
2. De la postguerra fins als nostres dies (1939-1996) 

2.1. La difícil represa després de la Guerra Civil 

L'any 1939 viura la desaparició de moltes de les formes d'associació de la societat 
catalana. Durant els anys de la guerra, moltes d'elles ja havien anant desapareixent i 
les esportives no van ser pas una excepció. Després de la guerra. el franquisme es va 
dotar, com en molts d'altres arnbits, d'un aparell de control de I'activitat esportiva 
queja s'havia comengat a formar, en part per qüestions propagandistiques, durant el 
conflicte. En efecte. el 27 d'agost de 1938, el bando1 franquista publicava un decret 
del Ministerio de Educación Nacional que creava el Consejo Nacional de Deportes, 
organització que ja englobava el Comité Olímpico Español (COE). Ja després de la 
guerra, I'any 1941, es crearia la Delegación Nacional de Deportes de Falange 
Española Tradicionalista y de las JONS, que acollia en el seu si al COE, el Consejo 
Nacional de Deportes i a la representació espanyola del Comité Olimpic 
Internacional, contrariament al que deia la normativa del propi organisme mundial. 

La nova Delegación Nacional de Deportes depenia de la Secretaria General del 
Movimiento, en una clara subordinació de I'esport a I'aparell politic de I'Estat, encar- 
nat en el partit únic. E l  primer president de la Delegación va ser el general José 
Moscardó. Tal i com molt bé destaquen Carles Santacana i Xavier Pujadas. <dnesport 
deixava de ser una activitat d'organitzacio fonarnentalrnent privada amb connexions 
interrnitents amb els poders públics (petició de subvencions, demanda 
d'instal~lacions, etcétera) per passar a ser una activitat que s'organitzaria jerarquica- 
ment des del poder políticn.gO Malgrat tot aquest esforg el falangisrne espanyol fou 
en realitat durant aquests primers anys rnés controlador i repressor que no pas impul- 
sor d'un model diferent d'esuort. 

E l  panorama general de I'esport catala I'any 1939 era patetic: mancanca 
dSinstal.lacions, mort de molts joves (esportistes o no), depauperació generalitzada, 
dificultats per desplasar-se ... Tot aixo s'afegia a la notable regressió associativa. 
Moltes entitats esportives van tenir forca dificultats per continuar existint, i moltes 
van desapareixer. En la banda contraria. els col.lectius catolics que havien estat repri- 
mits al principi de la guerra. van poder ara tornar a la seva activitat. La recuperació 
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va ser lenta i, per exernple. en el món del ciclisme I'any 1945 encara no s'havia asso- 
lit el nombre de Ilicencies d'afeccionats d'abans de la guerra (1185 I'any 45 per 1532 
I'any 1935):' 

Les tropes franquistes havien entrat a I'Hospitalet a principis de 1939. En Carles 
Santacana ha estudiat molt bé el periode de 1939 a 1951 a 1'~ospitalet:~ Les seves 
conclu~ions ens serviran a nosaltres per fer-nos una idea del panorama arnb el qual 
es trobaren els ciutadans que havien de recornpondre la seva societat després de la 
guerra civil: «La instauració del regim franquista va representar un tal1 profund en 
tot el desenvolupament social i politic de la ciutat, simbolitzat especialment per la 
repressió, que es practica a I'Hospitalet afusellant una rninoria militant cenetista, 
amb indexs similars als de les zones urbanes catalanes. L'empresonament recaigué 
també de manera destacada entre els militants dels sindicats de la CNT en una alta 
proporcio, encara que tambe patiren preso militants d E R C  i altres forces politiques». 

En Carles Santancana segueix afirmant que la repressió en forma d'afusellaments o 
empresonaments es combina «amb una acció decidida de control de totes les activi- 
tats de la poblacio~. No hi hagué excepcions i es va fer sobre qualsevol tipus d'enti- 
tat o de persones, incloses, per tant, les entitats esportives i els seus dirigents. 
L'instrument per aconseguir-ho va ser una massiva obtenció d'informació sobre el 
rnajor nombre d'individus i entitats. L'Arxiu Historic de I'Hospitalet n'és ple, dels ano- 
rnenats «informespersonales» realitzats pels serveis repressius franquistes a la nostra 
ciutat. Sernpre segons Santacana, s'intentava instaurar el control politic a través de la 
por, sobretot en aquelles activitats més vinculades a la transmissió ideológica, com 
I'ensenyament i la cultura. En aquest sentit, I'església tindra un paper fonarnental 
«per intentar irnposar una modificació dels costumsprivatsb, segurament acosturnats 
a massa llibertats d'altres ternps. 

E l  sotrac de la guerra civil en I'ambit as~ociatiu dels hospitalencs crec que va ser 
impressionant. No hi ha dades quantitatives generals sobre aquest tema. pero una 
ullada als rnaterials que contenen les caixes de la correspondencia municipal relatives 
a les associacions, i d'altres fonts, abans i després de la guerra, basta per sospitar-ho. 
Seria interessant coneixer el nombre aproxirnat de ciutadans que perianyien a algun 
tipus d'associació abans del conflicte civil. Tinc la sensació que seria un nombre res- 
pectable ja que hi havia associacions de tota rnena: culturals. esportives, sindicals. 
politiques. religioses, gremials, cooperatives, taurines, folkloriques ... d'allo més inver- 
semblants. Aquesta vitalifat associativa que ana augmentant progressivament al llarg 
de la decada dels trenta és la que es va trencar brutalment amb la guerra civil. I és 
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important coneixer aquest context general per comprendre millor el que va passar 
amb I'esport en general i amb el ciclisme en particular durant aquests anys de la 
represa. 

Després de la guerra. doncs, cal esperar uns anys perque apareguin de nou els clubs 
ciclistes a la ciutat. Curiosament, pero, I'esport ciclista en si mateix retorna rapida- 
menta la ciutat: I'any 1939, la Volta Ciclista a Catalunya ja va passar per I'Hospitalet. 
1 tambe el 1940. quan la corporació presidida per Enric Jonama va concedir una sub- 
venció de 100 pessetes als organitzadors (la Unión Deportiva de ~ans)." 

Els clubs, com ja hem dit, trigaran una mica mes a tornar a les activitats. El primers a 
fer-ho van ser els membres d'un nou club, I'Agrupación Ciclista Marina, que sorgira a 
I'antic barri de Can Pi. Aquesta entitat es funda I'any 1942, segons va declarar anys 
després el seu president Benito ~ o s t a s . ~ ~  Pel 1943 ja organitzen una cursa de festa 
major al barri en la qual es disputa una copa cedida per ISAjuntament i una altra de 
I'industrial Francisco Carbonell. La cursa va tenir lloc el 29 d'agost. E l  club, pero, no 
s'inscriura al Govern Civil fins I'any 1955. Com a mostra que els temps han canviat, 
trobem als seus reglaments que <(el presidente es la más alta representación de la 
sociedad, convocará las asambleas que tendrán carácter de consultivas». Es a dir, els 
socis ja no tenen la sobirania als clubs, com passava abans de la guerra ... El text d'a- 
quests «Reglamentos» sembla que era un text generic imposat o, com a mínim, redac- 
tat com a a model per la federacio (UVE). A la memoria de I'any 1946 de la UVE. el 
del seu 50 aniversari, es recorda que el 1939 #se confeccionó el  reglamento, patrón, 
para sociedades ciclistas». Possiblement la UVE va ser una de les federacions més 
dures en aquest sentit. 

