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LES NOSTRES COSES

 L'Ajuntament de Barcelona i la Direcció de la Vuelta a Espanya van convidar
al president del nostre club a la presentació del recorregut de la Vuelta 2023 que es
va fer el passat 10 de gener al Palau de la Música Catalana.
Ens alegrem que una cursa tant important com la Vuelta surti de la nostra ciutat i
que es compti amb els clubs locals per promocionar-la.

 Aquest any no hem tingut sort en la  Grossa de Cap d'Any, els números que
jugàvem: 30112 (data de fundació del club), 40216, 52187 i 72048 no han estat
afortunats. Esperem que al menys tinguem salut per fer sortides en bici en 2023.
Gràcies a tots els que haveu recolzat el club comprant números de loteria.

 Vam estar sortint els diumenges de desembre i gener, amb una bona assistència
de socis tot i estar fora de temporada. Amb el parèntesi dels caps de setmana de
Nadal i Cap d'any, la resta vam fer bones excursions per la Costa del Maresme. 

 Es va presentar el recorregut de les primeres jornades de "La Vuelta", que tindran
lloc a la nostra ciutat. El primer dia (26 agost) hi haurà una CRE que començarà a
la Platja del Somorrostro i acabarà a l'Av. Reina Maria Cristina, passant pel c/ Marina,
Pg. de Gràcia i c/ Aragó. L'endemà l'etapa sortirà de Mataró i anirà cap a Òrrius
(Sant Bertomeu), Estenalles i tornarà a Barcelona, acabant davant l'Estadi Olímpic
de Montjuïc. 

 Lamentem la mort el passat 29 de desembre, d'en Ferran Sopena, el propietari de
la  Bodega Sopena que hem tingut  com a lloc  de reunió els  darrers  mesos.  El
Ferran era una persona molt estimada en el barri i només tenia 43 anys, això va fer
que les mostres de condol fossin més sentides. El nostre company Fèlix va anar a
l'enterrament. Descansi en pau. 

 Els ciclistes que no fan un ús tant esportiu de la bicicleta poden demanar la
Targeta bici que enguany compta amb dues modalitats: La Targeta Bici Bàsica te
un cost de 25 euros i  ofereix una assegurança de responsabilitat civil  a tercers,
assessorament, defensa i reclamació jurídica. Aquest any, a més hi ha la  Targeta
Bici  Plus  que  també  inclou  cobertura  d'assistència  mecànica  per  avaria  en
qualsevol tipus de via. El seu preu és de 30 euros (son els preus si es tramiten a
través del club).

 El proper mes d'abril la nostra sòcia número 1, l'Anita Espinosa, farà 90 anys
que està afiliada al club. Mai cap altre soci ha arribat a aquestes xifres. Gairebé ella
sola ha viscut tota la història de l’Sport. Ens posarem en contacte amb ella per fer-li
entrega d'un reconeixement per una efemèride tant especial.

CARLES MANZANO
Bicicletes fetes a mida -

Muntatge Artesanal -
Reparacions - Recanvis –

Accessoris

TOT ARREU
BICICLETES

c/ Segle XX, 80
08032  BARCELONA

Tel. / Fax 93 455 26 57



ULTIMA SORTIDA DE LA TEMPORADA 2022

Va  acabar  la  temporada  2022,  la  104ena en la  que  es  feia  Campionat
d'Excursionisme,  amb  una  magnífica  participació  dels  socis  a  la  darrera
sortida. Aquest dia no importen els Km ni tampoc el que ens donen de menjar,
tot i que els companys que van voler fer més entrenament ho van poder fer. Al
club volem que els socis estigueu contents i el lloc triat per  fer la sortida, el
Restaurant  Les  Palmeres,  de  Llavaneres  sempre  ens  serveix  esmorzars  de
forquilla en un ambient molt acollidor. 

Aquell  dia l'important és retrobar a amics i  companys sobretot els que per
diferents motius no surten tant. No calia estar molt en forma per arribar al
restaurant, fins i tot van haver companys que van venir en vehicle.
En definitiva,  fins a 38 socis i  amics van assistir  a l'excursió en un dia de
ciclisme i amistat.

