
A l'hora de planificar una temporada com aquesta cal tenir present diferents consideracions, i per sobre de 

tot que resultarà impossible acontentar tothom, sempre i haurà qui pensarà que hi han moltes coses a 

canviar, es per això que abans de pasar a detallar les rutes volem fer una mica d'història i aclarir els 

conceptes en que es basa la planificació.  

A finals del segle pasat aquest club va patir una transformació important i es va decidir deixar d'anar tots 

junts a un únic lloc per diversificar les sortides dominicals en diferents grups en funció de les diferents 

maneres de pensar dels socis i dels nivells esportius que hi havia en aquell moment D'aquesta  forma es 

van crear els grups "A“, per gent que no ha de demostrar res a ningú i que tant sols vol gaudir d'un matí 

d'esport suau i bona companyia, el grup "B" en que estaba la gent que tenia un esperit competitiu i 

aspiracions de grans reptes esportius i el grup "C“, on estaben els socis que volien alguna cosa més que el 

que oferia  el grup "A" però no volien exprémer el seu cos com ho feien els socis del "B".  

Mica a mica les coses van anant canviant i els diferents grups van adaptar-se a les inquietuds dels seus 

components. El grup "A" es va mantenir fidel al seu ideari inicial, el grup "B" es va convertir en l'embrió del 

que avui es Ennortis i el grup "C" anava creixent tot abarcant un ventall de socis i maneres de fer cada cop 

més gran. Per aquest motiu es va crear un nou grup, denominat en aquell moment "D“, amb la primera 

intenció de recollir aquells socis que, no solament volien sortir junts, sobre tot volien arribar junts i durant 

el matí es negaven a jugar a ciclistes, tot procurant mantenir sempre el grup unit i rodant a velocitats que 

ho permetéssin. Com el grup "B" va desaparèixer i el "C“ continuava sent el més potent físicament, per una 

qüestió tàctica el grup "D" va pasar a ser el nou grup "B“, donant un sentit més lògic al ordre dels diferent 

grups.  

Aquest fet demostra que el nostre club continua molt viu i sempre obert a les necessitats dels seus socis. 

Avui els components del grup "B" han decidit variar la filosofia original però per contra el grup està més 

viu que mai, tot i que a l'hora de dissenyar els recorreguts de tota la temporada cal tenir en compte alguns 

conceptes básics en quant a horaris i distància que de moment durant aquest any mantindrem respecte a 

altres temporades.  

Pot ser com en altres ocasions, els socis decideixin canviar algunes coses en el decurs de l'any i de cara 

futures edicions caldrà variar aquests conceptes principals. 



1 
01/10/2017 

fotografia 
8:30 75 

Artesa de 

Lleida 

Lleida-Bell.lloc-Torregrossa-Puigvert-Artesa-Aspa-Cogul-

Castelldans-Artesa-Lleida 

(Foto Oficial + Esmorzar club) 

2 08/10/2017 8:30 85 Montgai 
Lleida-Balaguer-La sentiu-Montgai-Bellmunt-Penelles-

Linyola-Mollerussa-Lleida 

3 12/10/2017 8:30 90 Tamarite 
Lleida-Almacelles-Binéfar-Tamarite-Alfarràs-Algerri-Albesa-

Lleida 

4 15/10/2017 8:30 85 Massalcoreig Lleida-Alcarras-fraga-Massalcoreig-Serós-Lleida 

5 22/10/2017 8:30 85 Juncosa LLeida-Soleràs-Juncosa-Albagés-Castelldans- Lleida 

6 29/10/2017 8:30 95 St.Llorenç 
LLeida-Menàrguens Balaguer-St.Llorenç-Camarasa-

Balaguer-Térmens-Lleida 

Comença la temporada, encara hi han ganes i forces, i per davant tot un any d'il·lusions per 

complir. A 25 km/h resulten 3,5h d'exercici, per tant podem arribar a casa al voltant de les 13 

hores, si sortim d’hora tenim molt matí per nosaltres.  

El primer dia recuperem una pujada dura que per alguns serà una descoberta i per altres un 

calvari. A la sortida d’El Cogul, en direcció Castelldans, ens espera una rampa amb un 12%, 

compte en abusar de pinyons petits   

OCTUBRE 



Comencem amb l'horari d'hivern, tantmateix baixem la distància i podria ser que també la 

velocitat. És l'hora de pensar més l’any que ha de començar que en el que estem a punt d'acabar. 