Aquell 1943, Joan Salvador reorganitza la Unión Ciclista Hospitalet. Pel mes de juliol, 
I'entitat ja estava en disposici6 d'organitzar «la carrera que se proyecta celebrar en 
/a próxima Fiesta Mayor, primera después de nuestra guerra de liberación».95 Quatre 
anys va trigar, doncs, el barri a organitzar de nou una cursa ciclista a la seva festa 
major. I les dificultats són ben paleses. Un exemple del que s'havia de preveure en 
aquells moments pera I'organitzacio el trobem a aquesta nota enviada per I'alcalde 
del moment a les autoritats barcelonines: 
«Distinguido camaradar 
Te presento a nuestro camarada Juan Salvador Aliart, Presidente de la Unión Ciclista 
de Hospitalet, cuya Entidad tiene proyectado celebrar una carrera ciclista el día 15 del 
actual con motivo de la Fiesta Mayor de esta ciudad, con un circuito de 60 kilómetros 
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y como quiera que para poder seguir las incidencias de la carrera les es imprescindi- 
ble obtener la correspondiente autorización para que pueda circular el coche 40886 
B. conducido por Pedro Viñals Segalés, te agradeceria interpusieses tus buenos oficios 
para que dicha autorización fuese concedida. 
Muy agradecido se reitera de ti afmo. camarada y amigo que te saluda brazo en 
alto».96 

A Collblanc. I'any 1944 ja funciona de nou I'Agrupación Ciclista Collblanch. Malgrat 
que el seu president durant molts anys, Enrique Tuca, rnanifesta després que I'any de 
fundació del club és el 1944, segurament a finals del 1943 ja estava reorganitzant-se 
ja que la noticia de la seva legalització els va arribar el 20 de febrer,'' i a I'abril del 
1944 la Unión Velocipédica Española ja els havia concedit I'organització d'una irnpor- 
tant cursa Inter-Clubs de Cataluña (disputada el 25 de juny i arnb un respectable pres- 
supost de 1700 pes~etes),~' cosa que ens dóna peu a pensar queja devia fer alguns 
mesos que hi treballaven. A mes, el 1943 ja va haver-hi cursa ciclista durant la festa 
rnajor del barri, tot i que al cartel1 no hi figura cap entitat organitzadora. Segons el 
programa de ma de la cursa Inter-Clubs, la primera directiva del reconstituit club va 
ser aquesta: 
President: Ángel Meroño 
Vicepresident: José Garcia 
Secretari: Manuel Mestres 
Tresorer-comptador: José Biarnés 
Vocals: José Espinal, José Melian, Juan Masrnitja, Francisco Marin 
Delegat esportista: Francisco Sanchez 
Capita d'excursions: Vicente Ferris 
Sots-capita: Bartolomé Martinez 

Pocs mesos després. Angel Hernández substitueix Ángel Meroño al capdavant del 
club. 

L'actitud del poder local vers aquests clubs i, en general, vers I'esport, sernbla ser de 
forca col.laboració, sernpre i quan les entitats assurneixin els ideals de la seva obra. 
Aixi, el propi régirn fara seus els valors esportius, interpretant-los en la forma que 
rnés els interesara. Només cal revisar I'hemeroteca per trobar-nos declaracions ben 
explicites en aquest sentit, corn per exernple la d'Andrés Rodriguez Villa. delegat pro- 
vincial de la Organización de Juventudes i cap del districte universitari del SEU, a 
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Barcelona: «Nosotros no aspiramos a la marca y a la proeza aislada. Queremos edu- 
car a la juventud española a través del deporte con el fin de buscar el mejoramiento 
de la raza, e l  equilibrio perfecto de las fuerzas vitales de la juventud y el  medio para 
la determinación de la personalidad»99 

L'esport sera. doncs, una de les inquietuds i també una de les formes d'enquadra- 
ment del nou regim.loO tant dels seus organs politics (Falange, Juventudes, ... ) com des 
de I'Esglesia. Les organitzacions parroquials, amb forca arrelament a la ciutat, orga- 
nitzaran moltes cornpeticions esportives, i seran de les primeres, després de la Guerra, 
a tornar a organitzar el panorama esportiu. Bona prova d'aixo es que els seus butlle- 
tins interns tindran autentiques seccions d'esports. 

En el cas concret del ciclisrne a I'Hospitalet, prendra importancia el primer d'aquests 
elements. Aixi per exemple, una de les primeres curses ciclistes organitzada a 
I'Hospitalet després de la guerra (potser la primera) va ser la de la festa rnajor de la 
Torrassa I'any 1942, a carrec del Frente de Juventudes, D'altres simbols trobats d'a- 
quests prirners anys de postguerra assenyalen també en aquesta direcció, com per 
exernple el fet que la cursa de festa major de I'any 1943 a Collblanc situés la seva tri- 
buna davant la delegació al barri de FET de las JONS i, a rnés, constés explicitament 
al cartell de les festes (es conserven fotos, probablernent d'aquesta cursa). 
L'Ajuntament també fara substancials subvencions als organitzadors de curses que, a 
partir del 1943, comentaran a ~norrnalitzarn la vida ciutadana en aquest petit aspec- 
te. A més. la faceta d'espectacle d'aquest tipus d'esdeveniments s'intentara magnifi- 
car. Aixi, a I'esmentada cursa de festa major del 1943 a Collblanc. el cartell anuncia la 
<<instalación de servicio radiofónico de micrófonos y altavoces para la retransmisión 
completa de la carrera».101 En aquesta linia situem també I'organització a la ciutat de 
curses relativament irnportants en aquells anys. corn els campionats Inter-Clubs de 
Cataluña (com a minim al 1944 i al 1950), o de les prirneres edicions de curses iocals 
que després tindran una llarga continuitat, com la cursa ciclista del «Tocinet» (orga- 
nitzada per I'Agrupación Ciclista Marina des del 1943 i que, pel cap baix, va tenir sis 
o set edicions), o la Gran Carrera de Navidad, més coneguda com la carrera del Pavo 
(organitzada per I'Agrupación Ciclista Collblanch des de 1944 fins. com a rninim, el 
1960, i segurament fins a la seva unificació arnb d'altres dos clubs I'any 1969). No 
podem passar per alt, en aquest sentit. el rnuntatge que es va organitzar per a la 
festa major de I'Hospitalet de 1944. El programa de les festes té un marcadissim to 
ci~lista."~ De les 16 planes del programa. sis són dedicades a ciclisme (35%). cinc al 
programa de la festa (inclosa la portada) i sis més a publicitat (inclosos dos anuncis 
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ambiciós per formar un equip conjunt. on cada part posava en comu alguns corre- 
dors: el club hospitalenc pensava d'entrada a formar un equip amb Josep Vidal Julia, 
Dorsé, Izquierdo, Armengol, i una dotzena de principiants del Centre i la Torrassa, 
pero I'acord amb Galindo va afegir a aquell equip Joaquim Olmos, Joan Gimeno, 
Gras, Delio i, potser, Orbaiceta. D'aquesta forma naixia un potent equip en el pano- 
rama ciclista espanyol, que tindria certa continultat durant algunes temporades. 
D'entre aquests corredors destaquen Olmos, del qual parlarem més endavant, i 
Gimeno, que aquell mateix any es proclamaria carnpió d'Espanya de fons en carrete- 
ra a Madrid i també per regions. i seria tercer a la Vuelta a Espanya i segon a la Volta 
a Catalunya. Seran importants moments per al ciclisme hospitalenc ja que, gracies a 
I'impuls aconseguit en fer aquesta alianqa, I'equip Galindo-Unión Ciclista Hospitalet 
sera dels més destacats en el panorama ciclista catald i, fins i tot, espanyol. A 
Catalunya. UC Hospitalet va guanyar aquell any la classificació per equips de la Volta. 
A Espanya van arribar a participar a la Vuelta en I'edició de 1945, quan I'equip hos- 
pitalenc va ser tercer en la classificació per equips i el seu corredor Gimeno va ser ter- 
cer en la general. Tarnbé Olmos, va guanyar I'ultima etapa i el seu nom i el d'unión 
Ciclista Hospitalet apareixen a la portada de El Mundo Deportivo de 1'1 de juny d'a- 
quell any. Tambe aquest moviment sembla que va animar I'afecció local, segons 
manifesta Joan Pañella, que s'havia convertit en director esportiu de I'equip que ves- 
tia el color blau cel: 
«-¿Siguen las altas de socios? 
-En gran escala. Hay mucho ambiente y verdaderos deseos de que se consolide cuan- 
to estamos iniciando y haciendo»'06 

La relació entre la casa comercial Galindo i Unión Ciclista sembla que va ser intermi- 
tent en aquests anys. 

