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La Unió Ciclista Vilanova 
celebrarà demà dissabte, al 
restaurant Marejol, el seu tí·
pic sopar de final de tempora·
da. Malgrat que no hi ha cap 
acte especial previst, a banda 
de lliurar els habituals premis 
als participants a les marxes 
cicloturistes, serà un moment 
significatiu en la història del 
club, ja que suposa arribar 
als seus 30 anys de vida. Molt 
enrere queda aquell octubre 
del 1978, quan un centenar de 
persones es van reunir a la Pe·
nya Barcelonista de Vilanova 
per fundar un club que seria la 
referència del ciclisme a la ca·
pital del Garraf durant molts 
anys.

L’ànima mater del projecte 
va ser Lluís Pascual, fill d’una 
família de ciclistes, propieta·
ri d’una botiga i gran amant 
d’aquest esport. Als anys 50 
posàvem una pissarra a 
fora de casa on penjàvem 
els resultats de les etapes i 
molta gent ho seguia. Érem 
de les primeres persones a 
Espanya a saber els resul-
tats, ja que jo escoltava les 
ràdios franceses i italianes 
per saber els resultats del 
Tour i del Giro, explica. 

L’anhel de la Volta
Vinculat a la Unió Ciclista 
Sants, l’organitzadora de la 
Volta a Catalunya, Pascual 
somiava amb dur un final 
d’etapa a Vilanova, però això 
sense club era gairebé im-
possible. A partir d’aquest 
anhel va néixer el Club Ciclis·
ta Vilanova a finals del 1978 
amb Pascual com a president, 
Vicenç Iturat com a vicepresi·
dent esportiu i Josep Pastò com 
a vicepresident social. Tots els 
socis que es van apuntar 
d’entrada eren fundadors 
(n’hi va haver 118) i l’ordre 
dels carnets es va donar 
alfabèticament, assegura 
Pascual. Pel que fa als colors 
del club, l’aleshores president 
diu que es va triar taronja 
perquè fos visible a la car-
retera. Els primers mallots 
eren de roba, lògicament, i no 
duien publicitat. Al segon any 
ja es va incorporar l’empresa 
GLASS, que li ha donat nom, 
seu social i recolzament econò·
mic fins a l’actualitat.

Impulsada per la gran il·
lusió del president, la junta 
directiva i el nombrós nom·
bre d’aficionats del ciclisme 
de la comarca, la Unió Ciclista 
Vilanova agafa ràpidament 
una gran empenta. Es comen·
cen a organitzar curses, com 
el Campionat dels Països Cata·
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va anar en augment i vam 
arribar a ser 500 socis. 

El seu successor va ser An·
drés Molina, que va accedir a la 
presidència el 14 de desembre 
del 1986, però un altre cop van 
aparèixer els personalismes i 
els conflictes i el seu mandat va 
iniciar l’època més tumultuo·
sa del club. Segons explica el 
mateix Marín en una història 
del club publicada a l’internet, 
Molina (...) no va poder acabar la 
seva legislatura a causa d’una pe-
tició feta per un grup de socis que 
dimitís per la no molt lluida gestió 
que estava duent a terme la seva 
junta directiva. 

Malgrat tot, el club conti·
nuava endavant i un altre dels 
històrics, Josep Pastò, se’n va fer 
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lans o el Trofeu Sant Jordi, es 
reediten d’altres com la Cur·
sa del Gall d’indi o el Trofeu 
de Festa Major, es recupera 
el Circuit Maristany, es fan 
contrarrellotges a la rambla 
Principal o es creen equips de 
cadets i infantils. La culmina·
ció d’aquesta etapa inicial  del 
club arriba el setembre del 
1982 amb l’anhelat final d’eta·
pa de la Volta a Catalunya. Es 
va formar una comissió de 
gent que va treballar-hi i hi 
vam sortir guanyant, tot i 
que el cost era de 350.000 
pessetes, explica Pascual. 