Cal fer una bona base aeròbica i plantejar objectius, els recorreguts no tenen gaire dificultat i 

procurem alternar diferents opcions per tal de no ser molt repetitius   

NOVEMBRE 

7 01/11/2017 9:00 70 Albagés Lleida-Castelldans-Albagés-Soleràs-Lleida 

8 05/11/2017 9:00 85 Ivars d'Urgell 
Lleida-Mollerussa-Ivars-Bellpuig-Vilanova de Belpuig-

Mollerussa-Lleida 

9 12/11/2017 9:00 85 Arbeca 
Lleida-Bell.lloc-Torregrossa-Arbeca-Omellons-Borges-

Castelldans-Lleida 

10 19/11/2017 9:00 80 Tamarit Lleida-Alfarràs-Tamarit-Almacelles-Lleida 

11 26/11/2017 9:00 90 Les Avellanes 
Lleida-Corbins-Blaguer-Gerb-Vva sal-Les Avellanes-Castelló-

Algerri-Albesa-Lleida 



Ens trobem amb festius entre  setmana i el Nadal. El fred comença a ser un enemic, fem pocs 

kms i llargs esmorzars, no ens cal matinar. A mes a més, tindrem la sortida de cap d'any el dia 31 

per tal de depedir l'any com cal. Els recorreguts no presenten dificultat, som a l'hivern. 

DESEMBRE 

12 03/12/2017 9:00 80 Mequinenza Lleida-Mequinenza-Lleida 

13 06/12/2017 9:00 70 Gerb Lleida-Balaguer-Gerb-Balaguer-Menarguens-Lleida 

14 08/12/2017 9:00 80 Linyola 
Lleida-Bell.lloc-Bellvis-Linyola-Bellcaire-Balaguer-Tèrmes-

Lleida 

15 10/12/2017 9:00 80 Alfarràs 
Lleida-La Portella-Almenar-Alfarràs-Tamarit-Almacelles-

Lleida 

16 17/12/2017 9:00 70 Seròs Lleida-Fraga-Seròs-Aitona-Lleida 

17 24/12/2017 9:00 75 Binéfar Lleida-Cerdera-Almacelles-Binéfar-Almacelles-Lleida 

18 25/12/2017 9:00 50 Mollerussa Lleida-Mollerussa- Lleida 

19 26/12/2017 9:00 78 Vallfogona 
Lleida-Balaguer-Vallfogona-Els Arcs-Linyola-Mollerusa-

Lleida 

20 31/12/2017 9:00 60 Lleida 
Lleida – Castelldans – Juneda- Torregrosa- Bell.lloc- Lleida 

(Sortida Sant Silvestre) 



Continuem amb els mesos complicats, les boires i les baixes temperatures no ajuden, al llit 

un es troba força bé i no apeteix matinar sabent que encara queda molt temps per poder 

entrenar. Continuem sortint a les 9, però baixem les distàncies, de moment hi ha més que 

suficient i ens quedarem relativament prop de Lleida, tot i això ens enfrontarem a trampes 

importants com la pujada al circuit de Vallmanya i a Castelldans que ens han de fer despertar una 

mica. 

GENER 

21 01/01/2018 9:00 50 Mollerussa Lleida-Mollerussa-Lleida 

22 06/01/2018 9:00 60 

Vallmanya 

(circuit 

d'Alcarràs) 

Lleida-Alcarràs-Vallmanya-Gimenells-Sucs-Lleida 

23 07/01/2018 9:00 78 Vallfogona 
Lleida-Balaguer-Vallfogona-Els Arcs-Linyola-Mollerussa-

Lleida 

24 14/01/2018 9:00 80 Tamarite 
Lleida-Amacelles-Altorricó-Tamarite-Alfarras-Algerri-

Albesa-Lleida 

25 21/01/2018 9:00 83 Arbeca 
Lleida-Castelldans-Borges-Els Omellons-Arbeca-Vilanova de 

Bellpuig-Golmés-Lleida 

26 28/01/2018 9:00 80 Mequinenza Lleida-Mequinenza-Lleida 



El mes de febrer continua sent fred, encara no remunten les tempertures i molts dies estem sota 

zero, però hem de començar a augmentar les distàncies i a guanyar hores d'exercici, sobre tot si 

pensem en participar en marxes al maig, com per exemple la “Montsec-Montec” i la de Graus. 