Es  va  fer  entrega  als  assistents,
com a  participants  en  els diferents
campionats de l'SCC, d'un mocador
tubular de coll com a record de la
temporada  i  tothom  va  tornar  a
casa seva content perquè encara hi
ha  força  companys  que  s'estimen
els  colors  d'aquest  club  fundat  fa
110 anys.  Ens tornarem a veure a
les carreteres, a partir del febrer de
2023,  en  la  que  serà  una  nova
temporada  per  l’Sport  Ciclista
Català.



ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE SOCIS 2023
Es  va  celebrar  l'assemblea
ordinària  de  socis  2023  el
passat 14 de febrer a l'Star Bar.
Tota la documentació que es va
presentar es podia trobar a la
web  del  club.  Es  van  aprobar
els  comptes,  que presentaven
un  superavit  de 388’70 €  i
també es van donar a conèixer
les  principals  activitats  en  les
que va participar el club o els
seus socis.
S’acordà seguir fent loteria del
club,  ja  que  és  un  ingrés
important  i  al  final  s'acaba
venent.

També que per a les sortides progrmades com a “especials”, es convidarà a
l’esmorzar o es pagarà el tren de tornada als socis que hi participin. 
Finalment,  com a  novetat  i  per  fomentar  l’assistència,  intentarem fer  la
propera Assemblea el mateix dia que el Repartiment de premis, i amb un
format  de  dinar  enlloc  d’esmorzar.  Si  cal,  el  club  subvencionarà  part
d’aquest  dinar  per  promoure  la  presència  de  familiars.  Pel  que  fa  a  les
reunions mensuals, de moment les programarem cada dos mesos si no hi ha
cap tema important,  llavors  faríem una convocatòria  als  socis  des  de la
pàgina web i per correu electrònic. 

MISSATGE ALS SOCIS
2022  passarà  a  la  història  del  club  com  l'any  en  que  es  van  reprendre  els
campionats de l'SCC. Des de la Guerra Civil no s'havien deixat de celebrar i hi
havia  el  dubte  si  aquesta  aturada  podria  afectar  a  la  participació.  Realment
aquesta ha estat inferior a la de l'any 2019 que semblava que tendia a remuntar.
Per altra banda el nombre de socis nous que s'han incorporat al club (7) ha estat el
major dels darrers 20 anys, encara que no tots participin de les excursions per
diferents motius. Això cal que ho tinguem en compte i, sense deixar de fer sortides
que és la principal motivació del club, buscar altres àmbits on el club pugui donar
servei als socis, tant els nous com els antics. 

També vull comentar-vos que aquest és el darrer any de l'actual Junta Directiva.
Tots els  càrrecs,  inclòs el  de president estan a disposició dels  socis.  Si  algú te
ganes de fer coses, aporta noves idees o vol proposar canvis comptarà amb el
suport  de la  resta  de companys  de l'entitat.  Aquests  càrrecs  no son vitalicis  i
també  va  be  que  es  vagin  renovant,  si  més  no,  que  les  principals  tasques
administratives pel funcionament del club siguin conegudes per diferents socis. Us
animo a participar en totes les activitats que fem o proposar de noves.

Visca l’Sport Ciclista Català!!!!
David Prats



CAMPIONS SCC 2022

104è Campionat d’Excursionisme: David Prats 
97è Campionat de Muntanya*: Víctor Campos 
75è Campionat Muntanya Veterans: Lluís Masip
26ena Campiona Femenina: Eva Polverino 
1er Campionat Constància Strava: Marc Estrada

Els campionats de l'Sport han tingut diversos guanyadors en l'edició 2022. El David
s'ha imposat en el Campionat d'Excursionisme de forma molt ajustada. També el
Víctor va haver d'esperar a la darrera jornada per guanyar el premi de muntanya,
equivalent  a  l'antic  Campionat  Social.  En  aquest  mateix  campionat,  el  Lluís va
imposar-se en el trofeu de veterans malgrat haver empatat a punts amb el Jordi. El
Campionat femení d'Excursionisme va tornar a coronar a l'Eva com a guanyadora.
El campionat de vehicles no ha tingut guanyador perquè tots els participants han
obtingut els mateixos punts i tampoc hi ha hagut massa assistència. En el seu lloc
hem donat  trofeu al  guanyador  del  campionat  Strava  -  SCC,  el  Marc,  que s'ha
imposat en quasi la meitat de les setmanes que consta el trofeu. 

