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MEMÒRIA 2022 

Aquest any es caracteritza pel restabliment de les activitats 

ciclistes, tan les organitzades per la Penya com per altres 

entitats, una vegada superats els estralls que va provocar la 

pandèmia de la Covid19. 

FESTA MAJOR DE MÓRA D’EBRE 

Com ja és costum la 

primera activitat que es 

va portar a terme fou la 

Trobada de BTT, la qual 

el 20 d’agost, va 

celebrar la seva 31ena 

edició.  

Aquesta va comptar 

amb un participació de 

46 ciclistes, els quals 

van fer un recorregut 

per camins i senders del terme i es va arribar fins el cim de 

Santa Magdalena de Mocuró, on el Amics de la Ràdio ens va 

permetre fer una visita a l’ermita, la  qual molts no coneixien, ja 

que la mateixa no es visitable. 
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El 26 d’agost i amb una participació de 120 ciclistes es va 

organitzar la Marxa Ciclista Popular de la Festa Major. 

Foren guardonats: Carlota Amor i Aleix Cabré com els 

participants més joves i Regina Spravic i Joan Pujol, aquest 

amb 75 anys, com els més grans.  Les bicicletes millor 

guarnides foren els Hawaians, el Bitxo i el PokeBall. 

 

36ena. PUJADA A CARDÓ, 2 d’octubre 

Aquesta edició va comptar 

amb la novetat de que es 

va disposar d’ un servei 

de cronometratge, que va 

substituir el tradicional 

que s’havia fet servir fins 

ara. Aquest fou mitjançant 

un xip enganxat al dorsal 

de cada ciclista, fet que 

facilita la tasca i elimina 

els possibles errors. 

En aquesta edició va 

saltar la sorpresa per que 

es va veure superat el 

record de la prova, el qual 

estava en mans de 

Sebastià Franco des de l’edició de 2006 amb 17’57”. 
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Aquest fou superat per Benjamí Prades, que l’establí en 17’34” i 

alhora el va convertir amb el guanyador d’aquesta edició 

 CLASSIFICACIONS 

 

Si voleu accedir a les classificacions senceres, podeu fer-ho 

aquí:  Classificació Carretera      Classificació BTT 

 

 

 

 

 

 

https://riberabike.cat/wp-content/uploads/2022/10/CLASSIFICACIO-CARRETERA.pdf
https://riberabike.cat/wp-content/uploads/2022/10/CLASSIFICACIO-BTT.pdf


Memòria de la temporada 2022 
 

10ena PUJADA A SANTA MAGDALENA  18 de desembre 

Novament vam donar cloenda a la temporada amb aquesta 

prova. Enguany vam comptar amb la novetat de que es va 

organitzar la 1a Baixada d’Enduro. Aquesta es va desenvolupar 

entre l’ermita i el Mas de Santa Magdalena, per l’anomenat 

Sender de la Ràdio en el que prèviament s’hi van portar a terme 

treballs d’arranjament per que es trobés en perfectes 

condicions, ja que es trobava molt malmès, principalment en el 

seu tram final.  

El guanyador de la Pujada fou David Kopankov i en categoria 

de dones va ser guanyada per María Garí  Pel que fa a la 

baixada d’enduro el guanyador fou Vicent Pascual. 

L’acte va tenir el seu caire solidari, ja que es va fer una 

recaptació per l’Associació Matem Lo Bitxo i en la que es van 

recollir 175,25 euros. 

CLASSIFICACIONS 
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XALLENGE BTT TERRES DE L’EBRE 

Novament es van organitzar pel BTT Torre i els Amics de la Bici 

de Benissanet les marxes de BTT de la Transrabosenca i del 

BTT d’Auberge, totes dues 

amb molt bona participació. 

La Transrabosenca va tenir 

lloc el 3 d’abril, mentre que el 

BTT de l’Auberge fou el 3 de 

juliol. En aquesta darrera 

prova, la de Benissanet, els 

Amics de la Bicicleta van retre 

homenatge a José Allende, 

organitzador  i soci de la 
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Penya, que ens havia 

deixat al 2020 i que degut 

a la suspensió de la dues 

edicions anteriors, no se li 

havia pogut fer aquest 

merescut reconeixement. 

Finalment, el 28 d’octubre, 

es va celebrar a 

Benissanet l’acte de 

cloenda i lliurament de 

guardons de la Xallenge. En aquesta edició, la Penya va recollir 

el guardó com a tercera en nombre de participants, així com 

també diversos dels nostres socis van rebre el seu 

reconeixement en les diferents categories. 