L'últim diumenge serà el final de l'horari d'hivern i ens ajuntarem amb els altres grups en un 

esmorzar que serà més motiu de festa que d'entrenament dur. De moment continuem amb 

recorreguts plans i senzills 

FEBRER 

27 04/02/2018 9:00 85 Tamarite Lleida-Almacelles-Tamarite-Alfarràs-Algerri-Albesa-Lleida 

28 11/02/2018 9:00 85 Albagés Lleida-Castelldans-Albagés-Juncosa-Soleràs-Alcanó-Lleida 

29 18/02/2018 9:00 80 Mollerussa 
Lleida-Bell.lloc-Mollerussa-Vva Bellpuig-Arbeca-Borges-

Castelldans-Lleida 

30 25/02/2018 9:00 95 Artesa 

Lleida-Bell.lloc-Torregrossa-Puigverd-Artesa-Castelldans-

Borges-Mollerusa-Lleida 

(Esmorzar Club) 



Cal jugar amb el calendari i acceptar-lo tal i com ve, enguany la setmana santa serà l'última 

setmana de març, altres anys aprofitavem la setmana santa per canviar l'horari , en principi 

podriem aguantar-lo durant aquest mes, però al augmentar les distàncies i no volent arribar molt 

tard a casa pot ser el millor es avançar l'horari de sortida. En aquest mes  insertem pujades mes 

llargues i recorreguts mes llargs i allunyats de Lleida, ens comencem a divertir. Durant els dies de 

setmana santa pot ser faltarà gent i no serà fàcil trobar tots els bars oberts intentem apostar 

sobre segur sobre tot dilluns de pasqua en que triem mollerussa en comptes d'un 

lloc mes petit sense la seguretat de trobar res obert. Comencen les rutes mes complicades, fem 

dos visites a les Garrigues i la pujada de Sant Martí a Espluga ens han der fer treure les teranyines 

de les rodes. 

MARÇ 

31 04/03/2018 8:30 95 Tornabous 
Lleida-Mollerussa-Ivars-Barbens-Tornabous-Anglesola-

Bellpuig-Belianes-Arbeca-Torregrossa-Lleida 

32 11/03/2018 8:30 100 Granadella 
Lleida-Alfés-Alcanó-Soleràs-Granadella-Bellaguarda-

Crestes-Juncosa-Albages-Castelldans-Lleida 

33 18/03/2018 8:30 100 
S. Martí de 

Maldà 

Lleida-Bell.lloc-Arbeca-Belianes-S.Martí de Maldà-Espluga 

Calba-Borges-Lleida 

34 25/03/2018 8:30 112 
Artesa de 

Segre 

Lleida-Balaguer-Artesa de Segre-Bellcaire d'Urgell-Bellvis-

Lleida 

35 30/03/2018 8:30 93 Binéfar 
Lleida-La Cerdera- Almacelles-Binéfar- Tamarite-Alfarras-

Algerri-Albesa-Lleida 



Ja tenim assimilat el canvi d'horari i els  recorreguts son més llargs i complicats. Es va acostant el 

moment dels reptes importants, cal augmentar la intensitat de les sortides i asolir mes dificultats. 

Hem de saber aprofitar el nostre territori i com no tenim grans ports que superar, ens 

enfrontarem amb allò que tenim al nostre abast, les sortides de les Avellanes i Saganta seran un 

test de com hem fet els deures durant l'hivern. Ja rodem prop de les 4 hores. 

ABRIL 

36 01/04/2018 8:30 100 Belianes 
Lleida-Castelldans-Borges-La floresta-Els Omellons-Espluga 

Calba-Belianes-Arbeca-Torregrossa-Lleida 

37 02/04/2018 8:30 90 Les Avellanes 
Lleida-Corbins-Balaguer-Gerb-Vva sal-Les Avellanes-

Castelló-Algerri-Albesa-Lleida 

38 08/04/2018 8:30 98 Montgai 
Lleida-Mollerusa-Vilasana-Ivars d'Urgell-Castellserà-

Penelles-Bellmunt-Montgai-Cubells-Balaguer-LLeida 

39 15/04/2018 8:30 95 Monzón 
Lleida-Almacelles-Binefar-Monzón-Binefar-Almacelles-

Lleida 

40 22/04/2018 8:30 100 Saganta 
Lleida-Alfarràs-Castillonroi-Camporrells-Saganta-Alcampell-