 * Assimilem el Campionat de Muntanya al Campionat Social que es va celebrar fins al 1985

DISTINCIÓ A LES ENTITATS CENTENÀRIES
 

El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona ha decidit concedir 97
distincions a entitats centenàries de la ciutat. Es tracta de la primera vegada que es
concedeix  aquest  premi,  que  posa  en  valor  la  tasca  feta  per  les  associacions
vinculades amb la transformació social del municipi. 
 

A mitjans de l'any passat vam haver de
preparar una memòria on justificar que la
nostra  entitat  tenia  més  de  100  anys  i
una acreditada vinculació amb la  ciutat.
Aquesta  memòria  la  podeu  trobar  a  la
pàgina web. El mes de desembre se'ns va
comunicar que érem una de les entitats
premiades  i  ens  van  convidar  a  la
cerimònia que va tenir lloc el passat 8 de
febrer al Saló de Cent de l’Ajuntament de
Barcelona  on  vam rebre  una  placa  i  un
diploma commemoratius.
És  un  premi  que  destaca  la  feina  dels
socis, tant del passat com els actuals, per
mantenir viva l’entitat.



CLASSIFICACIONS SCC 2022

EXCURSIONISME MUNTANYA

POS NOM PUNTS KM Nom Pts
1 David Prats 109 3295 Victor C. 48
2 Alfonso Rodriguez 108 3310 Federico A. 41
3 Jordi Socias 102 2960 Lluis M. 34
4 Federico Arrebola 73 2175 Jordi S. 34
5 Fèlix M. Perez 66 1765 Fèlix Miquel P. 23
6 Alex Salas 55 1705 Alfonso R. 22
7 Lluis Masip 39 1225 David P. 17
8 Manel Parra 34 1145 Manel P. 15
9 Victor Campos 34 985 Sergi M. 11

10 Oriol Cabero 30 855 Albert S. 11
11 Tomas Querol 29 745 Esteve C. 8
12 Albert Sentis 28 770 Eva P. 8
13 Xavier Brunet 23 730 Tomas Q. 6
14 Eva Polverino 22 630 Oriol C. 2
15 Xavier Trabal 19 550 Alex S. 2
16 Marc Estrada 18 515
17 Joan Balanza 17 460
18 Sergi Masip 17 460

19 Esteve Carbonell 16 505 CONSTÀNCIA STRAVA
20 Salva Rosés 14 365
21 Txema Rodriguez 12 365 NOM Pts
22 Xavier Arderiu 9 260 Marc E. 19
23 Josep M. Font 9 235 Lluís H. 10
24 Miguel A. Sanchez. 8 245 David P. 9
25 Ricard Garcia 7 235 Lluís M 5
26 Sonia Lopez 7 235 Tomas Q. 2
27 Jordi Ballester 6 190 Esteve C. 2
28 Lluís Huerta 6 140 Felix M. 1
29 Victor Martí 3 100 Sergi M 1
30 Romul Izard 3 95 Txema R. 1
31 Ricard Güell 3 95 Javier L. 1
32 Pepin Jordan 3 95
33 Jaume Rio 3 95
34 Montse Prada 3 95
35 Javier Lombarte 3 90
36 Laura Szlendak 3 85
37 Bibi Alier 3 70
38 Lluis Català 2 100
39 Josep M. Aznar 2 70

VEHICLES
Eduard C., Joan P., David P., Diego C., Jaume B., Miquel P, Romul I., Xavi T., 
Meritxell B., Bianca S., Martina S., 



I SORTIDA CONJUNTA FEMENINA
Gran èxit de la  I Sortida
Conjunta Femenina que
vam organitzar amb el CC
Plana  Lladó  el  passat  29
de gener. 

Érem més de 30 ciclistes
d’ambdós  club  entre  ells
hi havia 8 noies, quatre de
cada club, que vam sortir
en un matí fred però que
poc a poc el  sol  i  el  bon
ambient de la sortida van
anar escalfant. 

Cal  destacar  la  valentia
d'aquestes companyes ciclistes
que  van  sortir  a  la  carretera,
algunes  més  entrenades  que
altres  però  totes  van  acon-
seguir  arribar al  destí  que era
el  Restaurant Pere Joan,  de
Llavaneres. 
Per agraïr la seva presència, a
més  de  ser  convidades  a
l'esmorzar van ser obsequiades
amb  complements  ciclistes
d'ambdós clubs.

