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SPORT CICLISTA CATALÀ: ENTITAT ESPORTIVA, CULTURAL I 
RECREATIVA 
Fundada en 1912 
Degana del Ciclisme Català 
Entitat guardonada amb la Placa Olímpica al Mèrit Esportiu 
lliurada pel COE (2013), els Trofeus de la Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya i de la Real Federación 
Española de Ciclismo pel Centenari del Club (2012) i les 
Medalles d'Or del Mèrit Ciclista (1947) i de la Federació 
Catalana de Ciclisme, en les seves Noces d'Or (1962) 
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Trajectòria de l’Sport Ciclista Català 
vinculada a la ciutat de Barcelona 
SCC – Cent anys de ciclisme i societat 

 
Des del gener de 1912, data en la que es va fer l’assemblea fundacional del nostre 
club al Teatre de la Marina a la Barceloneta, l'Sport Ciclista Català (SCC) ha estat 
sempre lligat a la ciutat de Barcelona. L’SCC va néixer com a una escissió de la Unión 
Velocipédica Española UVE (el nom que tenia la Federació Espanyola de Ciclisme 
llavors) per a fomentar el ciclisme excursionista o Cicloturisme ja que llavors la UVE 
només es cuidava de les curses competitives. Aquesta nova vessant del ciclisme va ser 
tot un èxit ja que en les nostres activitats van poder participar ciclistes veterans i 
novells, d’altres que utilitzaven la bicicleta com a mitjà de transport per la ciutat, 
Ciclistes que sortien per fer turisme, també es van afegir fabricants de bicicletes, de 
recanvis, fotògrafs i altres professions relacionades amb la bicicleta. 
 

 

Actualment som el segon 
club més antic d’Espanya (la 
Sociedad Ciclista Bilbaína és 
de 1904) i compartim el 
mateix any de fundació del 
Velo Club València i Club 
Ciclista Burgalés 

 
Les primeres excursions es van fer als barris que actualment estan dintre de la ciutat 
de Barcelona. Així hem de destacar una excursió a la Font d’en Fargues en 1914 on 
van coincidir corredors i excursionistes, una sortida nocturna per la revetlla de Sant 
Joan del mateix any a Can Tunis o d'altres a Vista Rica o a la Font del Bacallà a la serra 
de Collserola. També era destacada la comparsa de Carnestoltes (retreta ciclista) que 
vam fer entre els anys 1912 i 1916 o les sortides de la Festa del Pedal dels que vam 
ser un dels primers clubs participants en 1913. 
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El primer butlletí de l'entitat va ser publicat el 18 de juliol de 1912, Amb la participació 
de socis periodistes com F.Canto Arroyo, que publicava articles en diaris esportius com 
Stadium i El Mundo Deportivo. Aquesta publicació, el Butlletí de l'Sport Ciclista Català, 
encara que amb periodicitat diversa i irregular, s'ha publicat ininterrompudament fins 
a dia d'avui. i fa recull de les activitats realitzades per l’entitat. Actualment la guardem 
en dipòsit a la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra. En el número corresponent a 
1915 ens diu que el cens de bicicletes a Barcelona era de 1500 i el nombre de socis del 
club 250. 
 

 

L’SCC va ser pioner en 
l’organització de curses de 
veterans, algunes d’elles amb 
sortida de l’Av. Reina Elisenda 
(a Sarrià) o dels Salons Víctor 
Pradera (Actual Passeig de 
Sant Joan).  
 
En 1927 vam ser convidats a la 
V Exposición Internacional del 
Automóvil, el Ciclo y Sports. 
 

 
 
 

S’han de destacar les curses 
femenines que es van fer als anys 
30 al Parc de la Ciutadella. 
Considerades les primeres 
reglamentades amb àrbitres que es 
van fer a l’Estat Espanyol, segons va 
recollir la periodista i escriptora 
asturiana Cristina Gallo en el 
Butlletí del CSD Mujer y Deporte 
(febrer 2017). 
 
 

 

https://www.libreria.culturaydeporte.gob.es/libro/boletin-programas-mujer-y-deporte-m-y-d-febrero-2017_9687/
https://www.libreria.culturaydeporte.gob.es/libro/boletin-programas-mujer-y-deporte-m-y-d-febrero-2017_9687/
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El club havia estat no solament un referent esportiu sinó, com diu el seu nom, una 
entitat cultural i recreativa, programant actuacions teatrals des de la dècada de 1920 i 
amb una colla sardanística als anys 40. Val a dir que les excursions sempre tenien un 
caire cultural destacant quins eren els principals atractius de les poblacions que es 
visitaven, quan el turisme encara no era una cosa a l’abast de gaire gent. 
 
Entre els anys 1949 i 1966 es va 
organitzar el Trofeu Canto Arroyo (nom 
d’un dels fundadors del club) i que reunia 
als principals ciclistes catalans de l'època 
(Poblet, Timoner, Bover...) en un circuit 
al Parc de la Ciutadella.  
 
A partir de 1962 es va fer en format de 
“Clàssica” (un recorregut en línia) i 
adreçada a categories de promoció amb 
sortida i arribada al Pg. Torras i Bages.  
 
. 
 
 

Escalada a Montjuïc 1977  
 
 
En 1962, la celebració dels 50 anys de l’entitat també va suposar una fita per a l'entitat 
quan vam rebre la medalla de la Federació Catalana de Ciclisme en les nostres Noces 
d’Or. 
 
Pel centenari de la nostra entitat, a l’any 2012, vam rebre el reconeixement de la Unió 
de Federacions Esportives de Catalunya que ens va entregar un trofeu commemoratiu; 
de la Real Federación Española de Ciclismo i del Comitè Olímpic Espanyol que ens va 
entregar la placa al Mèrit esportiu, en una cerimònia retransmesa per TV al programa 
Teledeporte. 
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Placa al mèrit Olímpic entregada pel Comité Olímpic Espanyol (2013) 

 
 
  

 

Aquesta història del 
primer segle de vida del 
club la tenim recollida en 
el llibre “Sport Ciclista 
Català: 100 anys de 
ciclisme i societat” que 
vam publicar l’any 2014. 
En 2018 vam inaugurar 
una exposició de 
fotografies antigues al 
Centre Cívic de Torre 
Llobeta, la seu que tenim 
el darrers anys i el barri on 
hem col·laborat amb la 
pedalada que organitzen 
per la festa major. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

7 
 

Actualment seguim sortint tots els diumenges una colla de ciclistes, de totes les edats, 
tant principiants com veterans i en la màniga dels nostres mallots portem amb orgull el 
nom de la ciutat que ens ha vist néixer. 
 

 
 
 
http://sportciclistacatala.org 
https://www.facebook.com/sccatala 
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