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Carme Mas i Neras
Presidenta Federació Catalana de 
Ciclisme

És un honor per a la nostra comarca que aquest esdeveniment es-
portiu sigui un referent al país per a l’esport del Trial. La trajectòria 
d’aquesta competició, la història i els resultats n’avalen la feina ben 
feta.

Des d’aquí només em queda encoratjar-vos a continuar treballant 
com fins ara per l’esport osonenc per tal que ens puguem tornar a 
trobar d’aquí uns anys per celebrar noves fites i nous èxits que de ben 
segur assolireu. 

Josep Musull i Parramon
Conseller Comarcal d’Esports





Els objectius de les proves continuen sent els 
mateixos ara que fa deu anys:



(inclou la placa de dorsal 
per a tota la temporada).

 www.trialsport.es

Tothom s’emporta un premi a la 
Copa Osona 

Consell Comarcal d’Osona

* *s’han 
d’haver disputat les 6 proves i recollir-lo personal-
ment, si no és així el premi passarà al 9è classificat 
aplicant el mateix criteri i així successivament.

*

*s’han d’haver 
disputat les 6 proves i recollir-lo personalment.
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Open blanc* 
Open blau* 
Benjamí
Principiant
Aleví
Infantil
Cadet
Expert**
* A les categories open t’hi pots inscriure tinguis l’edat i el nivell que tinguis.
** Segons rànquing FCC 2009 i oberta a participants de qualsevol edat.

A la Copa Osona hi ha un lloc per a tothom. 
Volem que t’ho passis bé!

Hem dissenyat un sistema d’inscripció àgil i ràpid 
per optimitzar al màxim el temps.

Alguns consells per no entrar fora de temps:



01/02/09
Taradell

Càmping la Vall.

Goitallops

escoles de 
les Pinadiques,

 fotocòpia del DNI
llibre de família número de la targeta sanitària. 

 Dr. Josep Bru-
gulat,

www.taradell.cat

escoles de 

Lat. 41º 51’ 91’’ N
long. 002º 17’ 10’’ E

Les zones de la prova 
transcorren en un camí 
obac darrera de les es-
coles, on predomina la 
presencia de grans blocs 
de roca en pronunciats 
pendents.

On menjar
Braseria La Font Gran 
Pizzeria Ciao-ciao
Restaurant La Safanòria
Restaurant Terra Endins
Restaurant El Nou Montseny

Restaurant Peccata Minutta

Restaurant El teu Ambient

Restaurant Hostal Rosa
Restaurant Masia La Roca

Restaurant La Raureda
Bar Restaurant El Racó
Restaurant El Gurrí Xic

Llocs d’interes



15/02/09
Tona

on menjar

Balneari Codi-
na Font del Ferro

 Font de Ferro.

Per arribar al Balneari Codina cal 
seguir per la carretera BV-5303 di-
recció Manresa i trencar a l’esquer-
ra al carrer Camí del Vilar.

www.tona.cat

Bar-Restaurant Orient

Bar-Restaurant Medina 

Bar-Restaurant Pau

Bar-Restaurant habitatages 
Tutelats
Restaurant Boccatta di Mare

Restaurant Aloha

Restaurant El Angelo del 

Goloso 

Escola d’Hostaleria d’Osona

Foment d’Esports

Cafeteria La Crema 

Restaurant La Ferreria

Restaurant - Braseria 
La Noguera
Bar-Restaurant La Terrassa

Pizzeria el Castell

Pizzeria La Lluna

Braseria - Taverna Tomboc-
tou 
Restaurant Torre Simón

Restaurant Sal i Pebre

Restaurant Siracusa

Cafeteria - Restaurant 4
Carreteres
Cervezeria - Restaurant XTU

Restaurant La Canal

Llocs d’interes

Lat. 41º 50’ 12’’ N long. 002º 13’ 04’’ E



22/03/09
Folgueroles

on menjar

Jacint Verdaguer

Eix Transversal 
(sortida Folgue-
roles,

Folgueroles.

Can Clotet,

Per arribar al lloc de la prova cal se-
guir per la N-141 direcció Vilanova de Sau. 
Després de passar el trencant ubicat a la 
dreta que indica la Ruta dels Ibers, cal 
trencar a l’esquerra seguint per una pista 
forestal. A 800 m. hi ha la prova.

Lat. 41º 56’ 90’’ N
long. 002º 19’ 55’’ E

Restaurant Can Pascual 

Ca la Carme
Cafè Bar Amadeu
Can Baldiri

Karnack
L´espai
Llocs d’interes



 Eix Trans- Eix Trans Eix Trans Eix Trans Eix Trans

26/04/09Roda de Ter
Les Masies 
de Roda

www.rodadeter.cat

www.lesmasies.org

Ermita de 
Sant Salvador

pantà de 
Sau.

