
 

 

 

Havíem deixat l’anterior exposició amb la fita rellevant de 
l’arribada per primera vegada a la comarca d’un final de 
etapa de la Vuelta Ciclista a España. En aquella exposició 
havíem completat tot un cicle sobre el ciclisme des dels 
orígens, el protagonisme que van anar assolint les curses 
ciclistes en les Festes Majors de les diferents poblacions i 
com la Volta a Catalunya, la Volta a la província de Lleida 
i la Vuelta a España aixecaven passions entre la gent del 
Pallars. 

L’exposició que presentem, que comprèn des de 1976 
fins a l’actualitat, té com a fil conductor el rastre que van 
deixant les competicions que passen per la comarca en 
les ja esmentades Volta a Catalunya, Vuelta a España i 
Volta a Lleida, però sobretot aquest període es 
caracteritza pel protagonisme que agafen els clubs que es 
formen a la Pobla, com l’Sprint Club Ciclista Pobla 
(SCCP), i a Tremp, com la Unió Ciclista Tremp (UCT), que 
seran els autèntics dinamitzadors del ciclisme, 
organitzant proves que van més enllà de l’àmbit 
comarcal, com són les marxes cicloturistes La Pallaresa, 
La Verge de Ribera i La Bonaigua. També són els 
encarregats d’organitzar competicions o promoure altres 
esports que van agafant volada i que tenen en la bicicleta 
la seva forma de competir. Ens referim a la bicicleta de 
muntanya i al Centre BTT que s’instal·la a la Pobla per 
iniciativa del SCCP, i a la triatló que la UCT introdueix a la 
comarca aprofitant el pantà de Sant Antoni per a la prova 
de natació. 

Totes aquestes competicions busquen fomentar la 
pràctica del ciclisme i donar a conèixer els atractius 
naturals, culturals i paisatgístics del Pallars Jussà. 

Amb tot plegat, l’exposició s’articula en els blocs 
següents: 

1r De Vuelta a Volta: 

Deu anys després, la Vuelta a España torna a la comarca. 
Al 1985 Tremp és final d´etapa, que guanya l’irlandès 
Sean Kelly a l’esprint. Dos anys després és sortida de la 
Volta a Catalunya, i al 1988 hi tindrà lloc la contra 
rellotge  que  encimbellarà  Miguel  Induráin com a figura 

 

 

 

del ciclisme en guanyar-la amb un pas inèdit per la 
Acadèmia General Bàsica de Suboficials. Mentrestant, la 
Volta Internacional a Lleida continua sent fidel a la 
comarca, ja que algunes etapes acaben a La Pobla o a 
Tremp en aquells anys. 

  

Cartell, Vuelta Ciclista España 1985 i Indurain a la contrarellotge 
passant per l'AGBS de Talarn, de la Volta de 1988 

2n El protagonisme dels clubs: 

L’SCCP s’havia constituït al 1974, després d’alguns alts i 
baixos i temptatives frustrades, a finals dels vuitanta es 
va llançar a promoure el cicloturisme, amb proves que 
van transcendir l’àmbit local amb motiu de la Festa Major 
de la Verge de Ribera, cosa que va servir per assolir una 
prova de més d´envergadura: l’organització de la marxa 
cicloesportiva “La Bonaigua 2000”. També va ser pioner 
en la creació al Pallars Jussà del Centre de bicicletes tot 
terreny (BTT). 

Per la seva banda, la UCT es va crear al 1986, després 
que un grup de “Amics del Pedal” donessin el pas per 
formalitzar el Club, que l’any següent es va animar a 
organitzar la “Marxa Cicloturística del Pallars”, a més de 
promocionar el ciclisme de base i donar satisfacció als 
socis amb sortides dominicals durant l’any. També va ser 
el responsable de portar la triatló i la duatló a la comarca  

 

 

 

amb la celebració de diversos campionats de Catalunya 
de triatló. 

Al 2014 es va crear el Club Esportiu Sprint Bike de Tremp 
(SBT) amb la finalitat de donar facilitats als seus socis 
per poder participar en diferents competicions 
cicloesportives. 

 

 

Foto de l’Sprint Ciclo Club Pobla, any 1988 

 

 

Foto de la Unió Ciclista Tremp, any 1989. Foto: Pepe Nuñez 



 

3r La Pallaresa i La Bonaigua: 

Són les proves que més cicloturistes han portat al Pallars 
Jussà. La “XII Marxa al Pallars” de 1999 es rebateja com 
“La Pallaresa”, amb un recorregut de 168 km, molt 
similar a una etapa de muntanya de ciclisme professional 
en passar pels ports de Bóixols i Cantó, forma part del 
circuit català de llarga distància. L’any 2000 s’organitza la 
primera “Bonaigua 2000”, anomenada d’aquesta manera 
perquè calia superar el port de la Bonaigua, que té 
aquesta  cota. Sortint de La Pobla, cal passar, a més, el 
port de Perves i el túnel de Viella, amb un recorregut de 
187 km i 2.700 m de desnivell.  

         

Cartell de la Pallaresa, any 1999 i cartell de la Marxa Cicloturística La 
Bonaigua, any 2000 

4t La BTT i la Triatló: 

A finals dels anys vuitanta apareixen les primeres 
bicicletes tot terreny a la comarca, fet que origina a 
començament dels noranta les primeres competicions 
d’aquesta modalitat organitzades per l’SCCP i, ja al segle 
XXI, la “Trempedalada”, organitzada per la UCT. Però el 
gran pas per difondre el Pallars Jussà com a lloc per a la 
pràctica de la BTT és la creació del Centre BTT al 2003 al 
Pavelló Municipal d’Esports de la Pobla, amb la 
senyalització de 9 rutes de diferents dificultats. Al 2016 
l’Ajuntament de Talarn organitza durant la Fira del Vi la 
“Marxa BTT Talarn Vi Bike”. 

La UCT organitza a l’estiu de 1990 la primera “Triatló del 
Pallars” a nivell  social.  Cal  esperar  al  1993  per  veure 

 

aquesta prova com a puntuable del circuit català de 
triatló i a 1994 per veure la “V Triatló del Pallars”, 
convertida en Campionat de Catalunya. Al 2017 
organitzen la primera duatló a la comarca. 

 

Senyalització centre BTT i Campionat Catalunya de Triatló  

Pablo Martínez Delgado (Col·laborador voluntari de l’Arxiu 
Comarcal del Pallars Jussà) 

Agraïments: 

• Josep Bochaca 
• Antonio Eroles 
• Eugeni Fornons 
• Cosme Garcia 
• José Vargas 
• Marc Vilanova 
• UNIPUBLIC 

 

• Cervesa San Miguel  
• Club Sprint Bike Tremp 
• Patronat Municipal d’Esports de la Pobla de 

Segur 
• Patronat Municipal d’Esports de Tremp 
• Sprint Ciclo Club Pobla 
• Unió Ciclista Tremp 

Organitza:  

 

 

  

Col·labora:  
 

 Consell Comarcal del Pallars Jussà 

 
 

 

 

 

  

 

EL CICLISME AL 
PALLARS JUSSÀ 

(2a part)  

1976- 2019 

 
 

 

 

 

 

 

Setmana Internacional dels 
Arxius 2019 

Del 3 al 28 de juny de 2019 

Inauguració: 4 de juny, a les 12.00 h 

Laborables de 8.00 – 15.00 h  

Vestíbul de l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà 

Mercadal, 19 (Casa Sullà) – Tremp 