A nivel1 més modest, I'Agrupación Ciclista Cotlblanch va fer molta feina en aquests 
anys inicials. Al seu impuls als ciclistes modestos cal afegir la seva tasca oganitzadora 
de curses pera amateur5 ja que era un dels clubs catalans més treballadors en aquest 
sentit. Aixi, per exemple, I'any 1945 va ser el cinque club catala pel nombre de cur- 
ses organitzades. Els de Collblanc van organitzar 8 curses, només dues menys que els 
primers. En aquestes curses van participar 145 ciclistes que van recbrrer un total de 
379 quilometres. Aquell any, la Unión Ciclista Hospitalet va organitzar 4 curses en les 
quals van participar un total de 75 corredors que van fer 190 quilometres.'07 

No cal tampoc, pero, exagerar aquesta suposada tasca de les autoritats locals vers la 
normalització diaria. s i  més no quant a una visió planificada a consciencia d'aquestes 
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Circuito del Norte, segon en el circuito de Montjuich (Gran Premio de la Liberación) 
i primer per nacions amb la volta més rapida, cinque al primer campionat d'Espanya 
de muntanya. cinqué a la sisena edició de la Vuelta a Mallorca i primer al match 
~ o r t e - ~ a t a l u n ~ a - ~ a l l o r c a , ~ ~ ~  Sembla ser que en aquel1 temps tenia molt bona fama 
i molts seguidors a I'Hospitalet i rodalies. Aixi ho podem deduir de la cronica d'un 
redactor de El Mundo Deportivo, referent a una cursa al velodrom de Vilafranca, on 
deia que «Hospitalet, Esplugues, Jorrasa, Sans forman el  nucleo más copioso de san- 
chistasa. En aquesta cursa, un tractant de ramat de Santa Eulalia -Joan Barbera- va 
donar un anyell de llet valorat en 250 pessetes com a prima, i un grup de «admira- 
dores de Sancho, de Hospitalet de Llobregat,, varen donar també 25 pessetes per una 
altra prima."0 I es que molts d'aquests esportistes professionals es movien en una 
bona part dels seus interessos per I'economia: alla on millor pagaven era on s'havia 
d'estar. 1 un dels llocs on millor pagaven en aquells anys va ser a Palma de Mallorca. 
on el velodrom del Tirador ja tenia una gran tradició ciclista, i on aquest esport sem- 
bla que aixecava grans passions. I alla va marxar a viure Sancho a I'octubre de 1940, 
quan els promotors mallorquins li van asegurar curses i guanys a dojo, Sancho se'n 
va emportar la seva familia i sembla que era bastant f e l i ~  ja que. segons declara al 
mes següent, pagava «sólo 12 duros de alquiler a l  año por un piso esplendido y dis- 
pongo de una masía»,"' L'any 1941 torna a guanyar el campionat d'Espanya de fons 
en carretera, disputat a Madrid sobre 150 quilometres, i en aquest cas amb un temps 
de 4 hores, 4 minuts i 55 segons, i el Circuit Castella-Lleó- Asturies. E l  1942 triomfa 
també en pista en unes 24 hores internacionals disputades a Vilafranca i fent parella 
amb Joan Plans. L'any 1944 guanyara el campionat d'Espanya per regions, disputat a 
Madrid, fent equip amb Joaquim Olmos y Miquel Casas. L'any 1945 torna a repetir 
aquest titol, disputat també a Madrid. pero aquesta vegada fent equip amb Joan 
Gimeno (queja era de I'equip Galindo-Uniún Ciclista Hospitalet) i Manuel Costa. 

La decada dels 40 és també la de Joaquim Olmos. Aquest corredor de la Barceloneta 
ja corria abans de la guerra (I'any 1936 és de tercera categoria i participa en un cam- 
pionat d'Espanya). Pero sera entre 1940 i 1950 quan viura els seus millors anys, Sera 
diverses vegades campió de Catalunya de ciclocross (quatre com a minim) i tindra Ilui- 
des actuacions als campionats d'Espanya de I'especialitat tot i que no tinc confirmat 
que arribés a guanyar mai cap. Com ja hem vist abans, el 1944 va ser campió 
d'Espanya per regions. Sera també un excel.lent corredor de pista, i va ser parella 
d'altres grans corredors com Poblet o Clarós. L'any 1945 va fitxar per primer cop pel 
recentment format equip de Galindo-Unión Ciclista Hospitalet i sembla que va estar 

'wDader enreter de ElMundo Deponivo. 16 d'agart i 2 da ietembre de 1940 i 1 de gene, de 1941. ~a relaii6 padiia ser 
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amb ells potser gairebé fins a la seva retirada, La seva vida esportiva va ser forca dila- 
tada i, fins i tot cap al final a la premsa li deien carinyosament «el viejo». Va deixar 
el ciclisme el 1952 o 1953, després d'un homenatge a Barcelona. 

Jordi Clarós és un altre ciclista molt destacat d'aquests anys. Tot i que va néixer a 
Barcelona, el seu primer club ja va ser I'Agrupación Ciclista Collblanch, que li va pagar 
la fitxa i el mallot durant 1944, quan només tenia 17 anys. Amb la Ilicencia número 
31, aquell any, que era també el primer del club de Collblanc. Clarós ja apuntava 
bones formes tant en ruta com en pista participant en algunes curses on es veu cara 
a cara amb un altre il.lustre jovenet amb el qual es reparteix els primers Ilocs: Miquel 
Poblet. Clarós destacara de mica en mica, amb un fisic senzillament impressionant, 
tant per practicar I'esport com en d'altres aspectes (als diaris li deien «el Gary Cooper 
del ciclismo»). El jove corredor arribara a ser un ciclista de gran prestigi, sobretot en 
pista, i aconsegui diverses vegades el titol nacional de curses a I'americana, fent equip 
amb ciclistes com Poblet. També va ser guanyador per equips de la Volta a Catalunya, 
en la seva 28a edició, quan pertanyia al CC Barcelonés. E l  1948 fitxara per I'equip 
d'unión Ciclista Hospitalet. En aquells anys participa a nombroses proves internacio- 
n a l ~  a Alemanya, Suissa, Franga, Marroc ... Estara en actiu fins el 1954, quan es casa 
amb Maria Pañella, filla del ja en aquell moment desaparegut mecenes del ciclisme 
local Joan Pañella. Clarós deixa la bicicleta pel tractor i es dedica a cultivar els camps 
de la familia. E l  1960 reapareixera amb certs exits i tornant a vestir. en record del seu 
sogre, els colors de la Unión Ciclista Hospitalet amb un maillot especial que encara 
conserva i que té una carxofa brodada (el vegetal que més havia exportat el seu 
sogre). Clarós va seguir en actiu fins el 1962. 

2.3. La decada dels 50. Nous i vells ambits de la bicicleta 
a la societat 

Cap a la meitat dels anys cinquanta comencen a superar-se parcialment els efectes 
més importants de la guerra en I'esport catala, com les dificultats materials associa- 
des a la miseria, les conseqüencies de la ferotge repressió i la maxima incidencia del 
Movimiento en I'estructura esportiva. Primer es donara el Iogic relleu generacional 
dels joves que havien viscut la guerra, amb la millora de les condicions de vida que 
s'anaven produint. També I'acció del govern ana abandonant progressivament la 
retórica de I'esport falangista cap a un discurs tecnocratic que dones pasa I'expansió 
de les competicions i a la massificació de I'esport. Després vindra I'obertura a I'exte- 
rior, exemplificada amb I'organitzacio dels Juegos del Mediterráneo de I'any 1955, a 
Barcelona. El nou discurs queda fixat amb la Ley de Educación Física del 1961. En 
I'arnbit associatiu aixó també es reflecteix en I'increment d'associats i d'associacions i 
en la recerca de noves i millors instal.lacions. 



A I'Hospitalet, la Unión Ciclista Hospitalet viu entre 1945 i 1951 el seu millor moment 
pero no podra superar gaire temps la desaparició del seu benefactor, Joan Pañella, 
que mor el 1951, quan només tenia 55 anys. E l  primer club ciclista de la ciutat desa- 
pareix en els anys següents. potser entre 1952 i 1953. Durant aquesta decada dels 50, 
pero, apareixeran tres nous clubs. 

