Published on Federació Catalana de Ciclisme (https://www.ciclisme.cat)
Inici > 2.600 ciclistes de 160 clubs celebren la 71a Diada Montserratina fent front a la pluja

05/11/2019
Federació

2.600 ciclistes de 160 clubs celebren la 71a Diada Montserratina fent front a la pluja
El passat diumenge 3 de novembre, més de 2.560 ciclistes de 160 clubs d'arreu de Catalunya van pedalat ﬁns arribar als peus de
la Moreneta i s'han aplegat al Mirador dels Apòstols de la muntanya de Montserrat per celebrar la 71a edició de la Diada
Montserratina. Tot i les condicions meteorològiques que van fer que a mig matí els participants haguessin de patir les
conseqüències d’unes típiques pluges de tardor, molts participants no s’han volgut perdre el ja clàssic esdeveniment organitzat
per la Federació Catalana de Ciclisme.
Aquest acte es remunta al 1948 i serveix per donar gràcies a la Mare de Déu de Montserrat, patrona dels ciclistes catalans, per
les ﬁtes de la temporada. L'acte central ha estat l'emotiva benvinguda i benedicció per part del Germà de l'Abadia Gabriel Solé,
vice-rector del Santuari, que ha estat acompanyat per Joaquim Vilaplana, president de la Federació Catalana de Ciclisme.
També es va homenatjar als clubs Unió Ciclista Olesana i la Penya Ciclista Granollers, per la seva antigüitat, complint 75 i
92 anys, respectivament.
GALERIA DE FOTOGRAFIES COMPLETA (LauraInBianco Photography) [1]
Des de la FCC volem donar gràcies a la comunitat de monjos de l'Abadia i Patronat de Montserrat, Mossos d'Esquadra, Servei
Català de Trànsit, Ajuntament i Policia Local de Monistrol de Montserrat i a tots els voluntaris i ciclistes per haver fet d'aquesta
Diada Montserratina un èxit de participació i un gran dia de la bicicleta.
Com a novetat d’enguany, la carretera d’accés a Monistrol a Montserrat ha estat tancada desde les 8.00h ﬁns pràcticament les
11.30h del matí, fet que ha permès desenvolupar la diada amb més garanties de seguretat per als participants en el descens.
Fotograﬁa: Laura inBianco (@LaurainBianco [2])
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