Tamarit-Almacelles-Lleida 

41 29/04/2018 8:30 100 Granadella 
Lleida-Alfes-Alcano-Soleràs-Granadella-Bellaguarda-

Crestes-Juncosa-Albages-Castelldans-Lleida 



Arriba el moment clau de la temporada, son el mesos de les grans marxes. Hem de tenir un punt 

de forma acceptable, i ens apeteix forçar una mica i veure al monitor sortides de 3 números, per 

tant no baixem dels 100 km. A més a més, ens podem aprofitar de festius entre setmana que 

sempre es un plus per nosaltres en aquestes dates. Es necessari matinar més, la meteorologia ja 

ha d'acompanyar, s'imposa el culotte curt i la cervesa al arribar. Els recorreguts son mes 

complicats, busquem pujades dificultats i rutes diferents, anem més lluny i ens compliquem la 

tornada. Pugem de Flix a La Granadella, el Pilar de l'Almenara i fem la ruta complicada de Maials, 

però sobre tot el dia de la Festa Major fem un recorregut preciós, i força dur per un indrets 

bonics i agradables, però compte cal un molt bon avituallament i els bidons plens, serà un dia 

dur. 

MAIG 

42 01/05/2018 8:00 130 Flix 
Lleida-Serós-Maials-Flix-Bovera-Granadella-Soleràs-Alfés-

Lleida 

43 07/05/2018 8:00 105 Agramunt 
Lleida-Balaguer- Montgai-Agramunt- La Fuliola-Ivars-

Mollerussa-Lleida 

44 11/05/2018 8:00 130 Albi 
Lleida-Castelldans_Cervià-Albi-Vilosell-Pobla de ciervoles-

crestes-Juncosa-alfés-Lleida 

45 14/05/2018 8:00 127 Ulldemolins 
Lleida-Alfés-Granyena de les Garrigues-Ulldemolins-

Prades-Cervià-Castelldans-Lleida 

46 21/05/2018 8:00 110 Maials 
Lleida-Seròs-Maials-Granadella-Soleràs-Albagés-

Castelldans-Lleida 

47 28/05/2018 8:00 110 Camarasa 
Lleida-Balaguer-Camarasa-Cubells-Montgai-Penelles-

Linyola-Mollerussa-Lleida 



Es un mes especial arriba la Quebrantahuesos, per alguns el moment culminant per altres el 

major cant a l'estupidesa i culpable dels molts mals de molts clubs, el calendari del grup, però, ha 

de mantenir-se alié i seguir la seva evolució lógica. Seguirem sortint a les 8 i fent 100 km, es a 

dir una mica mes de 4 hores de bici amb recorreguts variats i trampes intercalades. Sols el dia 

24 (festiu) ens sortirem del guió per assegurar-nos que podrem trobar un lloc obert després 

de la revetlla,continuem amb rutes llargues i continuem insertant dificultats, ens relaxem a 

Mequinensa però ho pagarem el dia 25 amb un trencames a partir de S.Esteba i el port de 

Gavassa a partir de Peralta, compte amb aquest dia si fa calor pot ser molt dur. 

JUNY 

48 03/06/2018 8:00 120 Tarrés 
Lleida-Bell.lloc-Torreg-Arbeca-Floresta-Espluga Calba-

Tarrés-Vinaixa-Albi-Cervià-Borges-Lleida 

49 10/06/2018 8:00 125 Flix 
Lleida-Castelldans-Albagès-Soleràs-Granadella-Flix-Bovera-

Palma d'Ebre-Margalef- Crestes-Soleràs-LLeida 

50 17/06/2018 8:00 130 
San Esteban 

de Litera 

Lleida-Almacelles-Binéfar-San Esteban-Peralta-Purroy-

Saganta-Alfarràs-Lleida 

51 24/06/2018 8:00 105 Almatret 
Lleida-Sarroca-Maials-Llardecans-Almatret- Seros – Lleida 

(Festiu Puntuable) 



Continuem buscant els 100 km per diferentes rutes. El primer dia probarem anar a Castellserà 

evitant la nacional molt perillosa, i despres pot ser algú pensa que abusem de la mateixa 

carretera però ara que ja hem complert objectius, pot ser el millor es buscar carreteres segures, 

amb poc trànsit i que permetin rodar en grup i gaudir de la companyia, en comptes de desnivells 

Imposibles. S'acosten les vacances i potser alguna escapada als pirineus al pas del Tour. Tornem a 

les rutes mes senzilles, tot i que la distància no baixa. 

