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Apreciades/ts ciclistes, 

Ens espera una nova temporada per gaudir 
del ciclisme. Enguany l’encetem amb una nova 
junta engrescada amb treballar per a tots els 
socis i amb ganes de proposar-vos activitats 
que us motivin.
El nostre principal objectiu és seguir esforçant-
nos per augmentar la participació dels nostres 
socis en totes les activitats i seguir sempre 
a l’escolta de totes les aportacions que ens 
pugueu fer.

Un any més continuarem celebrant la nostra 
festa del ciclisme per excel·lència, la 41a 
marxa Multisegur Volta als Ports d’Andorra. 
L’esdeveniment que organitzem està més que 
consolidat i oferirem novament els 4 recorreguts 
existents per tal que tot ciclista pugui escollir el 
que més li convingui i gaudir de la marxa.

Oferirem novament la Challenge Ordino 
Anyós Park T2V, tant la cursa en línia com la 
contrarellotge  individual, que provoca una 
gran expectació i acumula cada vegada més 
participants.
Per contra lamentem no poder oferir enguany 
l’Open BTT per qüestions organitzatives. 
Treballarem per poder oferir-la de nou de cara 
a noves edicions. 

Destaquem la voluntat de seguir treballant per 
les noves promeses de la bicicleta amb la nostra 
escola de ciclisme, l’escola de competició Kids 
Cup i els equips de competició en les seccions 
B.T.T. , cadets i júniors.

Aquesta temporada, amb l’ajuda i suport d’en 
Maverick Viñales, neix l’equip MVK*25 ACA 
amb 8 corredors nacionals que començaran 
a competir en l’àmbit regional. Esperem i els 
desitgem molts encerts i ja ens han regalat unes 
mostres en les primeres proves de la temporada 
2018 estant sempre en els grups capdavanters i 
disputant la victòria.

Tenim un canvi important pel que fa a 
les assegurances que l’ACA ha gestionat 
històricament. Aquesta temporada aquestes 
assegurances s’hauran de contractar a través de 
la federació, tant si desitgeu l’assegurança no 
competitiva (oferta per l’ACA en anys anteriors) 
com si opteu per la llicència competitiva.

L’oferta de les sortides socials enguany es 
veurà reformulada. Després de constatar una 
disminució de la participació en les sortides 
del calendari programat, hem pensat a oferir-
vos sortides més puntuals però més atractives. 
Per als que vulgueu poder seguir gaudint de 
les sortides periòdiques del cap de setmana, 
us posarem a disposició un grup de Whatsapp 
amb tots els socis que manifestin interès en el 
qual es fixarà la sortida a realitzar uns dies abans 
(en funció dels interessats i de la climatologia).

Esperem com cada any la vostra màxima 
participació i col·laboració amb el nostre Club 
i us desitgem molts quilòmetres a les cames i 
excel·lents pedalades!

BENVINGUDA
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SORTIDES RUTA 
TEMPORADA 2018

Aquesta temporada volem oferir una nova 
manera de gaudir de la bicicleta  amb els 
companys del Club. 

Així doncs, a diferència dels darrers anys, 
aquesta temporada oferim un calendari de 
sortides de ruta diferent, en el qual només hi 
trobareu la tradicional sortida d’inauguració de 
la temporada (amb el seu pica-pica), les proves 
competitives que organitza el club i, finalment, 
la sortida de final de la temporada, que inclourà 
el tradicional pica-pica de cloenda.

En el decurs de la temporada us farem saber 
altres sortides que podem anar  organitzant. Ja 
no es tractarà d’un Campionat social, sinó de fer 
sortides divertides entre els socis. Haureu d’estar 
atents a l’infoACA o a altres mitjans de difusió 
que podem fer servir amb vosaltres. 

CALENDARI

• 18/03/2018 – Inici temporada – 
Sortida fins Castellbó i pica-pica
• 01/07/2018 – 
Multisegur Volta als Ports d’Andorra
• 28/07/2018 – 
Challenge Ordino-AnyósPark-T2V
• 20/10/2018 – 
Sortida final de temporada i pica-pica

D’altra banda, volem oferir a tots els socis la 
possibilitat de continuar fent  bicicleta junts. Per 
aquest motiu, hem pensat que podríem crear 
un grup de WhatsApp del club per posar en 
comú les sortides de ruta que vagin sorgint.
 
