SPORT CICLISTA CATALÀ
Fundat el 30 de gener de 1912
DATA DE FUNDACIÓ DE L'SPORT CICLISTA CATALÀ
L’aparició de l’Sport Ciclista Català no és només la creació d’un club ciclista; va significar el sorgiment d’una
nova manera de practicar ciclisme a la qual fins aleshores no s’hi donava importància, com és el
cicloturisme. Ja existien clubs no competitius que feien excursions, però eren petits i poc significatius. Va
caldre la col·laboració de persones de la Unión Velocipédica Española (UVE) per crear una organització
prou forta com per sobreviure més de 100 anys.

Anunci a La Vanguardia 5 gener 1912

Anunci a La Vanguardia 12 gener 1912

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1912/01/05/pagina-5/33352885/pdf.html
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1912/01/12/pagina-4/33352976/pdf.html
Després de les primeres reunions a finals de 1911 que es van fer en un local del carrer Caputxes, es va posar
un anunci a la pàgina 5 de La Vanguardia del dia 5 de gener de 1912 fent una crida a la primera excursió,
organitzada pel dia 7 (si el temps no ho impedia). El temps ho va impedir i es va posar un altre anunci
traslladant l'excursió al dia 14 i afegint que aquell mateix dia tindria lloc a l' Ateneu de Pi i Margall, al local
del Teatre de la Marina de la Barceloneta la primera reunió general per a nomenar la Junta Directiva i
aprovar els reglaments.

Els estatuts es van presentar al Govern Civil de la
Província de Barcelona, el 30 de gener del 1912,
segons consta en els estatuts més antics que
conservem, de 1934.

Estatuts de l’SCC 1934

A la dècada de 1910 la Revista STADIUM treia un llistat de les entitats esportives de cada província. El nom
de l’Sport Ciclista Català apareix per primer cop entre la llista de les societats ciclistes de Barcelona (pag IV)
en el número 18 (febrer de 1912).
https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1085429
Per la primera excursió (14 gener 1912) aquesta revista va publicar una crònica de la sortida amb fotografies
(pag 16 del mateix número 18 i en la pag. 14 del número següent).

l’SCC apareix per primer cop a Stadium

Crònica Primera Excursió

El nom d’Sport es va agafar directament de l’anglès, ja que en aquells temps encara no existia la paraula
catalana corresponent, esport. Aquest nom ha perdurat fins els nostres dies i ha estat la manera més
comuna d’anomenar la nostra entitat. També s’han utilitzat les sigles SCC, fins el punt que quan l’entitat va
canviar de nom degut a les prohibicions del franquisme, es va buscar un nom alternatiu (Sociedad Ciclista
Catalana, fins 1976) que mantingués les sigles SCC, en lloc de traduir-lo al castellà com van fer altres clubs.
El primer butlletí de l'entitat va ser publicat el 18 de juliol de 1912 amb la participació de socis periodistes
com Francisco Canto Arroyo, que escrivia articles en diaris esportius con 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.

Butlletí num. 1 - Juliol 1912

Butlletí num. 787 - Juny 2022

En el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat
de Catalunya (Consell Català de l’Esport) constem
amb la data de fundació de 1912, des de que ens
vam inscriure en aquest registre en 1987.

Pel 50 aniversari de l’entitat, en 1962, vam rebre la Medalla de la Federació Catalana de Ciclisme per les
Noces d’or. Ja havíem rebut en 1949 la Medalla d’Or del Mèrit Ciclista per part de la Federació Espanyola de
Ciclisme perquè en 1937, quan corresponia el nostre 25 aniversari, la Guerra Civil va impedir aquesta
celebració. En 2012 vam rebre també 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.

Entrega de la Medalla d’or al Mèrit Ciclista
durant l’arribada de la Volta a Catalunya a
Montjuïc, en 1949.
A la foto, podem veure el president de l’entitat,
Ernest Fondevila, posant la medalla al banderí
que subjecta el capità d’excursions Vicente
Tarin, davant la mirada del president del Comitè
Nacional de la UVE, Sr. Alfredo Delgado, a qui
es va lliurar un àlbum de pergamí amb la firma
de tots els socis de l’SCC

Barcelona, 14 de juny de 2022