És  important  que  vinguin
noies  a  les  sortides  perquè
amb elles  hi  ha  un ambient
més divertit i relaxat, i també
atreuen a altres ciclistes.
Aquest  cop,  les  nostres
campiones  van ser  l'Eva,  la
Sònia,  la  Bibi i  la  Victoria
però alguna més pot venir en
altres  ocasions.  Segur  que
organitzarem  més  diades
com aquesta.
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MARXES FCC 2023

MARXES LLARGUES
DATA NOM MARXA KM LLOC

19/març Gran Fondo Calella 146/102 Calella (B)
26/març 139/131 Amer (Gi)
26/març Rural Cycling Les Garrigues 140 Castelldans (Ll)
16/abr. Gran Fondo Lloret Costa Brava 160 Lloret de Mar (Gi)
29/abr. XXX Marxa Cicloturista "La Pallaresa" 145 Tremp (Ll)
30/abr. 2ª Marxa Ciclot. Sant Gregori Puretraining 135 Sant Gregori (Gi)
06/maig La Nalita. Les Gavarres - Massís de Cadiretes. 150 Sant Antoni de Calonge (Gi)
07/maig X Clàssica Dels Murs 160 Cervera (Ll)
14/maig La Remences Energy Tools 175 Sant Esteve Bas (Gi)
20/maig XIII Marxa Cicloturista Montsec-Montsec 190/140 Balaguer (Ll)
21/maig La Ports Del Maresme X 147 Arenys de Munt (B)
04/juny 10 Marxa Jufré Riuprimer 154 Sta. Eugènia de Riuprimer (B)
10/juny Marxa Ciclista 3 Nacions 141 Puigcerdà (Gi)
02/jul. Gran Fondo Pirineu 122 Camprodon (Gi)
22/jul. Gran Fondo Alp Cerdanya Cycle Tour 185/145 Alp (Gi)
22/jul. Vielha Cycling Tour 151 Viella (Ll)
23/jul. Multisegur Volta Als Ports D'Andorra La Massana (And)
02/set. Gran Fondo La Falla 2023 133 Barruera (Ll)
16/set. 32ª Marxa Cicloturista Terres De L'Ebre 169 Tortosa (T)
24/set. Ciclobrava Sea Otter Europe 140 Girona (Gi)

MARXES CURTES
DATA NOM MARXA KM LLOC

19/març Gran Fondo Calella 86 Calella (B)
26/març Rural Cycling Les Garrigues 100/80 Castelldans (Ll)
29/abr. XXX Marxa Cicloturista "La Pallaresa" 71 Tremp (Ll)
06/maig La Nalita. Les Gavarres - Massís de Cadiretes. 95 Sant Antoni de Calonge (Gi)
07/maig X Clàssica Dels Murs 94 Cervera (Ll)
14/maig La Remences Energy Tools 100 Sant Esteve Bas (Gi)
20/maig XIII Marxa Cicloturista Montsec-Montsec 80 Balaguer (Ll)
21/maig La Ports Del Maresme X 96 Arenys de Munt (B)
04/juny 10 Marxa Jufré Riuprimer 111 Sta. Eugènia de Riuprimer (B)
11/juny Pedals De Dona 103/83 Tarrega (Ll)
25/juny XL Marxa Cicloturista de Ripoll Terra d Comtes 117/84 Ripoll (Gi)
02/jul. Gran Fondo Pirineu 72 Camprodon (Gi)
22/jul. Gran Fondo Alp Cerdanya Cycle Tour 89 Alp (Gi)
22/jul. Vielha Cycling Tour 90 Viella (Ll)
23/jul. Multisegur Volta Als Ports D'Andorra La Massana (And)
02/set. Gran Fondo La Falla 2023 102/85 Barruera (Ll)
02/set. Retrotrobada Ciclista De Berga 50 Berga (B)
01/oct. 33 Memorial Pelegrí Pi Ciutat De Mollet 94/80 Mollet del Vallés (B)
01/oct. 38A. Pujada A Cardó 9 Rasquera (T)

ALTRES
DATA NOM MARXA KM LLOC

12/març Brevet 200 Manresa 200 Manresa (B)
18/març Brevet 200 La Fuliola 200 La Fuliola (Ll)
01/abr. Brevet 200 Tàrrega 200 Tàrrega (Ll)
03/juny Orbea Cadí Challenge 120+120 Montella (Ll)
01/jul. Brevet 200 Tàrrega 200 Tarrega (Ll)
02/set. Brevet 200 La Fuliola 200 La Fuliola (Ll)
17/set. La Pedals del Foix 65 Vilanova i la Geltrú (B)
16/set. Brevet 200 Tàrrega 200 Tarrega (Ll)
07/oct. Brevet 200 La Fuliola 200 La Fuliola (Ll)
05/nov. Diada Montserratina 50 Monistrol de M. (B)

11a Marxa Cicloturista Amer - St. Martí Sacalm



PASSATEMPS

En aquest espai hem aparcat onze bicicletes de diferents marques. Si les
trobes,  amb les lletres que queden podràs llegir  una frase relativa al
nostre club.

