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MEMÒRIA 2018 

ESTRENA DE LA NOVA EQUIPACIÓ 

1 de juliol 

Al 9è BTT de l’Auberge de Benissanet fou l’estrena de la nova equipació 

de la nostra entitat. La darrera renovació s’havia fet a l’any 2013 i després 

d’una votació entre els socis es va triar el disseny actual, que va tornar a 

ser encarregat a l’empresa morenca Apunt Disseny d’Elisabeth Torrent. 
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28ena TROBADA BTT FESTA MAJOR MÓRA D’EBRE 

18 d’agost. 

En aquesta edició la Trobada va aplegar una cinquantena de 

ciclistes que com sempre van fer un tomb pels camins i 

senders de Móra.   

 

MARXA CICLISTA POPULAR FESTA MAJOR MÓRA D’EBRE 

24 d’agost.   

167 participants en aquesta edició de la Marxa Ciclista Popular. 
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Els premis d’aquesta edició foren per: 

Elia Florensa i Aleix Ferrando, els ciclistes més joves. 

Trish mellor i Josep Lluis Treig, els de més edat. 

Les bicicletes més originals foren Futbol Fans, Familia Coco i 

Harry Potter i Les Bruixes. 

34ena PUJADA A CARDÓ 

6 d’octubre 

Aquest any la prova fou suspesa el mateix dia, després de 

valorar l’organització i els ciclistes que havien vingut la força 

del vent, que feia perillar la integritat física dels participants. 

Finalment l’Ajuntament de Rasquera ens va cedir el Centre 

Cívic on vàrem servir l’esmorzar als ciclistes i organitzadors 

que havien vingut. 
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7ena. PUJADA A SANTA MAGDALENA DE MUCORÓ 

23 de desembre 2018. 

Força participació en aquesta edició, que fou guanyada pel 

jove ciclista de La Torre de l’Espanyol Arnau Bargalló, el qual 

també va establir el nou récord de la prova. 
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CLASSIFICACIÓ 7ena. PUJADA A SANTA MAGDALENA 

Clasif. Nom i cognoms Temps 

1 ARNAU BARGALLÓ 10'38" 

2 DAVID GRIFOLL 11'20" 

3 JOSEP MORERA 12'10" 

4 JOAN PERE ASENS 12'18" 

5 ROBERT ALBESA 12'24" 

6 CARLOS CAMPOS 12'40" 

7 MIQUEL ESCOLÀ 12'41" 

8 SERGI BARGALLÓ 12'46" 

9 ADRIÀ VIZACARRI 13'21" 

10 ERIC CASADÓ 13'22" 

11 SISCO CASADO 14'50" 

12 CARLES CABRÉ 15'06" 

13 JOSEP ANTONI PEIG 15'35" 

14 DAVID USACH 16'03" 

15 RAMON GUIMERÀ 16'32" 

16 FELIPE CORTÉS 16'38" 

17 MARIA GARÍ 16'44" 

18 ANGEL MENDEZ 16'53" 

19 FERRAN BRULL 17'03" 

20 JOAN REBULL 17'12" 

21 QUIQUE LLAURADÓ 17'28" 

22 CARLOS CASADÓ 17'46" 

23 BALTASAR GONZALEZ 18'02" 

24 JOSEP MARIA FOLCH 18'17" 

25 MONTSE VINAIXA 20'30" 

26 JORDI ESCODA 20'31" 
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FESTA DE L’ESPORT LOCAL DE MÓRA D’EBRE 

9 de novembre 

En aquest ocasió el nomenat per part de la nostra entitat fou 

Josep Valencia Bellot.  Josep als seus 83 anys encara practica 

habitualment el ciclisme. 

 

 

 

27 DANIEL SALVAT 21'04" 

28 FRANCESC DESCARREGA 21'08" 

29 ORIOL BRULL 22'01" 

30 IGNASI VIDIELLA 23'05" 

31 CARLES LOSCOS 23'06" 

32 OSCAR VERNET 29'38" 
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ACTIVITATS SOLIDÀRIES 

2 de juny. 

De la mà del nostre soci de El Masroig, Josep Maria Folch 

vàrem tornar a estar presents en aquesta diada solidaria que es 

porta a terme a la població prioratina. 

 

21 d’octubre. 

Aquest dia l’Associació Matem lo Bitxo va tornar a organitzar la 

Clotxa Solidària a Móra d’Ebre. La coincidencia amb la V 

Pedalada de BTT de Fires de Móra la Nova va fer que el Club 

Cicloturista de Móra la Nova es fes càrrec d’aquesta edició i per 

tant la trobada ciclista es va fer a la població veïna. 
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Dins dels actes solidaris també vàren fer acte de presencia a 

l’acte reivindicatiu que va tenir lloc, el 5 d’agost a Montbrió del 

Camp, com a conseqüència de l’atropellament mortal de dos 

ciclistes de la població del Baix Camp. 

L’acte va consistir en la lectura d’un manifest i parlaments dels 

familiars, directius federatius i del ciclista professional a 

Joaquin “Purito” Rodriguez. Posteriorment es va fer una marxa 

fins el lloc de l’accident on com a mostra d’homenatge s’hi es 

van lliurar mallots amb crides per millorar la seguretat dels 

ciclistes. 
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ELS NOSTRES SOCIS 

Una de les primeres fites que vàrem estar presents, fou la 

Marxa BTT de la Transrabosenca a La Torre de l’Espayol que 

en aquesta ocasió es celebrava el 22 d’abril en la seva quarta 

edició. 

Novament vàrem ser l’equip més nombrós de la marxa, com 

també ho forem al BTT de l’Auberge de Benissanet. 
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A la cursa del Camí de Sirga, el 4 de novembre, novament 

vàrem col.laborar amb el muntatge d’un avituallment a la cruilla 

de Perles-La Vall de Cebollot. 

 

Un any més es va celebrar la sortida de carretera “Per tots els 

pobles de la Ribera”, aquí tenim als participants creuant el pas 

de barca de Miravet.  També s’ha fet d’altres sortides de 

carretera, com ara la sortida a Prades. 
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Duncan Mellor va tornar a fer una marxa Non Stop, en aquesta 

ocasión fou des de Torí a Niça amb un recorregut de 700 Km. 
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Pel que fa a la competició el nostre socis també han participat 

en gran nombre de curses, especialment de BTT. 

 

Destaquem en aquest apartat la victòria en la categoria master 

30 de Victor Alfonso a la Mediterranean Xtrem. 
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Engany s’han iniciat dins del món de la competició els joves de 

La Torre de l’Espanyol, l’Arnau Bargalló i el Ferran Borràs, 

havent participat en diferents proves de la Copa Catalana de 

BTT, així com en tot el calendari de la Xallenge BTT Terres de 

l’Ebre. 

 

L’Arnau va obtenir el tercer lloc absolut del circuit curt i Ferran 

el quart, essent al mateix temps primer i segon de la categoria 

Sub18. 
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Hem continuat amb les sortides de BTT de tots els diumenges, 

així com les de nivell bàsic. 
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MANU USACH 

Manu Usach, fou homenatjat juntament amb altres ciclistes 

catalans a l’acte de va organitzar la Federació Catalana. 

Aquesta temporada va deixar de correr en nom de la Penya, per 

poder entrar a formar part d’un equip que li podés facilitar el 

camí per poder aconseguir els seus objectius. 

 

Objectius, que va tornar a assolir, el 23 de setembre a València, 

amb l’equip català,  varen guanyar el Campionat d’Espanya de 

velocitat per equips. 

 