Més endavant us farem saber com podeu 
formar part d’aquest grup (limitat a la pròpia 
capacitat WhatsApp).
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INICI TEMPORADA: 
1 d’abril 2018    
FINAL: 
14 d’octubre 2018

Gerard Riart MONITOR
Alain Valls  MONITOR
Kilian Elsen corredor  (Infantil 1r any)
Adrià Regada corredor  (Infantil 1r any)
Roger Turné corredor  (Infantil 1r any)
Teo Cobo  corredor  (Infantil 1r any) 
Jan Saludes corredor  (Infantil 1r any)
Pol Gomez corredor  (Infantil 1r any) 
Joan Guardia corredor  (Infantil 1r any)
Cesar.Da Cunha corredor  (Aleví 2n any)
Martí Llort corredor  (Aleví 2n any)
Gerard Mora corredor  (Aleví 2n any) 
Jan Regada corredor  (Aleví 1r any)
Eric Turné  corredor  (Principiant 2n any)
Ruben Mendes corredor  (Principiant 1r any) 

OPEN BARCELONA VACARISSES             22 ABRIL 2018
COPA CATALANA MONTROIG              13 MAIG 2018
COPA D’ANDORRA INFANTIL NATURLÀNDIA       20 MAIG 2018
COPA CATALANA ESCALDES              28 MAIG 2018
COPA D’ANDORRA INFANTIL ENGOLASTERS       03 JUNY 2018
COPA CATALANA BELLVER DE CERDANYA           09 JUNY 2018
MAXI AVALANCHE DESCENS VALLNORD            16 JUNY 2018
COPA CATALANA RUTA ST JOAN D’ESPI            16 JUNY 2018
COPA CATALANA LA ROCA DEL VALLÉS            15 SETEM 2018
COPA CATALANA MOLINS DE REI                         23 SETEM 2018
COPA D’ANDORRA INFANTIL SANTA COLOMA  29 SETEM 2018

CALENDARIS CURSES  
(Previsió)

Xavi Jové  entrenador F.A.C
Xavi Jové  Monitor ACA dimecres
Joan Munné  corredor (Junior 2n any)
Sergi Martí  corredor (Junior 2n any)
Arnau Burgos  corredor (Junior 1r any )
Jordi Gomez  corredor (Junior 1r any )
Stefan Ancion  corredor (Cadet 2n any)
Ivan Catena  corredor (Junior 2n any)
Oriol Sebastia  corredor (Cadet 2n any)

11.02.2018 Open Barcelona a Igualada
25.02.2018 Copa Catalana a Banyoles
11.03.2018 Copa Catalana a Coró d’amunt
18.03.2018 Open Barcelona a St Bartomeu del Grau
15.04.2018 Copa Catalana a Santa Susana
22.04.2018 Open Barcelona a Vacarisses
29.04.2018 Copa Catalana a Vall de Lord
06.05.2018 Copa Catalana a Barcelona
19.05.2018 Escanyabocs a LA SEU D’URGELL
10.06.2018 Copa Catalana a Girona
17.06.2018 Copa Catalana a Vall de Boi
01.07.2018 Marxa Multisegur Volta als ports
07.07.2018 Open Barcelona a Avia
01.09.2018 Copa Catalana a Vallnord...Andorra

EQUIP BTT KID’S CUP

EQUIP BTT JUNIORS - CADETS
INICI TEMPORADA: 1 de març 2018    
FINAL : 30 de setembre 2018

Eva Garrido  corredora Veterà
Alex Bellera corredor Veterà
IvanVila corredor Veterà
Carles Turné corredor Veterà
Jordi Gomez corredor Veterà

CALENDARIS CURSES (Previsió)
5 COPES CATALANES
1 CURSA ALTERNATIVA     

COMPONENTS EQUIP
INICI TEMPORADA: 1 de març 2018    
FINAL : 30 de setembre 2018

CALENDARIS CURSES (Previsió)
PREVISIO 20 CURSES PER CATALUNYA
PREVISIÓ 2 VOLTES PER ETAPES

SUB 23 – ELIT
INICI TEMPORADA: 1 de març 2018    
FINAL : 30 de setembre 2018

Miguel Gonzalez director equip
Samuel Ponce corredor Elit
Oscar Cabanes corredor Elit
Julio Pintado corredor Elit
Miguel Martinez corredor Elit
Mauro Garcia corredor Elit
Joel Ponce corredor Sub 23
Marc Gasa corredor Sub 23
David Vila  corredor Sub 23
Carlos De Sousa corredor Sub 23
Jordi Majoral corredor Sub 23

Presentació oficial de l’equip divendres 9 de 
març a les 12h30 al Teatre de les Fontetes de 
la Massana
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Torna la temporada de BTT en l’any 2018 amb 
la mateixa il·lusió que l’any anterior que ens va 
donar recorreguts nous, molt espectaculars 
i que va ens va fer explorar noves rutes dins 
d’Andorra al llarg de la temporada.

Enguany us volem oferir encara més rutes 
noves i a més afegirem una sortida de 
ciclomuntanyisme que creiem que pot motivar 

a nous socis amants de la BTT i de l’aventura 
sobre rodes. Ja veurem si aquesta sortida tindrà 
“ganxo”.

El que no es pot negar és que a la secció BTT de 
l’ACA hi ha moltes tones de bon rotllo i ganes 
de pedalar. Amb el caliu extremadament social i 
esportiu que es viu a les sortides de BTT avorrir-
se els dissabtes al sofà no serà una opció.