C U B E E N P L
E S M A S S I N
O S C T R E N S
S O R T C I A D
O E S E O G R T
R N W I L I E R
B H B I N A L E
E C I S A N L K
A E M F G T O P
R E E E O S P E
R E M L A T O T
S C O T T H O M

Relaciona el  nom i  l’equip dels  principals  fitxatges ciclistes d’aquesta
temporada 2023.

Luis L. Sánchez 1 A  Ineos Grenadiers
Bob Jungels 2   B  Jumbo-Visma
Richard Carapaz 3   C  Movistar Team
Thymen Arensman 4   D  Bora-Hansgrohe
Rui Costa 5   E  Intermarche-Wanty
Dylan van Barle 6   F  UAE Team Emirates
Fernando Gaviria 7   G  Astana Qazaqstan Team
Adam Yates 8   H  EF Education-Easy Post

       (  '  )Entre els encertants se sortejaràun premi vegeu l última pàgina



LLIURAMENT DE PREMIS ALS CAMPIONS 2022

El passat 28 de gener vam celebrar al restaurant Las Tres Encinas el tradicional
esmorzar en homenatge als campions socials i repartiment de trofeus i premis. Feia
3 anys que no ens trobàvem en aquesta activitat i, tot i que vam trobar a faltar a
alguns socis que no van venir per motius diversos, ens ho vam passar força be i
vam menjar de categoria. Agraïm també als nostres patrocinadors (Barcitronic, Bicis
Lopez - Joan Balanza, i Trofeus Edes) que ens van donar diversos productes (roba
esportiva,  material de ciclisme, components per a l'ordinador, calendaris...) per  a  

sortejar entre els assistents, i gairebé tothom va
sortir  amb alguna cosa de regal.  Els  campions i
millors  classificats  a  més  del  trofeu  van  rebre
l'aplaudiment  de  la  resta  de  socis  i  algun  d'ells
també  mallots,  samarretes,  etc.  Us  agraïm  la
presència  en  aquestes  activitats  del  club  on  la
participació  de  tothom  fa  que  siguin  més
divertides.

SOPAR DE NADAL FCC
Bona assistència al Sopar de Nadal SCC
del  passat  dia  16  de  desembre  al
Restaurant Juncà, de la Verneda. 
Fins  a  16  socis  vam  sopar  en  un
ambient  agradable  de  companyonia  i
bon menjar, parlant de les expectatives
que  tenim  per  l'any  que  ve.  Es  van
sortejar  productes  que  ens  va  donar
Bicis  López  i  també  una  llicència  FCC
entre  tots  els  participants  en  el
Campionat d'Excursionisme. 
L'Albert  Sentís,  el  Jordi  Socías i  el
Xavi Trabal van guanyar els obsequis,
però el premi gros va ser per en  Lluís
Masip que es va endur la llicència FCC,
valorada en més de 100 euros.  



MEMÒRIA 2022

8 assistents a l’assemblea 2022 en format virtual (8 feb)
Celebració dels Campionats de l'Sport Ciclista Català: 

◦ Excursionisme  (104  ed.):  50  participants  (39  ciclistes  +  11 en  vehicle)
28.045 km, 7,45 ciclistes per sortida 

◦ Muntanya (97 ed.): 15 participants 
◦ I Campionat Strava – SCC: 18 participants

38 socis i amics van anar a la darrera sortida de la temporada
Publicació de tres butlletins 786 a 788 (en paper i electrònic)
16 socis i amics van assistir al sopar de final de temporada
31 ciclistes amb llicència al nostre club (8 UCI, 16 FCC, 1 ÈLIT, 1 M60 i 5 TB)
Adquisició de nova roba d’estiu de l’SCC