E l  primer sera el Club Ciclista Pelegri, que deu el seu nom al carrer on es trobava la 
seu social, el carrer Pere Pelegri de la llavors anomenada Barriada Faus (avui limit 
entre Can Serra i Pubilla Casas). El domicili del club estava al número 30 d'aquest 
carrer, que devia ser un bar propietat de Sebastian Rupérez Sanz. E l  club es va cons- 
tituir el 26 d'abril del 1951 i 1'1 d'agost va presentar els papers per a la seva legalit- 
zació al Govern Civil de Barcelona. En aquel1 moment el club tenia 45 socis. La junta 
directiva que va organitzar el club la componien: 
President: Pere Sans Gavarras 
Vicepresident: Pedro González Antolín 
Secretari: Rossend Granell Gorrea 
Vicesecretari: Manuel Portar Soler 
Vocals: Salvador Sánchez Martinez, Nicolas Soriano Sánchez 
Caixer: Sebastian Rupérez Sanz 
Director Esportiu: Miguel Ruiz Baladau2 

Al desembre d'aquell 1951, la junta 6s substituida i es constitueix, una vegada ja s'ha 
legalitzat el club, la següent: 
President: Vicente Valenzuela Cros 
Vicepresident: Pedro Gonzalez Antolin 
Secretari: Rossend Granell Gorrea 
Vicesecretari: Manuel Porcar Soler 
Vocals: Miguel Ruíz Balada, Rogeli Bou Pérez 
Caixer: Sebastian Rupérez Sanz 
Director Esportiu: Manuel Martinez  amos"^ 

Segurament el club no va durar gaire temps. Alguna referencia hem trobat del 1952 
o 1953, quan donen una quantitat pet I'hornenatge de comiat al ciclista Joaquim 
Olmos. E l  testimoni del fill del director esportiu Manuel Martinez Ramos ens va con- 
firmar també que aquest club no va durar més de dos o tres anys. 

Un segon club es va fundar en aquella decada a La Florida, el Club Ciclista Hospitalet 
(recuperant aixi el nom historic del club local de la decada dels trenta) i va ser I'any 

,S* Estatutl del Club Cti i r ta  Peiegii, que er conierven a IA*iu H i r f b ~  del Govern Civil de Barcelona. 
!t3 Carta remesa pel dub al Govern Civil i que tambe es conserva entre la dorumentacib de la nota anterior 



1958, tot i que es va inscriure al registre del Govern Civil el 23 de gener de I'any 
següent amb local social al carrer Masnou. 118. Podrien tenir quelcom a veure amb 
I'organització de la Festa del Pedal del 1959, que es va organitzar a I'Hospitalet i de 
la que es conserven unes excel.lents imarges filmades per Pere Casanovas, a on des- 
taca el pas dels ciclistes per l'avinguda Isabel la Católica. llavors encara sense urba- 
nitzar, la celebració de la misa a la plaqa de I'Ajuntament amb totes les autoritats i 
les curses que es van fer a la tarda al camp de futbol de La Remonta. Al 1960 el local 
social del club s'ha traslladat al carrer Florida, 51, i la junta directiva esta formada 
aixi: 
President: Francisco Fenoy 
Vicepresident: Luis Bonet 
Secretari: Narciso Herrero 
Vicesecretari: Joaquim Ripollés 
Caixer: Antonio Martinez 
Comptable: Epifanio Saez 
Vocals: Modesto Garcia, Juan Martinez. luan Avilés, José A. Hernández. José Segura, 
Domingo Moñino i Agustin Gómez 
Capita d'excursions: Alfonso Martinez 
Delegat: Vicente ubedaW4 

L'altre club que es va fundar en aquesta decada va ser el Club Ciclista Casino de Santa 
Eulalia. que va iniciar la seva activitat I'any 1958 i va ser legalitzat al Govern Civil I'a- 
bril del 1959, Aquest club surt, com el seu nom indica. del, en aquel1 moment, 
influent Casino de Santa Eulalia. que segons I'historiador Carles Santacana va man- 
tenir una presencia regular de membres seus als consistoris d'aquells anys.115 De fet, 
en els estatuts del club ciclista es donava <<preferencia para ser socios, a los señores 
socios de la Sociedad Cultural y Recreativa Casino de Santa Eulalia, a cuya entidad 
queda sometida este 

Dins de la primera junta del club ciclista trobem la presencia d'un vell conegut, Joan 
Salvador. L'antic president de la Unión Ciclista Hospitalet tornava al món de I'asso- 
ciacionisme al voltant d'aquest esport. La primera junta del nou club va ser aquesta: 
President: Jesús Ruiz Berrio 
Vicepresident: Jaume Lladó Marimón 
Secretari: Josep Biarnes Ortiz 
Vicesecretari: Joan Salvador Aliart 
Tresorer: Vicen( Verges Torras 
Vocals: Josep Camps Bigorra, Francesc Canela Vila, Juan Garcia Saloña 

Al peribdic nosviraiet Depoirivo. 1960. 
>*9 Op. tit. nDta 86; pdginer 228 i 229. 
'" Enatutl del Club Clilirta Casino de Santa Eulalia, cooreruatl a VArxiu Hi*bric del Gavern Civil de Banelona. 



E l  tresorer, Vicente Vergés, era regidor a I'Ajuntament. També en aquests anys, un 
club queja existia des de 1943, I'Agrupació Ciclista Marina, decideix legalitzar la seva 
situació i inscriure's en el registre del Govern Civil. Va ser el 1955. La junta directiva 
en aquel1 moment la componien aquestes persones: 
President: Benito Costas Blanch 
Vicepresident: Claudi Cases Cabrera 
Secretari: Jordi Bailo Llopart 
Tresorer-Caixer: Ventura Gracia Quilez 
Vocals: Antonio Cebrián Figuera, Agustin Barquero Morillo, José Rodriguez 0rtiz'17 

Tots ells es catalogaven com a industrials en la relació que van lliurar al Govern Civil, 
tot i que de vegades simplement eren fusters o electricistes. Malgrat aixo, trobem 
certa tendencia dels sectors minimament benestant cap a aquest esport, tant en 
aquest cas com en el del Club Ciclista Casino Santa Eulalia. 

La finalitat d'aquest últim club de Santa Eulalia, segons el seu Reglamento, sera «la 
práctica del Ciclismo en todas sus manifestaciones, tanto en lo relativo en excursio- 
nes como a la organización de carreras)). De fet, naixia amb un objectiu Iúdic i no pas 
de treure ciclistes pera la competició. I és que en aquella decada, sembla que I'as- 
pecte més Iúdic, i en especial I'excursionisme en bicicleta ja havien tornat a ser popu- 
lars. Ja el 1948 hem detectat el neixement d'una penya ciclista, molt semblant a les 
que en la decada dels trenta havien popularitzat I'esport a Catalunya. Es tracta de la 
inicialment anomenada Peña Ciclista Gilda i que I'any 1950 es va intentar legalitzar 
amb el nom de Peña ciclista Canigo. Es tractava d'un grup d'amics joves que el 13 de 
juny de 1948 van decidir «formar una peña entidad ciclista con un fondo semanal 
para único y exclusivo fin de celebrar una excursión y gastar dichos fondos en una 
comida íntima»."' La primera junta directiva que van acordar de forma amistosa 
estava formada aixi: 
President: Enrique Cuesta 
Secretari: Antoni Fité 
Vocals: Manuel Gendre, Nemesio Romero i Ferran Ros 

En realitat es tractava més d'un grup d'amics que feien, aixo si. moltes excursions 
amb rtiberisr inclosos, pero que van arribar a tenir una estructura i un funcionament 
molt semblant al d'un club ciclista, organitzant també el seu campionat social i redac- 
tant fins i tot  els seus propis estatuts. Amitjans del 1950 van representar els papers 
per a la legalització de la societat al Govern Civil de Barcelona i a la Unión 

!!, CsRa de la Agrupa<i6n Cirlisfa Marina dirigida al Govern Civil de Batcelona. que es conserva al reu Arxiu HirtCiic junt 
dmb rexpedient del* reur Ertatutr. 

"li Segonr consta en un dels dar quadernr manuicritr que conserva Manuel Gendre i que expliquen detalladameni eh dos 
anyl#exist&ncia dp la Penya. 



Velocipédica Española, pero aquests últims sembla que no van legalitzar el projecte 
dSEstatuts per manca de 25 socis de I'entitat, i segurament a manca d'aquest requisit 
tampoc al Govern Civil devia seguir endavant el procés. Si mes no. a I'Arxiu Historic 
del Govern Civil de Barcelona no en queda cap constancia d'aquesta penya. 
Probablement van existir mes penyes i grups com aquest des de finals dels 40 i, sobre- 
tot, en els anys 50. Es conserven f o r ~ a  fotografies d'aquestes activitats Iúdiques que 
tenien la bicicleta com a rnitja. Segurament, en aquells anys cinquanta. abans de I'a- 
parició del cotxe utilitari (el popular 600) sera quan la bicicleta com a instrument 
Iudic i com a eina tingui un paper popular més important en tot  el segle, potser 
només comparable al que ha arribat a tenir en I'actualitat en l'aspecte d'oci i jogui- 
na. En aquest sentit. els directius d'un club que neixera més tard pero que té el seu 
origen en aquestes colles d'excursionistes de la bici, ho explicaren molt bé al 1978. 
quan comentaven aquests origens del seu club: «Estos cicloturistas empezaron a salir 
de excursión allá por los años cincuenta y tantos, formando lo que tradicionalmente 
se llamaba una "colla". Pues bien, esta colla, como todas, tuvo sus altibajos, mientras 
unos dejaban la bicicleta, otros empezaban a salir de excursión con ella».119 

Aquest club no va poder trobar un millor nom: Velo Club Excursionista. Pero aquest 
club és de 1970. ja hi arribarem. 