CREACIÓ  DE L’ESCOLA DE CICLISME DE LA RIBERA D’EBRE 

Potser ha estat el fet 

més destacat d’aquesta 

temporada. El 30 de 

setembre es va fer al 

Mas de la Coixa de Móra 

la Nova la presentació 

de la primera escola de 

ciclisme de la Ribera. La 

iniciativa ha estat a 

càrrec juntament amb la 

nostra entitat del Club 

Cicloturista de Móra la Nova i del Mont-roig Track Team. 

Amb la cessió i arranjament d’uns terrenys al Mas de la Coixa 

per part de l’Ajuntament de Móra la Nova, es compta amb un 

circuit permanent, tancat i il·luminat de més de 3000 m2.   

L’escola esta pensada per a nens i nenes entre 5 i 14 anys i des 

del seu inici compta amb gairebé una trentena d’alumnes 

dirigits per Manu Usach, membre de la nostra Junta i que 

disposa de la titulació que es requereix, així com de 
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l’experiència que li atorguen els seus títols esportius a nivell 

català i nacional. 

Des de la seva constitució les classes s’han fet tots els dijous 

es dos torns, segons el nivell i edat dels alumnes. 

L’Escola ha fet seu el logo que Jordi 

Alfonso va crear pel BTT de l’Ebre i 

l’ha incorporat a la seva equipació, que 

tot just van portar-los el Reis. 

Esperem doncs que l’escola tingui una 

bona continuïtat i que sigui un referent 

de l’esport a la comarca i una 

alternativa als esports tradicionals. 

Les classes van 

aturar-se per les 

festes nadalenques 

el 22 de desembre, 

dia que els nens, 

nenes, mares, pares i 

monitors van fer un 

recorregut per Móra 

la Nova i van 

finalitzar al Mas de la 

Coixa amb el 

tradicional Caga Tió. 
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ALTRES ACTIVITATS. 

El 12 d’agost vam organitzar una nova edició del “BTT a la llum 

de la lluna plena”. En aquesta ocasió vam anar fins el Castell 

de Miravet i vam finalitzar amb un sopar a Benissanet. 

 

El 18 de setembre ens vam desplaçar fins Rasquera per 

col·laborar amb l’Ajuntament de la població en l’organització 

d’una sortida de BTT inclosa dins de la setmana de la Mobilitat 

Sostenible.  

ACTES SOLIDARIS 

Hem organitzat o recolzat tres actes solidaries durant aquesta 

temporada. Novament a la població de El Masroig es va fer, el 4 

de juny, una nova edició de la Fira del Vi Solidari i el nostre 

soci Josep Maria Folch ens va portar a gaudir de camins i 

senders per molts desconeguts. 
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Al desembre i dins de la Pujada a Santa Magdalena vam fer una 

recaptació de 175,25 euros per l’Associació Matem Lo Bitxo i 

més tard amb col·laboració amb l’Assessoria Mollà Rudiez i 

Càritas es va fer una campanya de recollida de joguines 

usades. 

COL.LABORACIONS EN ALTRES ENTITATS 

Com ja havíem fet 

d’altres vegades, aquest 

any vam col·laborar de la 

ma de Vicent Pascual i 

Josep Llauradó amb el 

Col·legi Santa Teresa, 

fent una ruta pel terme 

de Móra a un grup 

d’alumnes. 

El 22 de maig es va 

organitzar la cursa i marxa de muntanya “Camí de Sirga” i vam 

estar-hi presents organitzant un dels avituallaments a la cruïlla 

del camí de Perles amb el de la Vall de Cebollot. 

El 16 de juliol i al Balneari de Cardó vam col·laborar amb la 

selecció d’Ski Running i també vam ser presents el 4 de 

setembre a la concentració ciclista de Gandesa per reivindicar 

més seguretat per als ciclistes després de l’atropellament 

mortal d’uns companys del C.C.Rubí.   

Vam finalitzar la temporada amb la nostra presència el 16 

d’octubre a la Pedalada de la Fira de Móra la Nova, edició que 

va homenatjar al company desaparegut Joan Moreno. 



Memòria de la temporada 2022 
 

CESSIÓ A L’ARXIU COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE 

Seguint amb la cessió que es va fer el 2010 de la documentació 

a l’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre, a l’agost es va dipositar 

l’arxiu fotogràfic des de 1984 fins 2002. Els fons compta amb 

1728 fotografies originals, les quals prèviament van ser 

catalogades i arxivades per anys i activitats, a fi de facilitar la 

tasca de la seva conservació. Quan l’Arxiu acabi la seva 

digitalització, les mateixes es podran veure en línia. 