Participació en Marxes i Proves ciclistes
• Challenge Catalana Masc: 13 participacions, 1230 Km
• Premi al club més llunyà: Marxa Pelegrí Pi Mollet (2 oct)

◦ Challenge Catalana Fem: 2 participacions, 196 Km 
• Circuit Llarga Distància: 11 participacions, 1540 Km

74a Diada Montserratina: 5 socis 
Brevets: 6 de 200 Km, 1 de 300 Km, 1 de 600 Km (BPB 600), (37ens en la

classificació 2021 de tot l’estat. 26.100 Km acumulats)
BTT: Marxa Ojos Negros (4 ciclistes), Berga – Santpedor (1 ciclista)

Altres esports
Salomon Ultra Pirineu (1 participant)  

Sortides especials
Canto Arroyo: (23 abr) 14 socis i amics
Sortida Especial Igualada (1 mai) 7 socis
Sortida Remences (13 a 15 mai) 19 socis i amics

Presència en organitzacions:
Comissió Cicloturisme FCC
BPB 600 (28 mai)
Marxa Pelegrí Pi (2 oct)
74ena Montserratina (20 nov)

Assistència a esdeveniments:
Cloenda temporada FCC (26 nov)

Noves incorporacions 2022
7 socis  nous:  Toni  Pérez  (70),  Bibi  Alier  (71),  Carles  Melendez  (72),  Jordi
Socias (73), Antonio Bueno (74), Jaume Riu (75), Montse Prada (76) 

Venda de 2.200 euros en loteria (Grossa de Cap d’Any) amb el nom del club 

Participació del club a les xarxes socials: 
• Facebook: 619 amics, 
• Instagram: 315 seguidors

Pots descarregar-te aquest butlletí des de la
web del club:

http://sportciclistacatala.org



VELO-CONSELLS (des de l’experiència)

MANTENIMENT  DEL  BIDÓ
D’AIGUA:
Desprès de cada sortida netejar
el  bidó  o  bidons  d’aigua,  amb
una gota de Fairy i una gota de
lleixiu.  Ben ensabonat el bidó i
el  tap,  amb  un  estri  amb  pal
amb raspall  tou (ja el  venen) i
sobre  tot  ben  aclarit,  deixar
assecar i desprès assecar-ho per
dintre amb un paper de cuina.

RENTAR LA ROBA DE CICLISTA:
La  roba especial  de ciclisme es  tota  sintètica  amb partícules  plàstiques  i
gomes, per tant es te que tenir cura de rentar-la cada vegada que hem sortit
d’entrenament  per  evitar  que  el  suor  sec  pugui  fer  irritació,  sobre  tot  al
entrecuix, i mantingui les propietats del teixit. Rentar-la amb un sabó especial
per  a  robes  d’esport,  (el  PERLAN  SPORT  GEL) per  maquines  de  rentar,
conserva la roba, el color i elimina qualsevol rastre d’olor a suor o cremes. És
te  que  rentar  per  anar  be  amb  un  programa  delicat  i  amb  aigua  freda
(programació a totes les rentadores), preferentment amb bosses de malla,
separant mes o menys per colors i gruix, es a dir, una borsa per el mallot,
guants, mitjons, altre roba i per els culotes, i un altre per la samarreta i cinta
cárdio del Garmin i/o Polar o una altra marca. Si es renta la jaqueta d’hivern,
posar-la  sola  amb  una  bossa.  Les  bosses  les  venen  per  Amazon  o  al
Decathlon.

COM ES  GUARDA LA  BICI  ENTRE
SORTIDES:
Si es pot, penjada que no toquin les
rodes al terra, tapada amb un llençol,
sense bidó d’aigua  ni eines.  Posar el
plat  petit  i  el  pinyó petit  perquè les
molles del canvi no estiguin tibants i
duri  mes  la  seva  força.  Finalment
desinflar  una  mica  la  càmera:  dos
bars menys es suficient.

Carles Mele



HISTÒRIES DE L’SPORT  (Disputa entre diaris al Tour de 1924)

Ja hem explicat altres vegades el recolzament al ciclista Jaume Janer en el Tour de
1924 per  part  dels  socis  de  l'SCC,  que van recollir  diners  i  els  hi  van portar  a
Perpinyà per a que pogués continuar disputant el Tour i així ser el primer ciclista
espanyol a acabar (juntament amb  Victoriano Otero). Però aquí parlarem d'una
altra història paral·lela a aquesta on també van participar alguns socis de l'Sport.

