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Ajuntament 
de Sidamon
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Bell-lloc d’Urgell 

Ajuntament 
de Miraclamp 

Ajuntament 
de Puiggròs 

https://www.google.es/maps/dir//Cal+Salvia,+Carrer+Jacint+Verdaguer,+2,+25141+Torregrossa,+Lleida/@41.5795998,0.8312197,18.72z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x12a6c1395fffd5df:0x6f3115a7df086cf3!2m2!1d0.8320568!2d41.5796818!3e0?hl=es


#RideForModest

Josep Maria Puig
Alcalde de Torregrossa

Ens tornem a apropar a l’octubre i a Torregrossa aquest mes, des de l’any 2020,  és sinònim 
de «clàssica», de pedals i de Modest. 

I efectivament, el proper dissabte 1 d’octubre el nostre municipi, gràcies a l’esforç incansable 
del Club Ciclista de Torregrossa, tornarà a celebrar la 3a Gran Clàssica Modest Capell 
#rideformodest puntuable per les Grans Clàssiques de la Federació Catalana de Ciclisme, en 
honor al jove ciclista torregrossí Modest Capell i Piró, qui ens va deixar el passat 3 d’octubre 
de 2019 massa jove.

El dia de la cursa, Torregrossa s’omple de gent i de moviment entre públic que s’hi bolca i 
participants que ho donen tot damunt la bicicleta. La sortida i l’arribada són al centre del 
poble, davant dels Jardins Municipals, on l’Ajuntament hi ha col·locat una escultura de ferro 
en honor al Modest.

És un orgull com a alcalde, com a Ajuntament i també com a poble acollir una cursa tan 
important i que alhora  ens projecta el nom de Torregrossa arreu. 

Estem convençuts, i ara parlo en nom de tots els torregrossins i torregrossines, que des 
d’allà on siguis, Modest, estaries orgullós de la teva gent perquè nosaltres n’estem molt de 
tu. Que el teu nom sigui el nom de la cursa és una manera més de fer-te sempre present.
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Avinguda del President Macià, 25244 Fondarella (Lleida)
973 60 04 00

Vehicles oficials
III Gran Clàssica
Modest Capell

BENVINGUDA
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Carles Capell
President CC Torregrossa

El Modest va tenir un fatal accident el dia 3 d'octubre del 2019, el mateix dia que jo feia 50 
anys… Me'n recordaré sempre. Modest, vas tenir un dia de mala sort!

L’any 2020, en record seu, vam decidir organitzar la primera gran clàssica “Modest Capell”. 
Amb el suport de la junta del Club Ciclista Torregrossa, de la Delegació de Lleida de la 
Federació Catalana de Ciclisme, i de l'Ajuntament de Torregrossa vam decidir organitzar una 
cursa ciclista amb l’únic objectiu de poder recordar al nostre amic Modest fent la prova que 
ell hagués volgut còrrer, juntant molts companys que també practiquen i gaudeixen de 
l’esport que a ell tant li agradava.

Tot això tampoc hagués estat possible si no fos per la col·laboració dels seus companys i 
amics d’ ”Els Catxorros". Modest, siguis on siguis, espero que puguis estar-ne orgullós. Tots 
els teus amics han recolzat i han contribuït a que aquesta cursa esdevingui una gran festa. 
L’ajuda dels nombrosos col·laboradors i dels voluntaris/es també ha estat i és imprescindible 
per portar-la a terme. Ara esperem que a la tercera edició vagi tot bé i et poguem recordar 
tots plegats de nou!
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BENVINGUDA

Joaquim Vilaplana
President Federació Catalana de Ciclisme

El temps passa de pressa i, de tant en tant, és necessari fer aturades en el camí. El proper 
dissabte dia 1 és un bon moment per recordar de nou en Modest. Tots el trobem a faltar, i el 
millor homenatge que pot tenir és recordar-lo en una cursa ciclista al seu poble, gaudint-la 
amb els seus companys. 

És una cursa jove però ja de referència en el calendari català de les Grans Clàssiques de la 
Federació Catalana de Ciclisme, i amb un significat que la fa molt especial. Amb l’esforç de 
club, Ajuntament, amics i família s’ha creat un gran esdeveniment en les carreteres on ell 
entrenava, i són molts els que s’hi bolquen i hi aporten per tirar-la endavant. Una família, un 
poble, un club, molts companys i amics d’arreu del país, fan d’aquesta cursa el millor 
memorial possible a Modest Capell. Ens hi retrobem!