LES NOSTRES ACTIVITATS 

Com hem vingut fent des de 

sempre cada diumenge i festiu 

s’han fet sortides de BTT i 

puntualment també de 

carretera. 

Dins d’aquestes activitats 

pròpies vam tenir la sortida 

inaugural de la temporada i en 

la que vàrem acabar amb un 

esmorzar al circuit de Móra 

d’Ebre o la que va finalitzar amb un brindis al Club Nàutic,  el 

31 de desembre.          

 

Aquestes s’han combinat amb sortides en cotxes per anar a 

d’altres indrets com ara, Prades i als avencs de La Febró, Vall-

de-Roures, Vandellòs, Falset o al Tossal de l’Engrilló 
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GRUP D’ENDURO 

Aquest grup ha experimentat un 

bon creixement, amb nous 

socis que practiquen aquesta 

disciplina. Això ens va portar a 

fer una equipació especial per 

aquest grup i a organitzar la 

primera baixada d’enduro de 

Santa Magdalena. 

 

ELS NOSTRES SOCIS 

Com cada any els nostres socis van participar en marxes 

d’arreu de Catalunya, tan de BTT com de carretera. 
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Josep Llauradó i Josep Terrones van 

tornar a fer part del Camino de 

Santiago, aquesta vegada van anar des 

d’Irun fins Santander  

Judith Aguas i Juan Carlos Rodríguez 

aquest any van triar fer la Ruta de la 

Plata, des de Sevilla fins Santiago de 

Compostela. 

Duncan Mellor va fer en 22 hores la 

Non Stop des de Barcelona fins 

València, completant 430 Km. 

Jordi Riera i Robert Mas van estar a 

Bèlgica per fer la Lieja-Baston-Lieja de 

253 Km i 4353 de desnivell. Jordi 

també va participar al Campionat de 

Catalunya d’Ultramarató feta a Riba-

roja d’Ebre. 

En aquesta darrera prova també hi van 

prendre part l’Alfons Moreno i Fran 

Martínez i posteriorment van participar 

a la cursa Gigante de Piedra, tot i que 

aquesta última no la van poder acabar 

per una caiguda de Fran. 
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Pel que fa a la competició, 

Gabor Klöczl es va quedar a 

un segon de proclamar-se 

Campió de Catalunya de 

Contra-rellotge individual 

(categoria màster 60). 

Miquel Escolà per la seva 

banda va participar a la Titan 

Desert amb l’equip KH7 

Sport. Tot i que la seva funció 

era fer de gregari d’Anna 

Ramírez que va guanyar la 

general de dones, va acabar 

la cursa dins del top25.  

Finalment Manu Usach no va 

poder tornar a penjar-se la 

medalla d’or als Campionats 

d’Espanya de pista a la prova 

de velocitat per equips, 

acabant en la segona posició 

i per tant obtenint la d’argent. 
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ELS NOSTRES JOVES 

El jovent de la Penya va empenyen 

fort, tenim diversos joves socis que 

ja han participat en curses, com ara 

els germans Lluc i Blai Riera i 

d’altres, que s’estan iniciant, com 

el  Pol Pasarrius, el Roger Muñoz, 

la Jana Pascual o el Martí Vernet. 
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ALTRES DADES i NOTÍCIES 

La temporada 2022 es va tancar amb més 190 socis  i 

l’expedició de 41 llicències. 

Durant 2022 vam estrenar la publicació setmana de Notícies de 

la Penya, la qual fa ressò de tota l’actualitat de l’entitat. 

La temporada va començar amb l’adquisició d’una màquina 

desbrossadora i a darrers d’any vam comprar més eines 

manuals per facilitar les tasques de neteja de senders. 

Gràcies a Gerard Roca ja tenim un podi per les activitats de la 

Penya. La fabricació va anar al seu càrrec sense cap cost per 

l’entitat i el vam estrenar per la Pujada a Santa Magdalena.  

 

Recordeu que al nostre canal de Youtube anem penjant vídeos 

de les nostres activitats. 

El 15 de juliol es va portar a terme l’Assemblea General 

Ordinària de Socis, on entre d’altres, es van aprovar els 

comptes de l’exercici 2021. 

https://www.youtube.com/channel/UCXlOfynnuKa9HBbQsPPStHg

