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MEMÒRIA 1984 

Fundada el 1984. 

La Penya Ciclista Ribera 
d’Ebre fou fundada el 19 de 
gener de  1984, per un grup 
de afeccionats a fi de 
fomentar un esport que en 
les darreres dècades, s’ 
havia deixat en l’oblit, tot i 
que hi havia molts 
practicants que sortien i es 
començava novament a 
despertar l’interès pel 
ciclisme, degut 
principalment a les gestes 
dels ciclistes espanyols al 
Tour de França, les quals al 
poder ser seguides per 
televisió van revifar l’esperit 
de petits i grans. 

Els fundadors foren un grup d’homes entre els que hi havia 
algun que ja practicava aquest esport, d’altres fins i tot amb 
caràcter competitiu com en Manolo València, Francesc Roca 
organitzava curses de Festa Major des de molt abans o com 
Baptista Garí que regentava un taller de bicicletes a Móra 
d’Ebre i que com el seu pare havia estat lligat a l’organització 
d’aquests esdeveniments. 

La primera Junta la varen formar: Francesc Roca Font 
(President), Francesc Jornet Girones (Vice-president), Baptista 
Garí Pedrola (Secretari), Antonio Fornós Omedes (Tresorer) i 
com a vocals; Cándido Rios Aparicio, Eusebi Ayet Rofin, 
Manuel València Moreno,  José Garcia Monteagudo  i Joan 
Campos Sastre. 

 

La presentació oficial de l’entitat fou el 28 de juliol de 1984 i en 
la que es va presentar al mateix temps la primera edició de la 
Volta Ciclista a la Ribera d’Ebre. 
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1a. VOLTA CICLISTA A LA RIBERA D’EBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Urpina guanyador de la 

primera edició de la Volta a la Ribera. 
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1a PUJADA A CARDÓ 

Celebrada 4 de novembre. 

Jaume Juan Garcia del Club 

Ciclista Flix fou el guanyador. Va 

invertir 24’ 22”. 

Josep Mª Escoda, segon amb 

24’34”, fou el primer classificat 

social i Carles Loscos amb 24’ 49” 

va ser tercer. 
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ALTRES ORGANITZACIONS 

El 12 de juny es va pendre de l’acord de 

comanda de la primera equipacio de la 

Penya. El 27 d’agost es va fer la primera 

edició de la Marxa Ciclista Popular de la 

Festa Major i seguidament es va fer una 

contrarellotge al tradicional circuit de la 

“Volta dels Carros” de Móra d’Ebre que fou 

guanyada per Carles Loscos. 
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La primera marxa a la que va participar la Penya, fou a la 

celebrada a l’Hospitalet de l’Infant, “La Ruta del Mestral”. 
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Aquesta primera temporada 

es varen fer les primeres 

llicències federatives.   

 

El 15 de desembre es celebraren les primeres eleccions a les 

que Cándido Rios fou nomenat nou President. 

 

    