La bicicleta també sera útil en aquests anys com a eina de treball, de transport. I segu- 
rament ho sera més que no pasen decades passades degut sobretot a dos factors, La 
progressiva millora dels camins i les carreteres i I'escassedat de combustibles i vehicles 
a motor. Es conserven, per exemple, unes imatges de cinema super 8 que un afeccio- 
nat hospitalenc va filmar cap a finals dels anys 50 on trobem un pla que, pensem, es 
molt definitori. Aquest afeccionat filmava la seva filla als carrers de Collblanc. i en un 
d'aquests plans, de fons es veuen passar successivament, l'un darrera I'altre, un carro, 
una bicicleta i una moto. No es conserven dades estadístiques locals sobre el nombre 
de bicicletes existents a la ciutat després de la guerra, pero va ser un sistema de trans- 
port molt utilitzat en un moment d'escassesa de combustibles i automobils. En Lluis 
Salvador recorda com ja des dels 13 anys (abans de la guerra) anava a treballar en 
bici, pero de després de la guerra contava aquesta anecdota que deu correspondre a 
principis dels anys 40 (ells eren pintors): «Vam treballara dalt del Tibidabo, a la torre 
d'aigües que h i  ha, i anavem en bicicleta. Hisortiem cinc o sis -el meu germa gran, e/ 
petit, jo idos o tres operaris- i arribavem pim pam i quasi sempre arribava primer j o  
en aquel1 temps. Pero en baixar, el meu germa Joan deja "bé nois, adeu eh" i com 
sabia baixar amb una velocitat ... arribava aquí a Hospitalet i et treia cinc o sis 
m in~ ts !» . '~~  

"'Programa de la Ferta del pedal organirzada pel Velo Club Exturrionista el 1978 
"O Entievirta. Op. cit. nota 29. 



En aquestes dates ens apareixen també els prirners simptornes que la practica. quoti- 
diana o esportiva, del ciclisrne cornenca a tenir rnés riscos que abans. Aixi, Lluis 
Salvador recorda en les seves propies carns corn va estar a punt de patir un accident 
amb un camió de la Carnpsa que el va fer saltar de la bici cap a la vorera, i des de Ila- 
vors va deixar d'anar en bicicleta. Tarnbé cap a la rneitat de la decada dels 40, pro- 
bablernent entre 1945 i 1947, el ciclista de I'Agrupacion Ciclista Marina Julia Masrnitja 
perdra la vida «en accidente de automóvil en perfodo de entrenon."' També I'actual 
president de la Unió Ciclista L'Hospitalet, Pedro Zarnora, recorda la rnort pels volts 
dels anys 40 d'un corredor de I'Agrupación Ciclista Collblanch anornenat Vicente 
~ i c h é . ' ~ ~  

A rnés d'aquest fet excursionista que tornern a trobar en la societat hospitalenca, una 
altra caracteristica ens crida I'atenció en aquest mornent. Parlern de I'aparicio de la 
dona en aquest arnbit. La dona comenGa a fer servir la bicicleta de forma significati- 
va i, fins i tot. a associar-se en els clubs d'aquest esport. Segons el testirnoni de Lluis 
Salvador, gerrna de Joan Salvador i rnolts anys directiu de la Unión Ciclista Hospitalet, 
«era rar que veiessis una dona en bicicleta».'23 Segurament aquesta aflrmació era 
certa en linies generals en la vida diaria de I'Hospitalet als anys 30. Perb durant els 
quaranta segurament la distancia entre les dones i les bicicletes es devia escurcar 
forca. Aixi per exernple, al programa de festa major de I'Hospitalet del 1944. l'anun- 
c i  de la botiga de Julián Español (en aquel1 mornent la direcció corresponia al carrer 
Calvo Sotelo, 31) oferia «la casa de la especialidad en cuadros especiales para señora 

y Precisarnent en aquests anys i a la botiga dVEspañol li van fer la seva 
bicicleta a Maria Pañella, la filla d'en Joan Pañeila, el rnecenes d'Unió Ciclista, quan 
aquesta tenia 7 o 8 anys. Maria Pañella recorda ara que era normal veure dones en 
bicicleta a la Marina, tot i que els carnins continuaven sent dolents (ella rnateixa 
recorda haver caigut a la sequia tres cops. ja que havia d'anar vorejant el cami per 
culpa del fang)."' Precisament. a la festa rnajor de Bellvitge, a la llavors «Marina de 
I'Hospitalet», per al 5 de seternbre de 1943 els cartells van anunciar 5 curses ciclistes 
de cintes a I'era de la Casa de Maria Malet (junt a la carretera del Prat), «pudiendo 
tomar parte personas de ambos sexos».'26 L'últirn president de I'Agrupacion Ciclista 
Marina recordava el 1970 que el seu club havia guanyat el 1944 «la primera prueba 
por parejas que se celebró en Cataluria, formando equipo don Salvador Pons y la 
señorita Vicenta ferrer».12' Tarnbé dins del programa de celebració del 25e aniversa- 
r i  de la Unión Ciclista Hospitalet, el 1945, hi va haver una «carrera de cintas para 

"' Anofa'i6 que figura en una cana del club de Vany 1950. que er conserva a acorrerpondeoiia de Secretaria. 1944-50, 
en es parla de la tercera edid6 del trofeu a la membria de iulid MarmitjA. AHLH. 

822 Entrevista enregirfiada el 1995. 
'" ~ n t r e v i ~ a .  op. cit. nota 29. ES referia ~obretot sir anys 30. 

Programa de Ferta Mijo, del 199% que er conserva a ucarterpondenria de Secretariau. AHLH. 
?2S Entlevind enregirtiada a cara reva el 1996. 
,>e cartel1 de 1s ferta maior que er conreiua a ucorcerpondancia de Secretaria», de i'any 1943. AHLH. 
" 'Op cit. nola 109. 



señoritas socias de la UC ~os~ i ta le t» . "~  El  1951, en un llistat de socis del Club Ciclista 
Pelegri apareixen. entre els 45 socis inscrits, fins a sis dones (Maria Lozano, Rosa 
Sánchez, Encarnación Franco, Vicenta Agustin. Adelaida Fontes i Elena ~ o l á s ) . ' ~ ~  
segurament totes mullers dels socis, pero que tenien aquest esperit associatiu. També 
es conserven algunes fotografies que reflecteixen aquesta realitat, sobretot en I'a- 
partat Iúdic i d'excursionisrne. 

2.4. La decada dels 60. La inevitable fusió dels clubs hospitalencs 

L'any 1961, un regidor de I'Ajuntament de I'Hospitalet. Emiliano Villagrasa, escriura 
un dels primers llibres que parlen únicament i exclusivament de la nostra ciutat. Sota 
el titol Hospitalet, una ciudad en marcha va retratar el rnoment en que es trobava,13' 
Villagrasa era un amant de I'esport. va ser directiu del Centro de Deportes Hospitalet 
durant els anys 60 i va fundar també un periodic esportiu local de vida breu. En 
aquest Ilibre. per tant, no va oblidar I'esport i li va dedicar un capitol sencer. És, si rnés 
no, una bond descripció del que hi havia en aquell mornent. Aixi, del Club Ciclista 
Hospitalet recull el fet que és I'únic que en aquell moment té equip ciclista i que dels 
50 socis amb els quals va comencar el club, en poc més d'un any ja han passat a 200. 
Tenen corn a patrocinador I'empresa d'un dels directius, Tableros Úbeda. El  president 
del club, Francisco Fenoy. agraeix en el llibre «a don Vicente Ubeda, asi como a Tri- 
naranjus, al señor Auladell de Sporting-Moto de Hospitalet y al señor Martinez de Vi- 
nos Moriles, firmas que han contribuido con su apoyo a la buena marcha del club y 
a l  desarrollo de sus actividades>). De I'Agrupación Ciclista Collblanch. el llibre recull 
les declaracions del vocal de propaganda, Ubaldo Garcia, qui critica la falta d'atenció 
de la ciutat i dels seus industrials vers I'esport ciclista. «Sólo hay una excepción - d i u  
Garcia- don losé Peñarroja, que sin ostentación de ninguna clase L.. . ]  nos ha ofreci- 
do siempre su apoyo material». Segons aquesta informació, el club fa cinc anys que 
no té equip propi, i sembla que el futur no és molt millor en aquest sentit. Per últim, 
en el capitol dedicat a I'esport, diu del ciclisme: «Y en ciclismo, tras las dos entidades 
citadas, ya poco existe, puesto que el Club Ciclista Marina, lleva varios años sin reali- 
zar ninguna actividad, y en cuanto al  Club Ciclista Santa Eulalia recientemente crea- 
do por la Junta del Casino de Santa Eulalia, no cuenta aún con ningún historial». 

