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MEMÒRIA 2020 

L’any 2020 serà recordat per l’any en les que les nostres vides 

van sofrir un dels pitjors malsons que recordarem, la crisi 

provocada per la pandèmia de la Covid19. 

Aquesta crisi al marge dels danys a la salut de les persones, la 

pèrdua de moltes vides, canvis en el hàbits que teníem fins ara 

i importants afectacions a les economies mundials, pel que al 

ciclisme va comportar la cancel·lació de multitud 

d’esdeveniments. 

Pel que fa a la nostra entitat, es van cancel·lar les sortides 

organitzades dels diumenges, els actes de la Festa Major de 

Móra d’Ebre, la Pujada a Cardó i La Pujada a Santa Magdalena.  

DOLOMITI BIKE STORE RIBERABIKE CYCLING TEAM 

Tot just començar l’any es van començar a fer les sortides del 

diumenges, sortides fora i també es va fer la presentació de 

l’equip Dolomiti Bike Store Riberabike Cycling Team. Fou el 29 

de febrer a Móra la Nova. 
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L’equip estava previst que participes principalment en les 

curses de la Xallenge de les Terres de l’Ebre, la qual tampoc es 

va portar a terme. 

ELECCIONS PER RENOVACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Havent finalitzat el mandat de la Junta Directiva es van 

convocar eleccions, les quals s’havien de celebrar el 14 de 

març, data en la que es van haver de suspendre per l’esclat de 

la pandèmia. 

En aquestes eleccions i des de feia molt de temps s’hi van 

presentar dues candidatures, les mateixes eren: 

 

SISCO CASADO ARRUFAT PRESIDENT 
  

CARLES LOSCOS JARDI PRESIDENT 

JOSEP MORERA PEDROLA SECRETARI 
  

JOSEP MARIA ESCODA 
MARTI SECRETARI 

RAMON BARRIENTOS 
GRANGE 

SOTS-
PRESIDENT 

  
FRANCESC ROCA FONT 

SOTS-
PRESIDENT 

JORDI CAMBRA BAENA TRESORER 
  

RAMON FRANCH 
CONVALIA TRESORER 

CARLOS CAMPOS VIDAL VOCAL 
  

DANIEL SALVAT TARRATS VOCAL 

JOAN PERE ASENS 
LLOMBART VOCAL 

  

JOSEP E LLAURADO 
LLAURADO VOCAL 

FELIPE CORTES  
PURIFICACION VOCAL 

  

RAMON GUIMERA 
SABATER VOCAL 

BAPTISTE VIDAL MASOT VOCAL 
  

SERGI BARGALLO 
BORRAS VOCAL 

ADRIÀ VIZCARRI ARS VOCAL 
  

IGNASI VIDIELLA PENA VOCAL 

ROGER MASIP BARGALLÓ VOCAL 
  

ALFONSO MORENO PINO VOCAL 

DAVID GRIFOLL VIDAL VOCAL 
  

FRAN MARTINEZ 
ARGILAGA VOCAL 

    
MANU USACH SANCHO VOCAL 

    
QUIQUE LLAURADO MIR VOCAL 

    
JOAN REBULL ANGUERA VOCAL 

    

SANTI RAMOS 
MELENDEZ VOCAL 

    

SEBASTIA CAMBRA 
AIXALÀ VOCAL 

 

A l’acabament de l’any les mateixes no es van poder tornar a 

celebrar, degut l’evolució de la pandèmia i a que les autoritats 

sanitàries van imposar fortes restriccions pel que feia a 

mobilitat i reunió de persones. 
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En aquest punt i fins el 21 de desembre es va tornar a obrir el 

període per presentar noves candidatures o fer canvis a les 

existents, així i en el cas de que la situació millorés poder fer la 

convocatòria el més aviat possible. 

Finalitzat el termini es van presentar novament les dues 

candidatures ja existents, amb els canvis de David Grifoll que 

va deixar el seu lloc a Miquel Escolà i a Lluis Bonastre i a 

l’Alfons Moreno, lloc que va ocupar Mario Solé. 

REPTES CONFINAMENT 

Les autoritats sanitàries van imposar fortes restriccions durant 

la temporada, es va començar amb un confinament total, sense 

poder sortir en bicicleta, llavors es van reprendre les sortides 

amb restriccions de sortida del municipi, dels municipis 

limítrofs i de la comarca. 

Durant la primera onada del confinament, que no es podia 

sortir en bici es va portar a terme un repte que consistia en que 

els nostres socis pengessin a la xarxa les seves fotos fent 

rodets o qualsevol activitat a casa. 
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Posteriorment amb la represa de les activitats sortides, tot i 

que limitades al terme municipal es va fer el repte “Ja tornem a 

sortir”. 

  

 

 

RECOPILIACIO HISTÒRIA DE LA PENYA 

Aquest any tampoc es va celebrar la diada de 

Sant Jordi, no obstant des de l’entitat es va 

fer un recopilatori de les memòries de la 

Penya des de 1984 fins 2019 en dos volums i 

amb un total de més de 400 pàgines. 

En aquest recopilatori s’hi continua 

treballant, ja que tan els nostres socis com 

persones de fora de l’entitat ens ha fet 

arribar material per ampliar-lo. Tanmateix es 

vol ampliar la informació de les activitats 

ciclistes de la comarca molt abans fins i tot de la fundació de la 

Penya.  

