
Introducció 

La historia del ciclisme a I'Hospitaiet ens mostra una de les cares mes importants de 
I'esport a la nostra ciutat. Malgrat que I'Hospitalet no ha albergat gairebe mai cap 
dels grans clubs mítics de I'esport ciclista. aixo no ha estat obstacle perque d'aqui sor- 
tissin o hi arribessin algunes de les figures del ciclisme nacional i internacional durant 
una bona part d'aquest segle. Figures con Julián Español, Joaquim Olmos, Jordi 
Clarós, Joaquim Tudela, Antoni Andreu Sancho o mes modernament Pedro Torres, 
Jesús Montoya. José Recio, Celestino Prieto, Antonio Esparza ... han estat grans ele- 
ments d'aquest esport, i tots tenen una relació directa, més o menys perllongada, 
amb la nostra ciutat. 

Sens dubte que val la pena dedicar un esfors per reconeixer aquest bagatge ciclista 
d'alta competició que té a veure amb I'Hospitalet i que és un dels nostres patrimonis 
historico-esportius més importants. Pero tambe volem recordar el passat comercial. 
agricola i industrial de I'Hospitalet de les primeres decades del segle, on la bicicleta 
esdevenia pas a pas un vehicle de transport personal privilegiat i comensava a ser 
també una forma de lleure en les festes majors ... I progressivament aquest aparell 
passara a permetre una forma de lleure popular reservat fins aleshores a la gent 
benestant: les excursions a zones rurals, més o menys allunyades. per passar el dia al 
camp. Tambe volem rescatar de I'oblit els ciclistes anonims que van representar els 
clubs hospitalencs d'aquells primers anys, amb noms i cognoms i amb les imatges que 
es conservin. Volem recuperar la memoria historica de tot un seguit de clubs i enti- 
tats que han format part de la historia esportiva i social de la ciutat dels quals, 
segons hem pogut comprovar, poca gentes recorda ja, sobretot en el cas de les més 
antigues. Precisament aquests primers clubs ciclistes hospitalencs sorgits en els anys 
vint i trenta són els antecessors dels actuals clubs en linia directa ... També volem 
repassar I'evolució tecnica de tots aquests anys plasmada en un objecte tan familiar 
avui en dia com és una bicicleta. 

Aquesta recerca va donar lloc a I'exposició «Sobre dues rodes. La bicicleta a 
I'Hospitalet (1900-1996)~~ realitzada entre el 3 d'octubre i 1'1 de desembre de 1996 a 
la Sala Alexandre Cirici del Museu de I'Hospitalet, organitzada pel Centre daEstudis 
de I'Hospitalet, amb el patrocini de I'Ajuntament de I'Hospitalet i la Diputació de 
Barcelona, i amb la col~laboració de la Generalitat de Catalunya. D'aquesta exposició 
podeu veure un recull grafic al final d'aquestes pagines. 


