Palamós Esportiu
XII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ

CLUB CICLISTA PALAMÓS - COSTA BRAVA
Nom president: Sr. Joan Solés
Adreça social: c. Palmar, 13 - 17.230 - Palamós
Telèfon: 609 776 700
www.ccpalamos-costabrava.com
comunicacio@ccpalamos-costabrava.com web: www.ccpalamos-costabrava.com
a/e: comunicacio@ccpalamos-costabrava.com
Facebook: Club Ciclista Palamós –- Costa
Costa Brava
Brava
Núm. Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes: (en tràmit)
Núm. Registre Direcció General de l’Esport: 16.672
CENS ESPORTISTES: 84 NOIS (80) NOIES (4)

el Montseny; d’altra banda, el cim Puig
d’Arques, on es troba el dolmen de la
cova d’en Daina.
Una de les sortides anuals és la clàssica, MAR I MUNTANYA, aquest any la 2a
Edició CICLOTURISTA PALAMÓS - COSTA BRAVA, amb més de 225 ciclistes
de Catalunya, Andorra, País Basc, Madrid i Principat d’Astúries. El recorregut de la marxa: 105 km de distància i
una mica més de 1.500 m de desnivell
acumulat, la Ganga o l’Alt de Santa
Pellaia.

HISTÒRIA DEL CLUB
El club Ciclista Palamós - Costa Brava
compta amb 3 anys d’experiència des que
es va decidir, a l’any 2013, oficialitzar la
seva fundació. La junta directiva està formada per tres socis fundadors, d’entre 30
i 45 anys, que compaginen la seva passió per la bicicleta de carretera amb la de
muntanya.
El club va néixer amb l’objectiu principal d’esdevenir un referent del ciclisme
no competitiu i familiar. El proper any
també comptarem amb un equip argentí SEP SANT JUAN, filial del Club Ciclista
Palamós - Costa Brava, que tindrà en
la nostra localitat la seva seu i base a
Europa.
Aquest mateix equip competeix en el calendari Americà, principalment Argentina,
en competicions a Uruguai, Mèxic, Brasil.
Calendari Americà (UCI Amèrica).
SEP SANT JUAN - PLM-CB realitzaran el
calendari Europeu (UCI Europeu).
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Els caps de setmana fem sortides; sortim
des del camp de futbol, amb cotxe assistència i amb beguda i menjar per al recorregut .
Zones més recorregudes:
Això sí, la ruta més habitual és el Santuari dels Àngels. Des d’allà es pot veure Girona, les Illes Medes, els Pirineus,

Itinerari: el punt de partida d’aquesta
ruta és a l’av. Catalunya (al costat del Estadi Municipal de Futbol Palamós-Costa
Brava); sortim de Palamós, direcció Sant
Antoni de Calonge –Platja d´Aro – S´Agarò – Sant Feliu de Guixols – Tossa de
Mar (aquí el primer avituallament Giverola Resort, amb líquid) – Llagostera
(segon avituallament amb sòlid i líquid)
Cassa de la Selva – Santa Pellaia – Sant
Sadurní de l´Heura (tercer avituallament
amb líquid) – Port de la Ganga – Calonge
i Palamós.