Cases Noves,

on menjar

Lat. 41º 58’ 37’’ N
long. 002º 19’ 45’’ E

El Bressol
Fonda Urgell
Snack-bar St.Sebastià
Hostal Sant Jordi de Roda

Paratge del Parador
Club Tennis Manlleu
Bar Nou 
Monestir de St. Pere de Casserres

Llocs d’interes



on menjar

www.santjuliavilatorta.cat     

Set Fonts

Bellpuig.

300 m

El Club Ciclista Calma 
col.labora amb la prova.

Eix Trans-
versal Sant Julià de Vilatorta

(antiga N-152)
 Folgueroles.

31/05/09

Lat. 41º 55’ 42’’ N
long. 002º 19’ 39’’ E

Pícnic a Santa Margarita

Bar Catalunya
Bar-Restaurant de Les Set Fonts
Frankfurt Sant Julià
Hostal Restaurant Ca La Manyana
Hotel Torre Martí
Mas Albereda Hotel
Restaurant Cal Teixidor

Restaurant De Puig-L’agulla
Restaurant Drac De Sant Jordi
Restaurant Els Lleons
Restaurant La Pizza
Restaurant La Troballa

Llocs d’interes



Sant Martí de Riudeperes, 

Sant Tomàs.

(sortida 187)

C-17

On menjar

Calldetenes disposa des de 
l’any 1997 de la primera esco-
la de Trial fundada i dirigi-
da per Dani i Blai Parramon

carrer Jaume Fuster,

teatre – auditori 
plaça 11 de setembre,

nota: *No et descuidis de 
portar banyador i tovallola, 
ja que amb la inscripció tens 
una entrada per anar-te a 
refrescar a la piscina des-
prés de la prova!

www.calldetenes.cat

28/06/09
Calldetenes

Lat. 41º 55’ 38’’ N
long. 002º 17’ 33’’ E

Bar restaurant Piscina
Bar restaurant Sukipà
Bar Restaurant El Roser
Hostal Sant Marc

Restaurant Bar Ca La Nena
Restaurant Can Jubany

Llocs d’interes
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Amb cinc títols mundials 
el navarrès Benito Ros 
s’ha convertit en tota una 
referència. Parlar de Be-
nito és parlar de l’impos-
sible, de l’inimaginable, 
del més bèstia, ...

E
ll coneix molt bé 
l’ambient que hi
ha a Osona, per 
això també vol 

celebrar aquests 10 anys, 
i ho farà venint a alguna 
de les proves, deleitant a 
tothom amb una de les 
seves exhibicions.



Com portes això de ser l’amo?

Crec que no sóc l’amo, només se’m dóna bé 

el Trial i m’esforço per això.

Com vas començar amb tot això?

Com qualsevol nen, comences amb una “Torrot”, ... et deixen una bici que no corre i et poses a 

pujar escales. Vaig començar fent blanques, i amb uns anys d’entrenament aquí estic.

La veritat és que no, només he intentat superar-me a poc a poc. 

Estic molt content del nivell que he aconseguit. Tot i això espero millorar encara més.

Quina és l’última bici que vas comprar?

Buf... ni me’n recordo. Crec que una Monty amb tuberia quadrada.

La mania del casc groc et passarà amb el anys?
He! he! he! Crec que no, ja saps com sóc amb els costums, fes memòria dels frens hidràulics ... el temps que 

els vaig portar!  A més a més, en cas de molta aglomeració de gent, se’m diferencia ràpid pel casc.Amb la moto també ets un crac, però per què la bici? Perquè

combina més el domini i la tècnica amb la forma física.Quins plans tens per aquest any?
Millorar una mica més. Donar-li a tot el que se’m posi per davant.

I per acabar, la pregunta que més ràbia et fa : 20 o 26?

 He! he...Per suposat 20, és una categoria només per homés.

 No descarto 26 quan m’afemini una mica. Ha! ha! ha !!

Un nou repte: Fer que el Trial arribi on es mereix

Vols afegir alguna cosa més?

Una salutació a tota la colla que li 

mola el Trial tant com a mi.
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T  
ant la Gemma com la seva germana 
Mireia, residents a Sabadell, són unes 
habituals a les proves osonenques. 
Curiosament els seus inicis varen ser 

al Càmping La Vall de Taradell, seu d’algunes 
proves de la Copa Osona, amb uns cursets im-
partits per Dani i Blai Parramon.

Des del juny ets la nova reina del Trial, com ho portes?

E
stic contentíssima! La veritat és que no m’esperava guanyar 
a la que ha estat set vegades Campiona del món, encara 
no l’havia guanyat mai. He aconseguit un objectiu que és 
guanyar el màxim títol al que puc aspirar, això no vol dir 

que no hagi de seguir lluitant. Aquest any haig d’anar a totes per 
mantenir-lo!

Quins plans tens per aquest any?

I
ntentar aprovar el major nombre d’as-
signatures a la universitat, mantenir el 
títol mundial i quedar el millor possible 
a l’Europeu i a la Copa del Món, i el més 
important, continuar millorant el nivell i a 
disfrutar!