Semblava. doncs, I'inici d'un lent declivi del ciclisme esportiu a I'Hospitalet, amb la 
petita excepció -que sembla que no va durar gaire- del Club Ciclista Hospitalet. 
Aquest club no va anar rnés enlla del 1962 o 1963. segons testimonis d'alguns dels 
seus membres. 



Pel que es refereix als exits esportius dels ciclistes locals, podern parlar de dos noms 
propis. E l  primer, el de Pedro Zamora, actual president de la Unió Ciclista L'Hospitalet. 
qui I'any 1953 pertanyia a la categoria cadet (entre 15 i 18 anys en aquel1 rnoment) i, 
en guanyar aquella temporada el campionat d'Espanya de la seva categoria, pre- 
surnptarnent va aconseguir un record del món en recórrer el circuit de 23 quilometres 
a una mitjana de 42,400 quilornetres per hora. La Federació rnai li va comunicar res 
d'aquell record i nornés va sortir reflectit a la premsa.'3' E l  segon, Salvador Baños 
Muñoz, qui el 1958 va ser campió d'Espanya amateur de carretera i sots-carnpió de 
rnuntanya. Vivia a Collblanc i havia forrnat part del club ciclista del barri, tot i que 
després, quan gairebé tots els clubs de la ciutat estaven rnancats d'equip. va córrer 
amb clubs de fora. 

Durant els 60 es produeix en el ciclisrne un fenornen queja s'havia produit abans al 
futbol i els escacs, amb rnés o menys exit. Parlem de la fusió d'entitats. En un món on 
el diner era cada vegada rnés necessari a I'hora de rnantenir un nivel1 o categoria. els 
clubs rnés importants optaren, o corn a rnínirn estudiaren, la unió de forces. Aconse- 
llats i pressionats per les autoritats del rnornent, que de la rna de regidors afeccionats 
a I'esport corn Domingo Peiró intentaven aixecar esportivarnent I'Hospitalet a tots ni- 
vells, tres clubs de futbol formaren al 1957 I'actual Centre dqEsports L'Hospitalet, i dos 
clubs d'escacs la Unión de Clubes de Ajedrez de Hospitalet. Al ciclisrne, aquesta ten- 
dencia va arribar a finals d e l ~  60, tot  i que des d'inicis ja es va comentar el tema.13' 

Són bons moments per a I'esport local. que disposa des de finals dels 50 d'un nou 
carnp de futbol i d'una pista de basquet i del seu primer equip de futbol per primer 
copa Segona Divisió ... Arriben rnoments de certa euforia. quan es parla fins i tot de 
construir un velodrom. El ponent d'esports de I'Ajuntarnent, Antonio Navarro, pre- 
guntat el 24 de gener de 1957, en una de les entrevistes amb motiu dels projectes de 
construccions esportives de la ciutat, sobre la possible construcció d'un velodrorn a 
I'Hospitalet, va contestar, sense cap embut, aixo: «Pues de momento en esto no se 
pensó, esta es la realidad. Pero puedo anticiparle que aún no se ha dicho la última 
palabra,,. Del velodrorn, sean sentira parlar fins als anys 60, pero rnai s'ha construit. 
Arnb aquests antecedents Ilunyans. I'any 1969, tres dels clubs rnés importants de la 
ciutat. Agrupación Ciclista Marina, Club Ciclista Collblanch i Club Ciclista Casino de 
Santa Eulalia decideixen fusionar-se i formar I'actual Unió Cicfista CHospitalet. A prin- 
cipis del 1970, en una entrevista publicada al diari esportiu ~ i c e n . ' ~ ~  els últirns presi- 
dents de cada club fan un breu repas de la seva trajectoria. Transcrivint el que van dir 
ens podem fer una idea de la trajectória d'aquests clubs, que van ser els rnés irnpor- 

"' ElM~ndoDepodvo, 13 de retembredel ,953. 
"'Al llibre d'Emilian0 Villagisra de 1960 (Op. cit. nota 131). al  prerident del Club Ci r l ina  Hospitalet Franrirro Fenoy, li 

pregunten sino hapenraten una turlódelr rlubrdrliaer dela rimat. Fenoyrerpon: di, lo hemorpensada, peronadieha hecho 
nhgtin intento de acercamiento en este reniido.. 

'=Op cit. nota 94. 



tants dels anys 40, 50 i 60 a I'Hospitalet. E l  president de I'Agrupacion Ciclista 
Collblanch en el moment de la fusió era Enrique Tuca, qui va explicar aixo: 
«-Ahora (1970) hemos celebrado sus bodas de plata. Su primer presidente fue don 
Luis ~ernández,'" y luego siguieron en la presidencia don Agustin Torres, don 
Enrique Marin, don Conrado Segura, don luan Beltran, don Rafael Manau y final- 
mente un servidor 
-¿Sus actividades? 
-Múltiples. Con decirle que ganamos más de quinientos trofeos13s por equipos y en 
las pruebas amateurs más prestigiosas del pais, Por nuestros equipos desfilaron los 
Gadea, Ginés, Masip, Torres ... 
-¿Y en cuanto a organizaciones? 
-También fueron muchas pero la más importante fue sin duda el campeonato de 
Cataluña interclubs, que siempre organizamos nosotros), 

Pel que fa a I'Agrupacion Ciclista Marina, el seu president en el moment de la fusio 
era Benito Costas, que va resumir aixi la historia del club: 
<<-Organizamos varias pruebas para amateurs y juveniles y otras categorías, además 
de múltiples pruebas sociales. Durante once anos contamos con un equipo que logró 
múltiples victorias. Y en cinco anos consecutivos ganamos el trofeo Carbonell, el más 
preciado de la famosa prueba de aquellas fechas denominada del "Tocinet". En 1944 
ganamos la primera prueba por parejas que se celebró en Cataluña, formando equi- 
po don Salvador Pons y la señorita Vicenta Ferrer. Era una entidad modesta pero con 
ambiciones y mucha actividad. Recuerdo que los directivos eramos también el equi- 
po del club, formado por los Herrando, Ribera, Molina, Monterde, Ferrandons, 
Mestres, Nin, Pallares, y el que seria famoso pistard Julián ~spañoI.. .»'~~ 

Per últim, el darrer president del Club Ciclista Casino de Santa Eulalia, Joan Salvador, 
va descriure aixi els més breus anys de vida de la seva entitat: 
u-Fue sin duda el de menor actividad. Se fundó en 1918 [es tracta d'un error 
tipografic ja que I'any correcte és el 19581 y su junta directiva era la misma de la comi- 
sión de festejos de Santa Eulalia. Nosotros únicamente organizábamos el trofeo 
Biarnés con motivo de las fiestas patronales de Santa Eulalia» 

Aquests tres clubs passaven aixi la pagina de la seva més o menys dilatada historia per 
comencar una de ben nova, la de I'actual Unió Ciclista f Hospitalet. Les causes de la 

"'Com ja hem virt anteriormeot, aquert record 4s talr ja que el primer preridenf 41 Angel Merono, a qui rubltifviid poi 
derprer Angel Hernandez ii no Luis). 