Temporada BTT 2018

- PROJECTES D’ARQUITECTURA
- REHABILITACIÓ
- EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
- INTERIORISME
- LOCALS COMERCIALS
- DIVISIONS HORITZONTALS
- ASSESSORAMENTS
- URBANISME
- PLANS PARCIALS
- REPARCEL·LACIONS
- PERITATGES
- VALORACIONS
- CERTIFICATS D’HABITABILITAT

CAMÍ DELS PLANS 90
AD400 LA MASSANA · ANDORRA
T. + 376 339 760 · +376 818 450
INFO@PAUIGLESIAS.NET · WWW.PAUIGLESIAS NET

Calendari BTT 2018

CALENDARI SOCIAL BTT 2018

Data Hora Recorregut Lloc sortida

17/3/18 10:00 La Seu - aeroport - El Pla St Tirs - Arfa - La Seu Parc Segre

7/4/18 10:00 La Seu - Torre de St Climent - Corriol de la Bota Parc Segre

21/4/18 9:30 La Seu - Ortedó - Coll Vanses - Corriol Lletó Parc Segre

5/5/18 9:30 La Seu - Dòlmen - Bescaran - La Seu Parc Segre

12/5/18 9:00 Comabella - Roca de Pimes - Pista Bescaran - Rabassa - 
Comabella

Hotel 
Comabella. 

Juberri

19-20/5/2018 8:30 ESCANYABOCS La Seu d’Urgell

2/6/18 9:00 Farrera dels Llops - Coll de Burbre - La Seu - Frontera
Duana 

Andorrana

16/6/18 8:30 El Tarter - Riba Escorxada - El Forn - Canillo
Corba grossa de 
Prats de Canillo

30/6/18 8:30 Auvinyà - Comabella - R. de Pimes- Bordes de La Peguera - 
Aixirivall 

Auvinyà

1/9/18 8:00 Frontera - Arcavell - Coll de Jou - Calbinyà - La Seu
Duana 

Andorrana

15/9/18 8:00 Ciclomuntanyisme. Pic Negre - Torre dels Soldats - Bescaran - 
La Rabassa 

La Rabassa cota 
2000

22/9/18 8:00 Martinet - Querforadat - Cava - Boscalt i tornar Martinet

13/10/18 8:30 Castellbó - Carmeniu Castellbó

20/10/18 8:30 La Massana - Pal - Commençal Prat del Colat

27/10/18 9:00 Alàs - Tallafocs - La Freita - Corriol Parc del Segre

1
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ESCOLA DE CICLISME 
Inici curs: dilluns 2 d’abril del 2018            
final: 13 octubre del 2018

Grup Iniciació:

Edats: 5 i 6 anys (2012 – 2013)
Tots els dilluns de 18h a 19h30
Preu: Quota soci (45€) + quota mensual escola

Grup Tourmalet:

Edats: 7 i 8 anys (2010 – 2011)
Tots els dilluns de 18h a 19h30
Preu: Quota soci (45€) + quota mensual escola

Grup Galibier:

Edats: 9 i 10 anys (2008 – 2009)
Tots els dimarts de 18h  a 20h
Preu: Quota soci (45€) + quota mensual escola

Grup Stelvio:

Edats: 11 i 12 (alevins: 2006 - 2007) 
i 13 i 14 (infantils: 2005 - 2004)
Tots els dimecres de 18h a 20h
(sortida d’un dissabte al mes)
Preu: Quota soci (45€) + quota mensual escola

Per a més informació:  bikeaca@gmail.com – tel: 863 663 (dimarts i dimecres 18:30 – 20:30)
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El passat 16 de desembre va ser un dia molt 
important per l’ACA.

Assemblea general de socis i posterior sopar de 
Cloenda. 

Diem que és important ja que es renovava la 
presidència del Club. 

Després d’una gran ponència d’investidura va 
sortir elegida la candidatura presidida pel Sr. 
Toni Iglesias, que per als qui no el conegueu, 
l’hem assenyalat amb una fletxa a la foto. Una 
candidatura amb una gran part de la junta 
anterior que repeteix experiència. 

Després, el sopar de cloenda, que aquest 
any vam decidir fer-lo ben a prop del club, al 
Restaurant l’Aigüeta com ja s’havia fet en més 
d’una ocasió. Un bon àpat previ al lliurament 
dels premis de la temporada. 

Una “gala” de lliurament de premis “presentada” 
per l’ex-secretari del club, el Pàmies, que va 
demostrar més vàlua amb un micro a la mà, que 
no redactant les actes del club. 

Es van lliurar premis als socis més participatius 
en les sortides de Ruta i de BTT. Com de costum 
també es van lliurar els premis als millors 
escaladors de la muntanya. Un munt de premis 
que van acabar amb la tradicional foto de tots 
els premiats, i la posterior fotografia del qui ja 
és l’expresident del club amb una de les noies 
ciclistes que tenim a l’ACA.

Els assistents van marxar, com sempre, amb 
un  un detall, aquest any han estat uns mitjons 
compressius del Club. 

I ara… a esperar al mes de desembre del 2018 
per repetir la nostra festa! 

Assemblea general de socis i 
posterior sopar de Cloenda. 
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