el cicloturisme no estava tant
de moda com ara i  es buscaven formes d'atraure ciclistes a les excursions. Així
veiem que en el butlletí 592, de 1963)  apareix el següent anunci al butlletí:

ATENCIÓ EXCURSIONISTA
que   amb   bicicleta,   moto   o   altre   medi   de   transport   va
d'excursió, procuri anar a les excursions que oficialment fà
cada diumenge la nostra ENTITAT que és la seva i entrarà de
plè en el SORTEIX QUE'S CELEBRARÀ CADA DOS MESOS i la sort el
pot afavorir amb la cantitat en efectiu de 

250 pessetes
i   a   l'ensemps   ajudarà   a   fomentar   l'excursionisme   a   casa
nostra, pedra principal d'el nostre programa. Amb una sola
excursió que hagi vosté assistit entrarà en la sort. Però
quan més n'hagi fet la sort l'afavorirà més. Els sortejos es
farant en la mateixa excursió en presència d'els assistents.

Actualment, a final d'any també sortegem una llicència federativa i alguns objectes
que ens donen els nostres patrocinadors, entre els assistents a les excursions de la
temporada, en proporció als punts obtinguts. Tot sigui per a que la participació en
els campionats creixi.  

Butlletí 592
Juliol - Setembre 1963

LLICÈNCIES 2023
Recordeu renovar la llicència cicloturista
per a l'any que ve. Abans que acabi l'any
podeu  fer  un  ingrés  al  club  (quan
s’acosti  la  data ja  us direm el  preu de
2023) i així comenceu el dia 1 de gener
amb  tots  els  papers  en  regla.  És
interessant treure's la llicència perquè et
serveix davant qualsevol incidència tots
els dies de l'any i en qualsevol tipus de
sortida,  tens  un  descompte  per
participar a les marxes i també ajudes a 

mantenir la Federació de Ciclisme i les activitats que organitza.  La llicència
federativa només es pot demanar a través d'un club.

El club no es responsabilitza del que puguin fer els socis que surtin sense
assegurança.



SECRETARIA

El cobrament dels rebuts es farà com sempre a través de CAIXABANK 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

DONATIUS

Eduard Castro 
... i 85 euros en els esmorzars per
part de tots els socis del club

Moltes gràcies
SOLUCIONS ALS PASSATEMPS

Entre  els  encertants  de  qualsevol  dels  dos  passatemps  del  butlletí
sortejarem un llibre de la història de la FCC.

                           Envieu la solució al correu electrònic del club

SOLUCIONS ALS PASSATEMPS ANTERIORS - Butlletí 787
6 ports que hem pujat aquest any: Formic, Collsacreu, Begues, Tibidabo,
Climent, Mortirolillo
Guanyadors de curses ciclistes 2022: 1-C, 2-G, 3-A, 4-F, 5-D, 6-B, 7-E, 8-H

El segon dimarts de cada mes tenim reunió. Pots venir a
petar la xerrada amb nosaltres a partir de quarts de set
de la tarda.

Bon Nadal i feliç any 2023
per a tots els socis,
familiars i amics de

l'SPORT CICLISTA CATALÀ
Sport Ciclista Català: El club ciclista més antic de Catalunya




