
Memòria de la temporada 2019 
 

MEMÒRIA 2019 

29ena TROBADA BTT FESTA MAJOR MÓRA D’EBRE 

17 d’agost. 

En aquesta edició la Trobada van participar-hi 41 ciclistes. La 

curiositat del recorregut fou la travessa de l’Ebre pel pas de 

barca de Garcia.   
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MARXA CICLISTA POPULAR FESTA MAJOR MÓRA D’EBRE 

23 d’agost.   

139 participants en aquesta edició de la Marxa Ciclista Popular. 

Els guardons d’aquesta edició foren per: Paula, Carlotta i 

Abraham pels ciclistes més joves; Antonia Forteza i Joan 

Baptista Montagut els més grans. Les bicicletes millor 

guarnides fores: Judici al procés, Las Amarillas, Els bombers, 

Els Superman i Les Hippies. 
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34ena PUJADA A CARDÓ 

6 d’octubre 

Tercera victòria de Carles Juncosa 

El vent li van impedir apropar-se als temps que va enregistrar a les 

victòries del 2014  i 2015 amb 18’40” i 18’29”, quedant-se amb un temps 

de 18’56”. 
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CLASSIFICACIÓ 
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8ena. PUJADA A SANTA MAGDALENA DE MUCORÓ 

22 de desembre. 

Guanyada per Arnau Bargalló, que millorà el seu anterior 

rècord amb 10’06”.  La guanyadora, amb categoria fèmina, fou 

Judith Aguas amb un temps de 14’13”. 
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CLASSIFICACIÓ 8ena. PUJADA A SANTA MAGDALENA 
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FESTA DE L’ESPORT LOCAL DE MÓRA D’EBRE 

29 de novembre. 

El nomenat per part de la nostra 

entitat fou Joan Campos Sastre, 

fundador de l’entitat i que durant 

anys va col·laborar amb 

l’organització de la Volta Ciclista a 

la Ribera d’Ebre i en la formació de 

joves ciclistes. 

ACTIVITATS SOLIDÀRIES 

8 de juny.  38 participants. De nou es va portar a terme la 

Trobada BTT de la diada del Vi Solidàri de El Masroig. 
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El 28 de setembre va 

tenir lloc a La Torre 

de l’Espanyol una 

Pedalada solidària, 

organitzada per la 

Transrabosenca BTT i 

l’Ajuntament a 

benefici dels afectats 

per l’incendi forestal 

que va tenir lloc al 

mes de juny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 d’octubre. VI Pedalada BTT Fira de Móra la Nova. Acte a 

favor de l’Associació Matem lo Bitxo. 
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EQUIP APUNT-DOLOMITI CYCLING TEAM 

L’any 2019 va començar amb la presentació al Teatre La 

Llanterna de l’equip, que amb la llicència de la Penya, fou creat 

per les empreses Apunt Disseny i Dolomiti Bike Store. 

 

Aquest estava format per: Arnau Bargalló, Ferran Borràs, Adrià 

Vizcarri, Jordi Fernández, Victor Alfonso, Miquel Escolà, 

Rebeca Leaper, Eva Sans i Claudio Franco. 

L’objectiu era participar a les marxes de BTT de la Xallenge de 

Les Terres de l’Ebre i en 

curses de la Copa Catalana.  

Els resultats més destacats 

dels seus components foren 

aconseguits per l’Arnau 

Bargalló (Campió provincial 

XCO, 2n. Absolut Xallenge BTT 

circuit sprint, 2n. Open Lleida a 

Corbins), també va participar 

en varies curses de la Copa 

Catalana i al Campionat de 
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Catalunya. Finalment va cloure la temporada amb la victòria, 

juntament amb Ferran Borràs, a la cursa de relleus d’Ascó i a la 

prova social de la Pujada a Santa Magdalena, establint un nou 

rècord de la prova. 

Ferran Borràs també va 

participar en nombroses 

curses de Copa Catalana i 

els seus millors resultats 

foren: 3r. Júnior a la 

Maraton Cup BTT de Fonollosa, 2n júnior i 11è de la general a 

l’Scoot Marathon Cup, 2n. Absolut  a la 1a edició de la Garnatxa 

Bike Race i finalment, tal i com s’ha dit abans, la victòria a la 

cursa de relleus d’Ascó formant 

parella amb Arnau Bargalló. 

Per altra banda l’Adrià Vizcarri va 

aconseguir  la victòria a la 

Montsant Bike (Circuit Start) i la 

tercera posició de la categoria 

júnior a la 1a Marxa de Llagostí 

de Vinaròs. 

 

Rebeca Leaper, una de les components fèmines de l’equip, va 

aconseguir la primera posició de la cursa Rally de l’Emburgada 

Bike Race, celebrada a El Perelló. 
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Finalment Miquel Escolà entre les nombroses curses que va 

participar va aconseguir la tercera 

posició del BTT de l’Auberge de 

Benissanet. 