Per aquesta raó s’ha recollit força material, havent de donar 

gràcies als mateixos protagonistes o a les famílies dels que 

malauradament ja no estan entre nosaltres.  
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Volem agrair la col·laboració de Vicent Borràs, Francesc Roca, 

Joan Solé, a la Família Sarroca, Francesc Beltran, Joan Escoda, 

Joan Vallès, a les famílies de Josep Ripoll, Joaquim Pujol i Pere 

Roig. 

5 de juliol.  PER TOTS ELS POBLES DE LA RIBERA 

Tret de les primers sortides de BTT i carretera, aquesta fou una 

de les activitats que es va poder organitzar. Coincidint amb un 

període de temps en que es van aixecar moltes restriccions es 

va aprofitar per organitzar-la. 
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11-12 de juliol. Anada a Andorra. 

A la setmana següent es va portar a terme l’Anada a Andorra, 

una prova que es celebrava per segon any. 

 

 

ELS NOSTRES CICLISTES 

En aquest apartat vam comptar amb diversos socis que van 

estat presents a curses arreu de 

Catalunya, encara que les seves 

participacions s’han vist molt reduïdes 

per la cancel·lació de moltes proves.  

Començant pels més joves,  en aquest 

apartant i estrenant la categoria de 

sots-23 i com a component de l’equip 

Dolomiti Bike Store Riberabike vam 

tenir a Ferran Borràs que va obtenir el 

seu millor resultat fou la primera 

posició sots23 BTT a la 
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Transvelillense i la 5a a l’Open BTT Villa de Chiva.  

L’Adrià Vizcarri va guanyar el circuit curt de la Tranvilellense. 

L’Arnau Bargalló, competint amb llicència de l’equip Olympia 

va assolir el seus millors resultats en BTT amb la primera 

posició de la categoria júnior a la Scott Marathon de Girona i la 

setena al Campionat de Catalunya celebrat a Vilajuiga. 

Finalment tenim al Pau Casado que va formar part de l’equip 

júnior de la Unió Ciclista Vilanova. 

 

A banda dels més joves força socis van prendre part en curses, 

com ara el Ramón Barrientos, Carlos Campos, Sergi Bargalló, 

Miquel Escolà i el Jordi Fernández. 
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A la Transvelillense, Miquel Escolà va obtenir la segona 

posició, màster40 i Mario Solé la tercera en màster50. Carlos 

Campos va obtenir destacades actuacions diverses curses, 

dins de la categoria master50. 

Destaquem dins d’aquest a Jordi Fernández que va aconseguir 

la segona posició en el Campionat de Catalunya de contra-

rellotge categoria màster40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altres socis que han competit amb llicència d’altres entitats, 

poden destacar a Salvador Trias amb l’equip Controlpack, 

Manu Usach que va assolir el Sots-Campionat d’Espanya de 

velocitats per equips 

amb l’equip català, la 

tercera al Campionat 

de Catalunya de keirin i 

el tercer lloc al Trofeu 

Internacional Miquel 

Poblet, també a la 

prova de keirin.  
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Gabor Klöczl, amb categoria màster-60, va aconseguir la 

victòria al Campionat de contra-rellotge de la regi de l’Est i 

posteriorment fou Campió de Dinamarca de la mateixa 

especialitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sortides dels diumenges es van organitzar fins que les 

restriccions ho van permetre, així va ser durant la primera part 

de l’any que es van poder portar a terme amb normalitat. 
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Hem de destacar la sortides que van portar a terme, per una 

banda el grup de nivell bàsic de tres dies pel Baix Aragó i el 

Camino de Santiago que va fer la Judit Aguas i el Joan 

Rodríguez. 
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De les marxes mes a prop,  que es van poder organitzar abans 

de la pandèmia, destaquem la Xallenge David Duaigües i la 

Duatló de Garcia on van aconseguir podis la Judith Aguas i el 

Mario Solé. Francesc Descarrega va estar a l’Hivernal de 

Cervera i la Judit i el Joan van participar plegats en diverses 

marxes. 

 

Un grup de socis entusiastes del 

descens (Oliver Sena, Pere 

Ballester, Vicent Pascual i 

Robert Batiste) estan iniciant 

amb força aquesta modalitat i 

fan trobades sovint, disposant 

d’un circuit a Móra la Nova. La 

idea es aplegar més bikers i fer 

trobades en diferents indrets.   

NOVETATS WEB 

Com ja hem dit abans el 

contingut del lloc web està en 

constant actualització i més si disposem d’informació per 

afegir a les memòries de l’entitat. 

El canvi més destacat enguany fou la creació d’un espai, 

només accessible al socis, mitjançant una contrasenya i que el 

vam anomenar “El Racó del Soci”. 
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Aquí s’hi pot trobar diversa documentació de consulta d’interès 

pels nostres associats i també els establiments que ens 

ofereixen descomptes. 

A la nostra pàgina de Youtube s’han anat publicant nous 

vídeos d’organitzacions de fa anys que estem recuperant. 

També hem anat creixent en el nombre de seguidors a les 

nostres pàgines de Facebook i Instagram. 

LA PENYA SOLIDÀRIA  

Les activitats solidàries en les que la Penya organitzava i 

prenia part  tampoc no es van poder celebrar, per aquesta raó 

vam organitzar una venda de mascaretes per recaptar fons per 

la investigació de la Covid19,  formant part dels esdeveniments 

de la Marató de TV3 i en el que es van recollir 470 euros. 

 

 

 

 

 

 

Jordi Fernández va participar en un repte de 560 Km per baixar 

des de Navarra fins el 

Delta, el qual volia 

recaptar fons per la 

investigació de la 

síndrome de Marfan. Al 

seu pas per la nostra 

comarca, Jordi va tenir 

l’acompanyament de 

diversos dels nostres 

socis. 


