
SPORT CICLISTA CATALÀ

Sortida especial Canto Arroyo  14 de juny de 2009

Francisco Canto Arroyo neix l’any 1880 a la Barceloneta. Seria en aquell mateix barri, al Teatre 
de la Marina, on el 1912, juntament amb altres amants del cicloexcursionsime va fundar l'Sport 
Ciclista Català. 

Escriu a la revista El Ciclista des de molt aviat, compaginant la ploma amb les carreres ciclistes, 
encara que no va destacar com a corredor. Ajuda a crear, l’any 1911, la I Volta a Catalunya. 
Pertany a la UVE, on treballa a favor de l'excursionisme i,  després d'unes tibantors sobre si 
aquesta s'havia d'ocupar només de les carreres o de tot tipus de ciclisme, com era el seu desig, 
abandona aquest organisme i funda l'Sport Ciclista Català, l’any 1912. A partir de juliol d'aquell 
any ell mateix posa en marxa el Butlletí de l’Sport, on col·labora de forma habitual. També ho fa 
a  la  revista  Stadium  i  especialment  a  El  Mundo  Deportivo  fins  el  1930,  quan  passa  a  La 
Vanguardia. Va ser un dels creadors de la Festa del Pedal, l’any 1913. Era una enciclopèdia viva 
de tot el que estava relacionat amb el ciclisme, des de principis de segle fins que va morir el 13 
de juny de 1948. 

A partir de l'any posterior a la seva mort, 
l'Sport  (llavors  es  deia  Sociedad  Ciclista 
Catalana)  va  organitzar  una  cursa  anual 
amb  els  millors  corredors  espanyols. 
Aquesta  cursa  es disputava al  parc  de  la 
Ciutadella i va comptar amb corredors de la 
talla de Bover, Poblet o Timoner, que van 
guanyar les tres primeres edicions. 

El 1962, es va recuperar aquesta cursa en 
motiu del  50è aniversari  de l'entitat,  amb 
un  recorregut  inèdit  que  inclouria  el  Coll-
Formic i la Pullosa. Es feia una prova amb 
Independents i  amateurs de 1a categoria, 
amb participació de corredors dels clubs de 
Barcelona. 

L'últim  any  de  celebració  va  ser  el  1966 
(XIII  Trofeu  Canto  Arroyo  -  Aquest  trofeu, 
durant les proves a la Ciutadella només és 
lliurava en propietat quan s'havia assolit la 
victòria  durant  2  anys  seguits  o  3  anys 
alterns). A partir de 1973 i fins el 1993 es 
denominava Memorial Flama Canto Arroyo 
a un esprint  especial  -  meta volant  de la 
Volta a Catalunya. 

El  diumenge  14  de  juny,  quan  es 
compleixin 61 anys de la seva mort, volem 
retre aquest homenatge a la seva memòria 
i a la de tots els que van protagonitzar els primers anys del club, fent en bicicleta el recorregut 
del que havia estat el Trofeu que porta el nom d'un dels més il·lustres periodistes de ciclisme i 
fundador de l'Sport Ciclista Català. Tothom que vulgui acompanyar-nos serà benvingut. Sortida 
a les 7:00 a Meridiana / Clot.


