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La Penya a tornat a 
l’Entimostra  2008 

 

 
Com  ja es va enunciar en l’ultima Junta  General, la 

ha   retornat   a   l’entimostra   per   a   donar-nos   a 

conèixer  a  la  comarca. En  l’estand  es  va  exposar 

tots els mallots  que durant els 25 anys  la Penya  ha 

portat  tant en el grup de carretera com en el grup de 

BTT. 
 

A   part    dels    mallots,    també    es   van    exposar 

fotografies  de grup  dels anys  1996 fins al 2006. La 

MARIN que  va  utilitzar  Francesc León  a  la  seva 

aventura  del  Vendrell   a  Grècia,  també   va  ésser 

present  durant tota la mostra, com també  diferentes 

projeccions multimèdia. El resultar  ha estat positiu, 

i gràcies a l’entimostra nous aficionats  a la biciltleta 

van demanar informacio de les nostres activitats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota als socis: Aquest  és el butlletí informatiu de la Penya.  Tindrà  una tirada  bimensual o trimestral, 
segons el volum d'informació disponible. Aquest  butlleti és obert a tots els socis, participeu, feu-nos arribar 
comentaris, articles, tot el material serà benvingut. Obrim  debats de la penya,  expliqueu sortides que 
podríem fer o que voleu donar  a conèixer... en fi participeu!!! 

penyaciclistabaixpenedes@hotmail.com 
 

 

Pàgina Web 
 
El passat  mes  d’octubre  la penya  va comprar el 
domini a un servidor d’internet amb la següent 
direcció:   www.penyaciclistabaixpenedes.com 
actualment la pàguina web ja és operativa, i poc 
a  poc  es va  omplint  amb  nous  espais.  Esperem 
que   aquesta    eina   ens   serveixi   per   a   poder 
disposar  dels  últims  esdeveniments de  la  Penya 
com  del món  de les dues  rodes.  Ja  sabeu,  estem 
oberts  a   suggeriments,  nous  apartats,  etc. 
Participeu, és la nostra  web. 

Francesc León 



J

 

Run  X Bike (Vilanova  i la Geltrú). A l’any 2007 el 

Vilanova  i es va donar  entrada al Club Malals  de Bici de 

constituida per 6 Clubs. 

El Vendrell..............................29 de març 

www.xallenger.com. 

 
 

Xallenge de BTT  2009 
 

La  Xallenger    BTT,  es  defineix  com  un  conjunt   de 
Marxes  BTT,  no  competitives, independents que  son 
gestionades  de  forma  individual pels  Clubs  que  les 
organitzen, i que   prenen  la decisió  de  unir-se  per  a 
generar   una   classificació   de   totes   les  Marxes   de 
manera conjunta. 
L’idea va sorgir a l’any 2006 , per tal de difondre 

el BTT  pel Penedès  i Garraf. Els  5 Clubs fundadors 
van ser  Club Btt El Bressol (Moja)  – Penya  Ciclista 
Baix  Penedès  (El Vendrell)  – Club  Seep  Bike (Els 
Monjos)   – Els  Senglars  (St.  Joan  de  Mediona)  i 

 
Club  Run  X Bike va ser substituït  pel Club  Sambari  de 

 
Piera,   per   tant   a  l’actualitat   la  Xallenger   BTT  está 

 

 
 

Les  dates de les  Marxes   2009 , seran : 
Moja......................................15 de març 
St. Joan  de  Mediona..............29 de març 
 
 
Piera.........................................26 d’abril 
Pontons......................................17 de maig 
Vilanova  i la Geltrú...................31 de maig. 

 
L’hora  de  sortida  per  totes  les  Marxes   serà  a  les   9:00 
hores  i  el  preu  d’inscripció   14€  Federats –  17€ .   
 
 
 
 
 

 

 
Pedro Castaño 

 

 
oan Cañellas/Fundador de la Penya Ciclista Baix Penedès 

“La meva  primera bicicleta  la vaig fer a trossos  i a la nit” 
 

Joan  Cañellas va néixer  al Vendrell  (16-1-1927) i va fundar  la PC Baix Penedès 
 el 6-2-1984. 

