Pregó de Festes de Tardor 2008

L’Agrupació Ciclista Sant Just fa 50 anys.

Amb data oficial del 8 d’abril de 1958 per iniciativa del Sr. Josep Buixeda Bros i amb la
col·laboració de Jaume Buixeda, Pere Tost, Vicenç Obiols i Máximo Gómez es va crear
L’Agrupació Ciclista Sant Just.

Va néixer amb una voluntat explícita d’organitzar excursions i curses per tal que els amants de
la bicicleta poguessin gaudir del mon de les dues rodes.

Des de la seva fundació l’any 1958 el nostre club sempre ha estat present en totes les activitats
ciclistes del poble. Vam tenir un equip amateur competint per tota Catalunya del 1962 fins al
1965 i als anys 80 vam tornar a competir amb clubs del Baix Llobregat.

L’Agrupació Ciclista, aprofitant que tenim el parc de Collserola aquí mateix, va crea al 2005 una
nova secció de Bicicleta de Muntanya per tal de consolidar la massa social amb gent jove.

Actualment, el ciclisme i l’ús de la bicicleta en general han sofert un gran canvi. Ara la bicicleta
no només està de moda si no que també se esta convertint en una necessitat. Es com una
alternativa a una demanda social per una mobilitat sostenible i segura.

Per això, L’Agrupació Ciclista també esta implicada conjuntament amb l’Ajuntament i d’altres
entitats del poble en tasques de caràcter social

En nom de la junta actual, volem agrair l’esforç de totes aquelles persones que han fet possible
que aquesta entitat hagi arribat al 50 anys.

La nostra entitat conta, des de fa 3 anys anb un local social al recinte del camp de futbol cedit
per l’ajuntament on ens troben per parlar de ciclisme, organitzar les sortides i per treballar amb
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nous projectes de millora per el club.

Dins dels actes del cinquentenary estem preparant una exposició fotográfique a Can Ginestar
el proper mes de gener 2009

El president
Valero Abuelo i Molina

Ateneu de Sant Just Desvern
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