JULIOL 

52 01/07/2018 7:30 105 Castellserà 
Lleida-Balaguer-Montgai- Bellmunt- Penelles-Castellserà-

Ivars-Bellpuig-Lleida 

53 08/07/2018 7:30 140 Àger(v.Doll) 
Lleida-Balaguer-Avellanes-Àger-Camarasa-St.Llorenç-Gerb-

Balaguer-Lleida 

54 15/07/2018 7:30 120 Fayón Lleida-Soses-Mequinenza-Fayón-Mequinenza-Lleida 

55 22/07/2018 7:30 95 Monzón 
Lleida-Almacelles-Binefar-Monzón-Binefar-Almacelles-

Lleida 

56 29/07/2018 7:30 105 Almatret Lleida-Alfés-Maials-Almatret-Seròs-Lleida 



Per la majoria es el mes de les vacances, però sempre hi haurà gent que trobi en les sortides 

dominicals del club un estímul d'estiu a Lleida. Fa molta calor, de vegades insoportable, i 

realment resulta complicat practicar esport a l'aire lluire, en ocasions inclús és perillós. Les 

sortides d'aquest mes  ja s'han fet altres ocasions, no per això han de resultar aborrides ni menys 

tenides. Sempre s'ha dit que son els ciclistes qui fan dures les curses, i no el recorregut. 

AGOST 

57 05/08/2018 7:30 95 Sant Llorenç 
Lleida-Menàrguens-Balaguer-Sant Llorenç-Camarasa-

Balaguer-Térmens-Lleida 

58 12/08/2018 7:30 70 Albagés Lleida-Castelldans-Albagés-Soleràs-Alcanó-Lleida 

59 15/08/2018 7:30 95 Binéfar Lleida-Binéfar-Tamarite-Alfarás-Algerri-Albesa-Lleida 

60 19/08/2018 7:30 80 Massalcoreig Lleida-Seròs-Massalcoreig-Fraga-Alcarràs-Lleida 

61 26/08/2018 7:30 90 Tàrrega Lleida-Mollerussa-Tàrrega-Mollerussa-Lleida 



Els dies s'escurcen i no hi ha tanta llum, ens permetem mitja hora més de son i baixem les 

distàncies. Amb tot, ens hi enfrontem a trampes importants (les pujades de La Granja a Maials, la 

costa de Fraga, la rampa d'Ivars i la pujada de la Bassa Nova…) que ens treuran els colors i ens 

prepararan per començar,  amb ànims renovats, una altra campanya. 

SETEMBRE 

62 02/09/2018 8:00 100 
Granja 

d'Escarp 
Lleida-Alcarràs-Seròs- Granja d'Escarp-Maials-Alfés-Lleida 

63 09/09/2018 8:00 110 Zaidín Lleida-Alcarràs-Vallmanya-Zaidín-Fraga-Seròs-Lleida 

64 11/09/2018 8:00 90 
Ivars de 

Noguera 
Lleida-Alfarràs-Ivars de Noguera-Alfarràs-Balaguer-Lleida 

65 16/09/2018 8:00 98 Juncosa LleidaSoleràs-Juncosa-Soleràs-Albagés-Castelldans-Lleida 

66 23/09/2018 8:00 95 Almacelles 
Lleida-Alcarràs-Vallmanya-Gimenells-Almacelles-Altorricó-

Alfarras-Algerri-Albesa-Lleida 

67 29/09/2018 8:00 80 Granadella  Lleida  -Alfes – Alcano – Soleràs – Granadella-Alfes-Lleida 

68 30/09/2018 8:00 90 Mequinenza 
Lleida – Seròs - Mequinenza – (Pujada a les Mines) - 

Mequinenza- Lleida 



I fins aquí la programació de rutes per tot un any. S'ha procurat canviar i fer 

recorreguts diferents, buscant carreteres segures i llocs interessants. Evidentment 

serà difícil posar d'acord a tot el col·lectiu, i de ben segur que falten i sobren alguns 

recorreguts, però es complicat pensar davant un mapa allò que cada un de 

nosaltres veu mes apropiat. De tota manera totes les sugerències i opinions son 

vàlides de cara a calendaris futurs. 