L
a Gem-
ma ha 
estat la 
pri-

mera noia en 
desbancar del 
tron a Karin 
Moor, després 
de molts anys 
intocable. 
Després d’obte-
nir un quart, un 
tercer i un segon, 
finalment s’ha 
pogut vestir el 
valuós mallot de 
Campiona del 
Món amb l’espe-
rat primer lloc. 
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És compatible l’esport 
d’èlit amb els estudis 
universitaris?

S
í que ho és, però 
costa compatibi-
litzar-ho, sort que 
aquest any estic 
en un Programa 

de tutoria per a esportistes 
d’Alt Nivell a la Universitat, 
però tot i això he de dedicar 
moltes hores als estudis, he 
d’anar el màxim de preparada 
als exàmens. 

Ah!, se li pot preguntar 
l’edat a una senyoreta?
I tant! Tinc 19 anys i espero 
poder competir-ne molts més 
i estar al lloc més alt del podi.

Vols afegir alguna cosa més? 
M’agradaria que el Trial fos més practicat i seria fantàstic que arribés a 
ser olímpic!

Sí, entreno quatre dies a la setmana. Entre setmana intento aprofitar el dia però en trec 
més profit els caps de setmana perquè puc entrenar al matí. Amb els estudis és compli-
cat ja que apreten molt.

En algunes ocasions t’en-
frontes amb nois. Com se 
sent una al guanyar-los?

S
empre que els puc superar 
em sento contenta, demos-
tro que no només és un es-
port per a nois i que les no-
ies ho podem fer millor que 
ells, tot i que alguns pensin 

el contrari. La diferència d’edat actual-
ment és determinant. Això no vol 
dir que no pugui fer alguns 
passos de les zones millor 
que els nois.

T’interessa que corrin més noies? 

A 
mi m’encantaria que hi haguessin més 
noies! Tant de bo competissin igual de 
noies que de nois, sempre vas amb 
més ganes quan hi ha més competèn-

cia. És un esport molt divertit i d’enorme satis-
facció!

Animo a totes les noies a que 
ho provin!



Amb setze anys 
ja s’ha vestit el 
seu primer mallot 
de Campió del 
Món Júnior. De 
moment compagi-
na la bici amb els 
estudis de 2n de 
batxillerat. Viu a 
Caspe (Aragó), en 
un lloc immillora-
ble per entrenar, 
sempre i quan no 
faci vent.

Fins fa poc, eres un noi més 
anant amb bici. Però ara mateix 
t’has convertit en el Campió del 
Món Júnior. 
Fins on vols arribar?

Un no es fa campió del Món de 
la nit al dia, així que era un més, 
però suposo que destacava una 
mica. M’agradaria arribar fins 
el nivell de Benito, Gilles, Kenny, 
... sé que és molt difícil però per 
ganes no serà, ha! ha! ha!

L’Abel és un habitual a les 
proves de la Copa Osona, aquest 
any el podrem veure lluint el ma-
llot de Campió del Món Júnior.

I parlant de Benito, quan el 
jubilarem?

Ell està al cim i serà difícil 
baixar-lo, però no impos-
sible. Ara mateix només 
podrien Dani Comas i Carles 
Díaz.

T’has inspirat amb algú per tenir 
el teu propi estil?

Sempre he fet les coses dife-
rents dels altres, fins i tot em 
diuen que sóc rar. He creat el 
meu propi estil basant-me amb 

el que em sortia millor i no en el comú. M’he fixat 
molt, entre d’altres, amb Keyta Miyaoka.

Diuen que últimament se’t veu més quadrat,
entrenes molt?

Ha! ha! ha! la veritat és que em veig 
prim ... Ara a l’hivern m’ho prenc amb 
més calma, 3 dies a la setmana. En plena 
temporada 4-5 dies I 

amb tot això, et queda temps per estudiar i tenir 
altres aficions?

Si per descomptat, sempre tens temps per a tot. A 
més si vaig a córrer o amb bici de muntanya sem-
pre hi vaig amb amics, així que ja trenco una mica 
la rutina. Només cal organitzar-se ja que també haig 
d’estudiar i em queda poc temps per  sortir

Quina és l’última bici que has trencat?

Si et dic la veritat una bmx d’un amic, estava ja un 
mica tocada. Me la va deixar en un skatepark i bé, 

se’m va escapar.....

Quins plans tens per aquest 
any?

Espero posar-me 
al 100% per anar 
a totes amb el 
nacional, euro-
peu i mundial. 
M’agradaria entrar 
a les finals de les 
Copes del Món. 
Crec que aquest 
2009 podria ser un 
bon any. Sobretot 
preparar-me bé 
per fer el salt a 
l’èlit el 2010. 
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2000

2002

2003

2004

2001

2005

2006

2007

2008

Al llarg de les nou edicions hi ha ha-

gut molts guanyadors, guanyadors que 

sense la resta de participants no ho 

haguessin set. 



i segur que encara ens 

deixem algú