 

P. Per què el nom  de la Penya  Ciclista  Baix Penedès? 
 

R. Perquè llavors El Vendrell  era petit i volíem  atreure a tots els ciclistes de la comarca 

per tenir el major  nombre de socis. De fet va ser la primera Penya  del Baix Penedès. 

P. I els colors? És pel color d'alguna bandera, com la catalana? 

R. No.  Vam posar  aquests  colors perquè  se'ns veies bé. 

P. Ídols? 
 

R. Abans  Bahamontes, però el millor  de tots Indurain i l’escalador Pantani. 

Alberto  Alonso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torronada 2008 
 

La  Penya   Ciclista   Baix Penedès,  

com   cada   any,   fa  un esmorzar   

per   tots   el   socis   per festejar el 

Nadal.  Aquest dia es fa una   

sortida   de   Carretera    i   de BTT,   

de curta  durada  per  tal de arribar 

al  Restaurant.  

 Tambè alguns  anys  es  feia   

una  contra- rrelotje  o crono-

escalada  al poble de Sant  Vicenç, 

on es donava  un record  

commemoratiu  a  tots  els 

participants,    tot  per  gaudir  d’un 

dia de ciclisme i donar-li  un punt 

de  competitivitat  entre  els 

membres de la Penya. Aquest any 

2008   tindrà   lloc   el   dia   21   de 

desembre  (El Restaurant   està per 

determinar).           Pedro Castaño 

El Vendrell............................5 d’abril 



Juan López 

 
 

situada   al  sector  oriental  del  Pla  de  Bages).  Allà 

on   es   dona    d'esmorzar,   i   es   fa   l’inscripció. 

comparteixen   amb    nosaltres    la   passió    per   la 

poblacions  con   son;   Rocafort,  Sant   Vicenç   de 

regals, menjar,  i cap a casa, a preparar la propera. 

l’any 2000, quant  van anar varis representants a fer 

participants  i  4  companys  que  ens  acompanyen 

 

Selenika 2008 
 

La PC Baix Penedès, amb 11 membres fan 
més grans els 20 anys de Selènika. 

 
Com   cada   any   l’últim   diumenge  del   mes   de 
setembre   alguns   dels  membres   de  la  Penya   es 
llevan  aviat  per  anar   cap  a  Navarcles  (població 

 
ens espera el repte de fer 100 Km amb 2.700 m. de 
desnivel acumulat positiu.  Quant arriben  els hi 
esperen  les  intal·lacions  esportives   de  Navarcles, 

 
Posterioment es monten las bicis i ens dirigim  a la 
sortida,   allà  ens  troben   a  molts   companys  que 

 
bicicleta   de   muntanya  (aquet   any   eran   1.089 
ciclistes, dels quals van finalizar  la marxa  987). 

 
Es  llança  el  coet  de  sortida   i  ens  preparem  per 
afrontar les llargues pujades,  trialeres i baixades 
interminables, que cada any ens preparen els amics 
de Navarcles. Durant el trajecte  passen  per  varies 

 
Castellet,   Rellinars, Mura,   Talamanca y Calders. 
A  l’arribada   ens  esperem   les  dutxes,   massatges, 

 

La PC Baix Penedès  participa a Selenika  des de 

la marxa. A partit d’aquest  momento cada any han 
anat   representants  de  la  Penya.   Aquest   any  ha 
estat  el  que  més  representació  a  tingut   amb  11 

 
cada  diumenge a  la  pedalada setmanal (Esperen 
que el pròxim  any formin  part de la Penya). 

 

Marxa Bonaigua 
 
El passat  7 de Juny  es va celebrar  la IX edició  de 

la Marxa  de la Bonaigua. És aquesta  una  Marxa 

de perfil exigent i gairebé dos-cents  quilòmetres de 

recorregut. De la Penya,  entre les seccions de 

muntanya i carretera, érem  una  bona  colla,   tots 

novells.  Les  ascensions del  dia  eren  els  colls  de 

Perves,   el   túnel   de   la   Vielha   i   finalment  la 

Bonaigua per la vessant aranesa. 