'" Pm$iblement la membiia el regueix traint ja que ireiem que er trarta d.una xifia un xic inflada ja que de" anyl absni 
ja portaven divuit de vida- al 1960, en el !libre de Villagrara Horpitalef. una ciudad en marcha. el vxal de propagan- 

da Ubaldo Carda di" que havien guanyat arariorhenta rrofoieoru i en aquel! moment no fenien equip <¡dista, des de feia rini 
""y' ... 
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fusió les explicava aixi I'any 1970 un dels vicepresidents. Joan Pitarch: «Si de la unión 
nace la fuerza, nosotros llegamos a un acuerdo que Hospitaletprecisaba de una enti- 
dad ciclista que unificara todos los esfuerzos e hiciera grandes cosas por la ciudad», 
Mes enlla de les declaracions benintencionades a la premsa. Pedro Zamora, exciclis- 
ta, actual president del club i aleshores vocal a la junta directiva, recorda ara com va 
ser el procés de fusió: «Esto fue en el año 1969 por iniciativa del Ayuntamiento 
entonces el  que era alcalde de aqui de Hospitalet era Matias de España y Muntadas. 
Nos llamaron a las tres entidades que habia (Collblanc, Marina y Santa Eulalia), aun- 
que desde el año 60 o 61, más o menos, no funcionaban o estaban muy paralizadas 
estas entidades. La última que dejó de funcionar, me refiero en cuanto a algún acon- 
tecimiento ciclista de organizaciones y tal, fue la Agrupación Ciclista Collblanc. Y 
viendo que no había ninguna actividad de estos tres clubs representativos de aqui de 
Hospitalet, entonces llamaron a los tres presidentes, nos llamaron a los que habiamos 
sido corredores de esos clubes y tal y nos dijeron que era una lástima que la ciudad 
de Hospitalet no tuviese ningún club ciclista que llevase el  nombre de la ciudad, y 
entonces los tres llegaron a un acuerdo para darse de baja en la Federación Española 
de Ciclismo, a través de la Federación Catalana, y por eso se dice que nació Unión 
CitIiStd ~ o s ~ i t a l e t ~ ~ ' ~ '  

Curiosament, el nou club recuperava, com ja havia passat en la fusió dels clubs de fut- 
bol, el nom d'un dels primitius clubs d'abans de la guerra, en aquest cas del més antic 
de la ciutat. Tot i que el fet que el nou club era una unió de tres, de ben segur que 
Joan Salvador també sabia que aquel1 nom era part de la historia esportiva de la ciu- 
tat i que recuperar-lo tenia el seu sentit.13* La primera directiva del nou club va ser 
composta, com acostuma a passar, per membres dels tres clubs units, i va quedar aixi: 
President: Joan Salvador 
Vicepresidents: Benito Costas i Enrique Tuca 
Secretari: Joan Pitarch 
Vicesecretari: Vicente Miralles 
Tresorer: Juan Beltran 
Comptador: Manuel Nolla 
Director Esportiu: Josep Pitarch 
Vocals: Victor Poza, Antoni Miravall, Jaume Grabuleda, Fidel García. José María 
Silanes i Pedro ~ a m o r a ' ~ ~  

Els presidents dels tres clubs anteriors es repartien la presidencia i les vicepresidencies 
primera i segona. Pocs mesos després, pel febrer de 1970. la junta havia canviat Iteu- 

"'Op. tit. nota 122. 
" 'To~  i aix4 Pedro zsmora <re" que el nom rimplernenf prove del fet  querier club$ van unir-se. i oeu que la igualtat de 
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gerament: 
President: Joan Salvador 
Vicepresidents: Benito Costas i Enrique Tuca 
Secretari: Joan Pitarch 
Vicesecretari: Vicente Miralles 
Tresorer: Joan Beltran 
Comptador: Manuel Nolla 
Director Esportiu: Josep Pitarch 
Relacions Publiques: Antoni Miravall 
Cap de material: Victor Poza 
Vocals: Fidel Garcia, José María Silanes, Pedro Zamora. Pedro Urzainqui, Josep Camps 
i Antoni ~ o s e l l ' ~ ~  

Poc després, pero, al 1971, els veils presidents deixen pas a gent més jove i la junta 
directiva canvia de nou. ara de forma rnés important. La presidencia I'agafa I'indus- 
trial Juan Pitarch i els tres antics presidents dels clubs fundador5 resten a la rera- 
guarda de les vocalies: 
President: Joan Pitarch 
Vicepresident: Fidel García 
Secretari: Victor Poza 
Vicesecretari: Juan Bascuñana 
Tresorer: Joan Beltran 
Comptador: Manuel Nolla 
Cap de material: Pedro Zamora 
Director Esportiu i mecanic: Manuel Martinez 
Relacions Publiques: Antoni Miravall 
Delegat d'excursions: José Fernández 
Vocals: Enrique Tuca, Benito Costas, Joan Salvador, Jaume Grabuleda, Diego Garcia, 
Vicente Miralles, Josep Soler, Manuel Aroca. Miquel Beltrán i Antoni ~ i t é ' ~ '  

2.5. Els últims anys. La revifalla del ciclisme popular 

La nova Unió Ciclista L'Hospitalet es dedid rapidament i fonamentalment al ciclisme 
de competició, van formar equip, van organitzar f o r ~ a  curses ciclistes a la ciutat, algu- 
nes de les quais foren importants al calendari ciclista catala. descuidant una mica 
altres aspectes com I'excursionista. Potser per aixo. I'any 1970 neix un altre club a 
I'Hospitalet. el Velo Club Excursionista, del qual ja hem parlat anteriorment, i que 

,NO Segonr doturnentr aportafr pel club 
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I'any 1978, amb motiu de I'organització de la 54a Festa del pedal, dóna coma expli- 
cació per a la seva fundació aquests arguments: «El Velo Club Excursionista de 
I'Hospitalet, a l  que conocemos cariñosamente por "El Velo ", lo fundamos hace ahora 
ocho años, un grupo de cicloturistas con muchos kilómetros recorridos por todas las 
carreteras de la comarca. L...] esta colla, allá por los años sesenta y a falta de un Club 
que la representara se autodenominó APLG (Agrupación Pajareros Las Gavias). f...) lo 
de pajareros venia con motivo de las pájaras que se pillaban f...] Cuando esta gene- 
ración de pajareros una vez cumplidos nuestros deberes con la Patria volvimos a la 
palestra pensamos que para el resurgimiento de nuestra "Colla" era necesario crear 
un ambiente y para ello nada mejor que organizar un campeonato de cicloturismo, 
otorgando varios trofeos a los participantes. Asi fue como fundamos, en buena hora, 
el Velo Club ~xcursionista~. '~~ 

Durant aquella decada dels setanta, el Velo Club Excursionista va ser f o r ~ a  actiu - 
sospito que fins i tot amb certa rivalitat pel que fa a I'organitzacio d'esdeveniments 
amb la Unió Ciclista L'Hospitalet-i, fins i tot, van tenir algun equip de juvenils. més 
enlla de la seva principal activitat cicloturista. També van organitzar curses i trobades 
com la festa del pedal de 1978 (la Unió Ciclista L'Hospitalet havia organitzat la del 
1976). En aquells moments va tenir una bona massa social ja que al mateix programa 
esmentat abans llegim que en vuit anys de vida havien guanyat sis vegades el trofeu 
que es donava a les festes del pedal pels clubs que major nombre de participants 
aportaven. Aquesta empenta la mantindra fins a finals de la decada dels 80, quan 
quedara una mica a I'ombra de la Unió, tot i que fan tasques ben diferents. Per les 
seves files han passat tres ciclistes que han arribat finalment al camp professional, 
com són José Recio, Custodio Mazuela i Ricardo Martinez (tots tres també serien des- 
prés a la UC Hospitalet). Aquest darrer és el tercer d'una nissaga familiar comencada 
a Barcelona durant els anys 20 per Manuel Martinez Ramos, qui va participar a la 
Volta durant els anys 20 i va ser campió d'Espanya de veterans el 1940, quan ja vivia 
a I'Hospitalet. E l l  va ser director esportiu, com a minim del Club Ciclista Pelegri i 
d'Unió Ciclista L'Hospitalet. La nissaga la va continuar el seu fill, Manuel Martinez 
Murciano, qui va ser corredor afeccionat i membre, entre d'altres, del Club Ciclista 
Pelegri i del Velo Club Excursionista; i l'ha seguit Ricardo Martinez Matey, qui va 
comencar les seves passes amb el Velo Club Excursionista i va arribar al professiona- 
lisme. 