Comencen els conflictes
La història de la Unió Ciclista 
Vilanova GLASS, però, és tam·
bé la d’un club amb fortes tro·
bades i polèmiques internes. El 
primer president explica que al 
mes de gener del 1983 vaig 
plegar perquè ja n’estava 

cansat. Hi havia moltes en-
veges i llicències i fins i tot 
gent que deia que ho fèiem 
per negoci. El substitueix en 
el càrrec Joan Antoni Marín, 
un dels socis fundadors del 
club junt amb la seva dona i el 
seu fill Òscar, que actualment 
encara hi està vinculat. Vam 
continuar organitzant la 
majoria de curses, explica, i 
vam reforçar els equips de 
competició. Van quallar els 
equips infantils, cadets i ju-
venils i hi van passar noms 
com Juan Antonio Flecha, 
Isaac Gálvez, Rafa Milà o un 
campió d’Espanya de pis-
ta, en Francesc Xavier gil. 
Marín assegura que el club, en 
els seus primers 10 o 11 anys, 
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càrrec al gener del 1988. Sota 
el seu mandat els equips infan·
tils i cadet es van convertir en 
un gran referent a Catalunya, 
però al 1990 va esclatar el 
conf licte que marca el punt 
més crític de la Unió Ciclista 
Vilanova: uns greus problemes 
amb gent precisament de la com-
petició, explica Marín, el van fer 
deixar el càrrec al desembre. Es 
van convocar tres assemblees 
extraordinàries en les quals no 
va sortir cap candidatura i es 
va arribar a plantejar la disso·
lució del club. Tanmateix, en 
Joan Antoni Marín va decidir 
tornar a posar·se al front a pe·
tició dels socis com a gestor i, 
a finals d’any, va tornar a esde·
venir el màxim mandatari. El 

club va sobreviure amb les 
marxes cicloturistes i algu-
nes curses que fèiem entre 
tres, explica Marín. El club va 
perdre els seus equips de com·
petició perquè no teníem 
gent ni recursos materials 
per mantenir-los. Molta 
gent ens ho va recriminar i 
jo els responia que vingues-
sin i ens ajudessin, però no 
ho van fer. 

Marín va continuar al cap·
davant del club fins al 1998, 
quan el va succeir Julián Gó·
mez. Paral·lelament sorgeix 
a Vilanova de la mà de Lluís 
Tomàs el Club Ciclista Velo 
Sprint, destinat a fomentar el 
ciclisme entre la gent jove 
i el ciclisme de competició, 
que feia tres anys que no 
n’hi havia a Vilanova, expli·
ca el seu fundador. Vam co-
mençar amb quatre nens, 
però recordo que quan vam 
néixer a alguns socis de la 
Unió no els va sentar bé.

La UC Vilanova, ara
La Unió Ciclista Vilanova no 
va recuperar ja els equips de 
competició, però va continu·
ar donant aixopluc al gran 
nombre de ciclistes que sor·
tien habitualment en marxes 
cicloturistes. A més, va con·
tinuar organitzant algunes 
curses, com en l’actualitat. 
A Julián Gómez el va substi·
tuir José Antonio Gordillo, 
actual president i el qual ja ha 
anunciat que no continuarà al 
capdavant quan s’acabi el seu 
mandat, a principis del 2009. 
El seu vicepresident, Antoni 
Palacios, assegura però que la 
Unió Ciclista té bona salut i 
algú altre es farà càrrec del 
club. Actualment continua 
la secció cicloturista, que 
surt cada setmana, hi ha 
bones relacions i converses  
de cara al futur amb el Velo 
Sprint, som uns 200 socis i 
s’organitzen tres o quatre 
curses a l’any. Costa molt, 
pero ho anem fent. La seva 
gran il·lusió, però, és el cir-
cuit de ciclisme que estem 
gestionant amb l’Ajunta-
ment, que aniria a la zona 
del Parc del Garraf dintre 
de dos o tres anys. 

Un vell anhel de la ciutat i 
que dóna sentit al futur d’un 
club històric. Una entitat amb 
capítols tumultuosos, però 
també amb moments brillants, 
que molta gent s’estima d’una 
manera o d’una altra. Una 
frase d’en Joan Antoni marín 
resumeix aquest sentiment: 
mentre existeixi la Unió 
Ciclista Vilanova, jo no em 
posaré cap més mallot.