 

La participació va ser nodrida i a la sortida  érem 

més  de  sis-cents  ciclistes.  El  primer   tram   de  la 

Marxa   va  transcórrer, tot  i  els  percentatges  del 

Port    de    Perves,    sense    gaires    dificultats.   El 

patiment va  arribar  a l´ascensió    fins al túnel  de 

Vielha , ja que el vent va bufar de valent,  fent cops 

de  més  de  noranta  quilòmetres  per  hora.  Va 

haver caigudes  i, es clar, abandonaments. 

 

Passat  el túnel,  el vent es va aturar  i, tot i que van 

caure   algunes   volves  de  neu,  aquesta   darrera 

pujada   va  ser  molt   més  agradable.  No   així  la 

baixada  que  estava  en obres  i resultava poc  més 

que  impracticable. Van  ser  uns  vint  quilòmetres 

per  pendents  del  quinze   o  disset  per  cent  amb 

aigua,  fang i pedres.  Va haver novament caigudes, 

relliscades  i més  d’ un  manillar de carboni  partit 

per les irregularitats del ferm. 

 

La  resta  ja va ser fàcil: deixar-se  dur  pel vent  de 

cua fins a la Pobla de Segur. 

 

Tot plegat un dia de ciclisme excel   lent: paisatges 

pirinencs, bones  rampes, bon ambient, dinar  amb 

els companys..... 

 

Només  em  resta,  doncs,  encoratjar-vos perquè  l’ 
 

any vinent en siguem més. Paga la pena. 
 

 
 
 

Francesc  Serres 
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Redacció: 

Francesc Serres (angelscata@hotmail.com) 

Fundador de PEDALS: Salvador  Francesch (salfrancesch@yahoo.es) 
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Loteria Nadal 2008 
La Penya ha carregat 15! a la vostre compte 

corrent.  Aquest import  és el que la Junta  va 

decidir com a participació  dels socis per a la 

loteria  de  Nadal.   El  número   amb  el  que 

juguem  tots  és  el  67.398,  si algú  vol 

augmentar  aquesta  participació  es pot dirigir 

al Sr. Joan  Miro, que és el responsable  de la 

gestió de la loteria. 
 

Gestió de la roba de la penya 
Com bé sabeu em canviat de patrocinador i és per això que des d’aquest butlletí volem donar a 
conèixer  a tots els socis/es  que teniu  a la vostre disposició  un lloc per adreçar-vos  per fer la 
comanda  de la nova roba, al Centre Cívic L'Estació,  c/Jaume Carner,  1 i en horari de 15 a 21 
h. de dilluns a divendres. 
També  volem  agrair  el suport  de l'empresa  TAINCO, que  durant  tants  anys  a patrocinat  i 
confiat en aquest esport que tots estimem, i donar la benvinguda al nou patrocinador l'empresa 
d’aigües AQUALIA. 

Salvador  Francesch 

 
President/Director: Francesc León (flm@tinet.org) 

Pedro  Castaño (pcastanyo@terra.es) 

Juan  Lopez  (jefes.turno1@croexsa.es) 

Fundada el 24 de decembre  del 2006  Alberto  Alonso  (lalonsov@elpais.es) 

 

Fundador de la Penya: 
La Penya  Ciclista Baix Penedès  va ser 
fundada el 6 de febrer de 1984 per Joan 
Cañellas 

 

 

 

 

25è Aniversari 
 

El proper 6 de febrer del 2009, la 

Penya compleix 25 anys. La junta 

està preparant  diferents activitats 

per a la commemoració d’aquest 

esdeveniment.  Una de les activitats 

previstes és que del 1 a 15 de febrer 

hi haurà una exposició fotogràfica al 

Centre Cívic l’estació, i per tant 

estem interessats en que ens cediu l 

fotografies que tingueu amb el mallot de la Penya dels moments  més especials que heu 

patit junt amb els vostres companys.  Volem fer un recull històric del nostre equip. Podeu 

deixar-nos les fotografies al Centre Civic l’Estació, de dilluns a divendres de 15 a 21 hores. 

 

 