Durant els darrers anys el Velo Club Excursionista ha mantingut una bona activitat 
cicloturista, fins i tot mantenint relacions i participant en activitats d'altres clubs 
nacionals i europeus. Actualment, el Velo Club Excursionista segueix funcionant com 

,e, Programa de la S4a Festa del Pedal. organitrada per aquert club i celebrada a I'Horpitalet el 1978. Cedit pei  la Unid 
citlista rnorpifalet. 



a club i encara organitza marxes cicloturistes. La més important és la Ruta 
Internacional de Cicloturisme, queja ha arribat a la dinovena edició. 

Per la seva banda, la Unió Ciclista L'Hospitalet va celebrar I'any 1994 els seus vint-i- 
cinc anys d'historia. Per les files dels seus equips amateurs han passat durant aquests 
anys molts corredors que després han estat professionals destacats. E l  primer va ser 
Custodio Mazuela. el 1971 (havent estat abans al Velo Club Excursionista), i després 
la llista és molt Ilarga: Jesús Montoya. José Recio, Celestino Prieto, Jaurne Vilamajo, 
Miguel Angel Iglesias, Antonio Esparza, Jose Maria Caroz, Ricardo Martinez, Luis 
Casas, Jesús López Soriano, Jose Maria Miralles. José Suñé, Jesús Rodriguez 
«Pajarito>>, José Luis Enfedaque, Pedro Vilalta, Antonio Giravent, Javier Duch, Emilio 
Garcia i Bernardo del Cal destacar que molts van ser fitxats de fora de la ciu- 
tat, pero van passar mes o menys temps en I'equip hospitalenc i no deixa de ser curiós 
observar les velles fotos d'uns jovenets ciclistes que nosaltres ja hem conegut consa- 
grats i hem vist per televisió a les grans rutes internacionals. 

L'altre club amb certa historia que encara funciona nominalment és el Club Ciclista 
Hospitalet, tot i que, en principi, no té res a veure amb els altres dos de rnateix nom 
que han existit a la ciutat. Actualment la seva activitat és, minsa i dedicada basica- 
ment al cicloturisme. Ara, el president és Rodrigo Martinez Parra i té uns quaranta 
socis. A aquests, en els darrers anys s'han afegit I'Associació Ciclista Bellvitge, que va 
ser fundat el 1985 i té també uns quaranta socis, i la secció de ciclisme de la Unión 
Extremeña de I'Hospitalet, creada I'any 1992 i que aquesta temporada ha bastit un 
equip juvenil. 

Dels últims trenta anys, cal destacar la figura d'un corredor vinculat a la ciutat i que 
va arribar a ser guanyador del Gran Premi de la Muntanya al Tour de Fran<;a. Parlem 
de Pedro Torres. Torres va guanyar la muntanya del Tour I'any 1973, quan tot just 
comengava en el ciclisme professional. Aquell any de domini espanyol a la prova fran- 
cesa (va guanyar Ocaña) el jove Torres va aconseguir a forga de constancia -especial- 
ment puntuant en molts ports secundaris- superar per 212 o 21 1 punts al favorit José 
Manuel Fuente a la classificació final de la muntanya a la prestigiosa prova francesa. 
Un any més tard, aprofitant un gran parentesi en blanc per lesió, instal.la el seu nego- 
ci d'equipament ciclista -Vestisport- a Collblanc, on hi sera fins I'any 80 en que es 
trasllada a la zona industrial de Bellvitge. Alla s'estara fins el 1992. Pedro Torres va 
formar com a ciclista professional a les files d'equips histories del ciclisme espanyol 
com La Casera, Super Ser i Teka. Bon escalador, va guanyar molts prernis de la mun- 
tanya a moltes curses per etapes, entre ells el de la Vuelta a España en varies edicions 

'" ~ l i r f z  que apareix al programa del 1% Trofeu Ciclista Ciutat de I.Hoipitalet, 78 Memorial Manuel Onega Yate. que 
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i el del Tour del 73, on també va guanyar la catorzena etapa (Luchon-Pau de 213 km). 
També va participar en dos campionats del món (Barcelona 1973 on va ser sise i 
Belgica 1975 on va ser quart). L'any 1977 també va inscriure el seu nom a l'historial 
de la Volta Ciclista a Catalunya, ja que va acabar tercer a la general. E l  seu palmarés 
podria ser inacabable. Una lesió al genoll que pati al Tour de Franca el 1980 I'aparta 
definitivament del professionalisme. quan encara tenia trenta anys. Des de liavors, 
s'ha dedicat al seu negoci de I'Hospitalet, ciutat a la que ha estat rnolt vinculat. Aixi 
per exemple, la seva relació amb el president d'Unió Ciclista L'Hospitalet, Pedro 
Zarnora. el va portar a ser director dels equips de I'entitat durant els anys 1983 i 1984. 

També va fer de comentarista de les grans cites ciclistes internacionals durant varies 
temporades per a I'emissora municipal de la ciutat, Radio L'Hospitalet. i sempre de 
forma desinteresada. Actualment, el negoci I'ha portat a Tarragona, tot i que encara 
recorda els anys viscuts a \'Hospitalet. 

Avui dia. el ciclisme és un dels esports que més atreu als hospitalencs com a especta- 
cle, si tenim en compte la seva resposta davant I'organització de curses pels carrers 
de la ciutat, i també com a practica. quan comprovem el nombre de participants en 
algunes passejades populars que s'han arribat a organitzar. No hem trobat dades 
concretes sobre el nombre de bicicletes que hi ha actualment a I'Hospitalet, pero per 
extrapolacions d'altres estadistiques d'un abast més ampli ens hem arriscat a deduir 
que el nombre aproximat d'aquests enginys era I'any 1991 d'uns 8327.'44 Aixo signi- 
ficaria que la proporció de bicicletes a la ciutat és lleugerament més alta que abans 
de la guerra civil. Els usos de la bicicleta ara, pero, no son els mateixos. 

L'esclat dels grans espectacles ciclistes per la televisió i la presencia de figures com 
Pedro Delgado o Miguel lndurain han fet popular un esport no tant reconegut en 
d'altres temps. Junt arnb aixo. la societat del benestar ha permés una nova revifalla 
del nombre de bicicletes i I'aparició d'uns models molt especifics: les bicicletes de 
muntanya o bicicletes tot terreny (BTT). Precisament aquesta connexió entre bicicle- 
ta i natura és un dels elements més caracteristics de I'ús actual d'aquesta maquina. 
L'altre es I'intent de retrobar la bicicleta com una eina de transport urba, si més no 
al nostre pais ja que a molts indrets del món ha estat i continúa sent el mitja de trans- 
port per excelléncia. De fet, es calcula que actualment al món es desplaca més gent 
en bicicleta que no pas en cotxe ... A I'Hospitalet, una mica a remolc o bé en con- 
sonancia amb el que passa a Barcelona. algunes forces polítiques i socials s'han apun- 
ta ta  aquesta tendencia que preten reivindicar la ciutat com a espai del vianant i, fins 

>* El nombre ertai extrapolar s partir de leí dadei de la Encuerta de Pieíupuerror familiares 1990-1991 de VINE. (equipa- 
rneotr de leí llari, pei cornunifatr aut6nornei). i de ter dader de poblsci6 de Catalunya I'any 1991 del Departament d'btadirtka 
de la Generalitat de Catalunya. A rertadlrfka de ?INE nam4r es consideren les #briclefarae naomorre,>. peraixb rarpitem que 
el nambie pot ser una maa superior 



i tot, es planteja la progressiva substitucio del vehicle privat per loa bicicleta i el trans- 
port públic. El nucli mes actiu en aquest sentit ha estat el Grup Ecologista de Bellvitge 
que, a banda de les seves accions reivindicatives en les seves conegudes Festes del Sol, 
tenen ja elaborat un avantprojecte de carril-bici per a I'Hospitalet. L'objectiu d'a- 
questa primera linia de treball ha estat dissenyar dos grans eixos de nord a sud i d'est 
a oest de la ciutat. La morfologia dels nostres carrers dificulta forca qualsevol intent 
d'aquest tipus. pero la proposta de futur és molt ambiciosa i podria arribar fins i tot 
a limitar la velocitat i el nombre dels vehicles que circulin pels carrers urbans, afavo- 
rint la presencia de mitjans alternatius de transport com la bicicleta o els públics.'45 

865 Dader obtinguder d'uoa petita entrevirfa realitzada el 1996 amb Erther Benedet i santl Palomo, membrer dei Grup 
Etologirta de Bellvitge. 