INFRAESTRUCTURES  /  EDIFICACIÓ  /  
MEDI AMBIENT  / SERVEIS



Dissabte 1 d’octubre de 2022

13.45 a 15.00h

Briefing Cossos de Seguretat i Serveis Auxiliars
14.30h

15.00h

Verificació de llicències, assignació de dorsals i trasponders

Reunió de directors i Jurat Tècnic

Sortida oficial neutralizada
15.30h

15.31
Sortida oficial

Arribada prevista
18.30h

19.00h
Entrega de premis i trofeus

HORARIS
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RUTÒMETRE
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RUTÒMETRE



Serra
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Sidamon
SE

Bell-lloc Bell-lloc

Miralcamp
MV

Puiggròs

Miralcamp
MV

La Serra
GPMLa Serra La La

Serra

Torregrossa

Torregrossa Sidamon

Puiggròs
Serra

Torregrossa

Bell-lloc

Miralcamp

La Serra Puiggròs

Torregrossa

META
Torregrossa

META

0 km 44,2 44,2 88,5 88,5 132,7 km

Perfil cursa
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PERFILS

Perfil tipus: 1 volta

Sidamon Bell-lloc Miralcamp PuiggròsLa Serra Torregrossa La Serra

C/ Enginyer Mies, parcel·la 706-3 · Polígon El Segre - Lleida · 973 05 49 00 · sic24.com
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PERFILS

Últim kilòmetre

225m
1 km 0,8 0,6 0,4 0,2

245m

To
rr

eg
ro

ss
a

Darrers 3 kilòmetres

225m
3 km 2,5 2 1,5 0,51

275m
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C/ Eix Onze de Setembre, 48
Vic (Bcn)

 938 86 30 49
ciclesvic.com
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SORTIDA - ARRIBADA

C/ Bellavista, 15
Les Borges Blanques

 646 91 25 52
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REGLAMENT

Passos puntuables

Reglament particular

Sprints Especials - Forn Macià
1. Forn Macià (Sidamon) km 11,1 Volta 1 - 3, 2 i 1 punts
2. Forn Macià (Sidamon) km 99,6 Volta 3 - 3, 2 i 1 punts

Metes Volants - Romà Infraestructures i Serveis
1. Romà (Miralcamp) km 31,9 Volta 1 - 3, 2 i 1 punts
2. Romà (Miralcamp) km 76,1 Volta 2 - 3, 2 i 1 punts

GP de la Muntanya - Sergi Capell
1. Alt de la Serra, km 50,5 Volta 2 - 3, 2 i 1 punts
2. Alt de la Serra, km 118,2 Volta 3 - 3, 2 i 1 punts

1. La prova
La IIIª Gran Clàssica Modest Capell és una prova de categoria 1.12.5 que es disputa sota el 
reglament UCI i integrada dins del calendari de Grans Clàssiques - Trofeu Joan Casadevall de 
la Federació Catalana de Ciclisme, essent la darrera prova puntuable per aquest calendari. 
Així mateix, la prova otorga punts pel Ranking Català de Carretera 2022 i pel Rànking RFEC 
de carretera 2022.   

2. Participació
La participació és oberta a equips o ciclistes individuals amb llicència federativa competitiva. 
Les inscripcions estan limitades a 200 participants i es formalitzaran a través del portal 
ciclisme.cat fins el dimarts dia 27/09/2022 a les 23.59h, quan es tancaran les inscripcions.  

3. Reglamentació general
Els equips participants, directors, ciclistes i auxiliars tenen l’obligació de conèixer el 
reglament de la prova i respectar-lo degudament. Qualsevol reclamació durant el 
desenvolupament de la prova o al finalitzar la mateixa, haurà de ser adreçada al Jurat Tècnic.
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REGLAMENT

Qualsevol sanció o amonestació serà aplicada en base a la Normativa Tècnica de la RFEC i la 
FCC. 

El tancament de control i les eliminacions durant la cursa seran efectuades a criteri del Jurat 
Tècnic, d’acord amb el cos de Mossos d’Esquadra, i en els passos per la línia d’arribada 
situada a Torregrossa.

Els premis en metàl·lic seran lliurats als vencedors de les diferents categories estipulades en 
finalitzar la cerimònia de premis i reconeixements, a l’Oficina Tècnica i per part dels 
responsables de l’organització.

4. Classificacions especials
Classificació per equips
S’obtindrà mitjançant la suma dels tres millors temps individuals de cada equip, essent el 
millor classificat l’equip que hagi totalitzat menys temps. En cas d’igualar, els equips 
desempataran per la suma dels llocs obtinguts pels seus tres primers ciclistes a la prova; 
i si encara persisteix l’empat, es desempatarà per la classificació del seu millor ciclista. Es 
donarà premi econòmic i trofeu al 1º classificat.