Havia  generat  molta  expectació  la  presència  d'aquests  dos corredors  al  Tour  de
França de 1924. Encara cap ciclista espanyol havia aconseguit finalitzar la prova
francesa i hi havia esperances que ells fossin els primers. Tant és així que Jacinto
Miquelarena, director del diari Excelsior, de Bilbao, va anar a entrevistar-los quan
la cursa arribava a Baiona. 

El periodista es va quedar sorprès de les
condicions dolentes on s'hostatjaven els
dos ciclistes i la mala qualitat del menjar,
i va publicar uns comentaris d'en Jaume
Janer on deia que si no rebia més ajuts
econòmics hauria d’abandonar. 
Quan  la  notícia  va  arribar  als  mitjans
catalans va ser força decebedora ja que
l'SCC, la  UE Sants i des de les pàgines
de  El Mundo Deportivo havien recollit
donatius  pel  corredor  català  de  moltes
persones  i  entitats,  i  creaven  el  dubte
sobre què s'havia fet amb aquells diners. 
En  Ramiro  Espinosa (SCC),  Ramon
Torres (UES)  i  César  Viamonte (UVE)
van redactar una nota oficial, de la qual
es va fer ressò  F. Canto Arroyo en les
pàgines  d'El  Mundo  Deportivo,  deixant
clares  les  quantitats  que  havia  rebut
Janer i els següents llocs on li lliurarien la
resta de la recaptació, i de pas protestant
davant  l'article  del  periodista  basc.
Aquest va respondre que no era la seva
intenció  deixar  en  mal  lloc  els  donants
catalans  sinó  que  volia  mostrar  les
dificultats  per  les  que  passaven  els
ciclistes durant aquesta famosa cursa. 

Una polèmica que potser buscava vendre alguns diaris més als partidaris de cada
una de les bandes i que no va anar més enllà, en una època on, el que ara es fa a
cop de twit, llavors eren editorials i cartes al director dels diaris.

El Mundo Deportivo 18/7/1924



SECRETARIA

El cobrament dels rebuts es farà com sempre a través de CAIXABANK o també al club
social. Núm. de compte:
  IBAN Entitat        Oficina         Control         Núm. compte
    ES14 2100 2895 74 0200166067

30 euros: soci general
20 euros: soci menor de 20 anys, femení o amb més de 25 com a soci
Exempt: amb més de 50 anys com a soci

DONATIUS

Anita Espinosa, Cinto Niqui, 
Tomàs Blasco, Joan J. Bonet Moltes gràcies

ALTES I BAIXES 2023

ALTES: 
Jaume Casas (77), Jordi Pedro (78), Ricard Sas (79), Anna Bustins (80), 
Jordi Matas (81) 

BAIXES: 
Xavier Güell, Juan Antonio Alegre, Alberto Pérez, Ada González, Jordi Alegre, Laura 
Szlendak, Joan Ramon Badia

SOLUCIONS ALS PASSATEMPS

Entre  els  encertants  de  qualsevol  dels  dos  passatemps  del  butlletí
sortejarem ‘’El llibre d’imatges de la Vuelta 2022’’.

                           Envieu la solució al correu electrònic del club

SOLUCIONS ALS PASSATEMPS ANTERIORS - Butlletí 788
10 Marques relacionades amb el món de la bici: Strava, Zwift, Shimano,
Record, Sram, Tubolito, Schwalbe, Garmin, DTSwiss, Gobik
Carreteres al voltant de Barcelona: 1-C, 2-D, 3-A, 4-B, 5-G, 6-H, 7-E, 8-F 

Tant  el  Xavier  Brunet  com  el  Cristóbal  Romero  van  ser  els  encertants  dels
passatemps de l’anterior butlletí i van guanyar un llibre del cent vintè aniversari de
la  FCC.  Al  Xavier  li  vam entregar en el  repartiment  de premis  i,  al  Cristòbal,  li
donarem quan vingui per aquí. Felicitats a tots dos!!!

Les properes trobades les farem a l’Star Bar (C/ Ramon
Albó,  72-74).  Ja  us  convocarem  a  la  propera  reunió.
Podreu  venir  a  donar  la  vostra  opinió  o  a  explicar
«batalletes». Tenim ganes d’escoltar-vos.

         Sport Ciclista Català: El club ciclista més antic de Catalunya