 

COMPETICIÓ. 

Els nostres socis, a 

banda dels components 

de l’equip Apunt-

Dolomiti, van participar 

en curses arreu. Entre 

els que van aconseguir 

millors resultats; tenim a 

Carlos Campos amb la 

seva cinquena posició 

màster 50 a l’Open BTT 

Lleida celebrat a 

Corbins. 

Al marge de les curses 

de BTT i carretera que 

van competit els nostres 

socis, també varem tenir socis que van participar en curses de 

descens. Així un grup d’ells van formar un equip que van 

anomenar Riberabike Gravity Team. 
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Els més destacats van estar el Vicent Pascual que aconseguí la 

16ena posició màster 40 a La Selva i la 20ena a l’EduBitem. 

L’Oliver Sena va tenir el seu millor resultat a l’obtenir la setzena 

posició al Memorial Pere Cañas, celebrat a La Sorrera. 

 

Altres socis han estat competint per altres formacions. Aquest 

han estat el Pau Casado, de categoria cadet i que fa formar part 

de l’equip de la Penya Ciclista Baix Ebre. Amb l’equip va 

participar a la Vuelta al Bajo Aragon. 

Per altra banda Manu Usach, amb l’equip català va aconseguir 

la medalla d’argent als Campionats d’Espanya a la prova de 

velocitats olímpica. 
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PARTICIPACIÓ EN MARXES I ALTRES COMPETICIONS. 

Força foren les marxes en les que van participar els nostres 

socis, arreu de Catalunya i també a fora. No obstant on major 

participació varem tenir va ser a les marxes que formaven part 

de la Xallenge BTT de le Terres de l’Ebre. 
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Dins d’aquest esdeveniments hem 

tingut la participació de força 

sòcies com ara l’Eva Descarrega, 

Judith Aguas, Montse Vinaixa, 

Úrsula Fernández, Aina Llauradó, 

Cristina Garí, María Garí i Trish 

Mellor. 

Les dues primeres van participar 

a la Duatló de García a banda 

d’altres marxes. Úrsula Fernández i Montse Vinaixa van 

aconseguir la primera i tercera posició respectivament de la 

cursa de relleus d’Ascó, en la categoria de parelles mixtes. 

Trish Mellor tot i alternar la bici amb la cursa a peu, va 

aconseguir la segona posició del circuit curt a la 10ena Marxa 

BTT Bovalar. 
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Aixi doncs i pel que fa a la Xallenge BTT de les Terres de l’Ebre, 

els èxits més importants que es van aconseguir foren la tercera 

posició de la Penya pel que fa a nombre de participants. 

Pel que fa a resultats personals foren aquests: Circuit XC-

Sprint: Arnau Bargalló (2n absolut i 1r sots-18), Adrià Vizcarri 

(3r sots-23), Angel Méndez (1r màster 60), Trish Mellor (1a 

màster 60), Carlos Campos (7è màster 50), Limbert Pino (9è 

màster 50), Èric Casado (6è sots-18), Cristina Garí (8ena màster 

30), Carlos Casadó (9è màster 40) i Quique Llauradó (8è màster 

40).  Duncan Mellor fou 2n màster 60 al circuit XC-Rally. 
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Un altre cop vam tornar a ser la Penya més nombrosa al BTT de 

l’Auberge de Benissanet i a la Transrabossenca BTT de La 

Torre de l’Espanyol.  

 

SORTIDES DE LA PENYA. 

Es van continuar fent sortides tots els diumenges de BTT amb 

els grups bàsic i avançat. A finals d’any també es va crear el 

grup avançat+ pels ciclistes amb més 

preparació. 

També es va organitzar, un any més 

la sortida nocturna de BTT. 

Es van fer sortides de carretera a 

Prades, al Mont-Caro, a Cardó i una 

fins Andorra en dues etapes. 
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ALTRES NOTICIES 

Una vegada més varem 

col.laborar amb 

l’Associació Picossa 

Trail en l’organització de 

la Cursa de Camí de 

Sirga. Aquest any la 

cursa va arribar a la 

seva 10ena edició. 

Pel que fa a la nostra 

activitat a les xarxes 

socials cal dir que pel que fa a Facebook vam superar els 2000 

seguidors i els 1.000 a Instagram. 

Al mateix temps i per fer arribar tota la informació als socis a 

banda de la llista de difusió de Whatsapp varem crear un grup a 

Telegram. 

Tantmateix es va fer una important 

renovació i actualització de la web, amb 

una gran ampliació i millora dels seus 

continguts. El contingut més renovats 

han estat tot el referent a la història de 

la Penya, ara es compta des de la seva 

fundació amb la memòria de les 

activitats que es van portar a terme cada any amb un document 

en format PDF que l’usuari es pot descarregar. 