Classificació de Sprints Especials
S’obtindrà mitjançant la suma de punts obtinguts en els dos passos puntuables per 
Sidamon - Forn Macià. El vencedor serà qui hagi obtingut més punts. En cas d’empat, es 
resoldrà a favor del qui hagi aconseguit més primers llocs; i si persisteix l’empat es 
decidirà a favor del millor classificat a la prova. Es donarà premi econòmic i trofeu al 1º 
classificat.

Classificació de Metes Volants
S’obtindrà mitjançant la suma de punts obtinguts en els dos passos puntuables per 
Miralcamp - Romà Infraestructures i Serveis. El vencedor serà qui hagi obtingut més 
punts. En cas d’empat, es resoldrà a favor del qui hagi aconseguit més primers llocs; i si 
persisteix l’empat es decidirà a favor del millor classificat a la prova. Es donarà premi 
econòmic i trofeu al 1º classificat.
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REGLAMENT

5. Seguretat Vial

Classificació de la Muntanya
S’obtindrà mitjançant la suma de punts obtinguts en els dos passos puntuables per l’Alt 
de la Serra - Sergi Capell. El vencedor serà qui hagi obtingut més punts. En cas d’empat, 
es resoldrà a favor del qui hagi aconseguit més primers llocs; i si persisteix l’empat es 
decidirà a favor del millor classificat a la prova. Es donarà premi econòmic i trofeu al 1º 
classificat.

Millor ciclista lleidatà
Premi que obtindrà el millor classificat al finalitzar la cursa i que sigui nascut a la 
província de Lleida. Es donarà premi econòmic i trofeu al 1º classificat.

Altres classificacions
- Trofeus als tres primers classificats scratch de la cursa
- Trofeu al primer classificat de categoria S23
- Trofeu al primer classificat de la categoria M30
- Maillot de líder del calendari Grans Clàssiques de la FCC.

Per garantir el correcte desenvolupament de la cursa, l’organitzador disposarà dels vehicles 
que marca la normativa (obertura de cursa, director d’organització, 2 vehicles arbitrals, cotxe 
del metge, cotxe escombra, ambulància) a més de 15 motos de control i senyalització. El cos 
de Mossos d’Esquadra de Trànsit també tindrà dispositiu a la cursa, amb cotxes i motos. I 
l’organització disposarà també de voluntaris de peu en les cruïlles més significatives de tot el 
recorregut, tots degudament equipats.

Els imprevistos que puguin succeir en el transcurs de la cursa seran abordats i solventats 
per l’organitzador, el Jurat Tècnic i els Cossos de Seguretat de la Prova.

Tots els ciclistes que circulin fora dels temps de control estipulats pel Jurat Tècnic, 
l’organitzador i el Cossos de Seguretat, hauran de retirar-se i seguir les nomres de circulació 
per arribar a la línia d’arribada. Donat el cas i sempre que les condicions de cursa ho 
permetin, s’intentarà agrupar-los i fer-los acompanyament per les motos d’organització fins 
a Torregrossa.
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REGLAMENT I PREMIS

6. Zona de Residus
Dins el nucli urbà de Torregrossa hi haurà una 
zona de 250m destinada a que els ciclistes es 
puguin desprendre dels residus i envoltoris que 
portin (embolcalls de gels, barretes, etc). La 
zona estarà degudament senyalitzada amb les 
senyals que segueixen. 

Durant la cursa es passarà per la Zona de 
Residus fins a 7 vegades. Qualsevol ciclista que 
llençi residus o envoltoris fora d’aquest tram, 
s’exposa a la corresponent amonestació o 
sanció del Jurat Tècnic.

7. Premis econòmics

1º - 400 €
2º - 200 €
3º - 100 €
4º - 70 €
5º - 50€

1º - 180 €
2º - 80 €
3º - 60 €
4º - 50 €
5º - 30€

6º - 50€
7º - 50€
8º - 50€
9º - 30€

1º - 100€10º - 30€

Classificació individual Classificació S23

Guanyador Sprints
Especials Forn Macià

1º - 100€

Guanyador Metes
Volants Romà Infraestructures

1º - 100€

Guanyador GP Muntanya
Sergi Capell

1º - 150€
Millor equip

1º - 50€
Millor lleidatà
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COL·LABORADORS

Com les dues darreres edicions, la Gran Clàssica Modest Capell té la sort de comptar 
amb un gran nombre de patrocinadors i col·laboradors. Sense ells tot seria molt més 
complicat. A banda dels que heu trobat en pàgines precedents, també hi posen el seu 
granet de sorra els següents. 

A tots els col·laboradors i sponsors
MOLTÍSSIMES GRÀCIES PEL VOSTRE SUPORT!
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