
AlfUla[iO [¡[UUa lIe¡~atana

SALUTACIÓ

La JlInta d'aquesta Agrupació, salllda per milja d'aquest el seu

missalger, als oSocis que sen len i c;ooperen a la formació d'uns eqllips

cicUstes fomentant d'aital forma el deport'gue tan exlens té el camp i

tant deul'Ía practicar-se dins la nostra preuada Lleida ; que desgracia

dament no és pas llixi.
, .

Igualment expresa ['agraiment qLte sent per la confiallpa "que U Iza

estat alorgada al donar-U representació amb els seus carrecs. Prometem

porlar a cap la tasca que ens fou encomanada ; compUni {1mb el fí pero

que fou constituida aqnesta Ag1'llpaci6, serem uns paladíns entlls;asmals

de lot el que es refereixi al més gran esbargimenljuvenil.

_ Idees grans son les que formen la direclrÍll que len;m preformada;

que amb i'ajut de tots es plasmaran en obres y fe/s reals. Es per a;xo

qlle demanem a tots els entusiastes que vulguin fer obra deportiva o

que sentín en sí la vilalitat del deporl. ens donguin generosl.{meJlt la

ma, doncs creiem valuosa la .'leva protecció en aque/s instants.

Serveixin aquestes primeres ratlles també, per saludar -a toles les

entitas culturals i deporlíves. oJerinl-se aquesta Agfllpació ;ncondicio

nalmenl per a constiluir una Única Federació ° Casal Cultural; Depor

till, ~dea noble i magnanima que deuria ésser ja una realflat aqll[ Llei

da. Que conlín elles des d'ara amb un altra enlital germana que di{on-"

dra arreu la [ormosa ¡ subUm idea d'agl'Llpar la jovenlut dins IIn sol

edificU unils s"eguir pels corriols per{wllats i Üleals d'una formació cul-,

tura l-esportiva.
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Com pren peu l'Agr~pació

Fins el dia 18 d'agost, podem dir que no résta formada l'Agru~

pació Ciclista Lleidatana, si bé f~ra ja dos mesos que ün grup de
bona voluntat comen~a a parlar en vers la seva constitució i a sortir
tots els diumenges al mati A l'esforc;: d'ells debem els fonaments d'a~

questa Agrupació nomenant-se Junta, encara que en-caracter interí.
Els carrecs otorgats són com segueix:

President. . Antoni Casaña
Sots-president. Pau Subíra
Secretari Josep Florensa
Sots-secretari Francesc Toló
Tresorer Miquel Raluy
Caixer . :Marcel'lí Macaya
Cobrador Guillem Alonso
Adjunt. Juli Esteve
Capita excursionista Marti Florensa
Vocal primer . Josep Marco
Vocal segon Josep Rosell

L'actuació d'ella es loable, puix en quinze dies que actua ha lo~

grat passar deis 32 socis que constaba als 84 qUé té en aquesta data.
Creiem que aquest nombre, degut a la bona organització s'elevara
en molts més el proper mes. .

També la Junta per la bona marxa i difusió del programa a se~

guir ha nomenat als soeis col:laboradors entusiastes, secretaris de
grups que ajuden a l'Agrupació dins l'organització i propaganda de~

penent del Secretari general i aquest deIs acords de Junta.
A més deIs companys de Junta són els següents:
Cassimir Reig, Ramon Rovira, Josep Caselles, ':'Jaume Masip,

Pere Alonso, Josep Liborra, Edelmir Sancho, Rosend Valls,
Joan Nadal, EmiÜ Rocafort i Benjamí Gigó,

Aquests són els compays sobre els que descansa la il'lusió de
tot el ciclisme lIeidata. Reforceu-Jos unint vostres esforc;:os.

J. FLORENSA.

El nostre campionat excursionista
Per donar-Ji ambient a la nova entitat social que neixia, els pri~

mers companys, procuraren organitzar un campionat excursionista.
El dia 29 d' Agost fou la 5. a excursió de les 14 que consta dit cam
pionat.
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Tots els diumenges sortiran una vintena de, companys, carretera
amunt, més no son prous tenim que cooperar-hj tots, Que'n fora de
bonicveure una cinquantena o bé un centenar de companys, sortír
tots els diumenges!
Hem decidit tenir contents als qui hi concorren. donant-los-hi un
stok de preuats premiso

Al 1.er Una copa trofen.
» 2.on Un diploma amb la seva foto.
» 3.er Una medalla troten.
» 4.art Una medalla troteu.

A vcurer qui sera el més constant en asisitír-hí. P0dem ben bé
concqrrer-hi tots ja que son unes excursionetes molt curtes i al ma
teix temps interesantes.

•

Organización de las excursiones
Las excursiones se efectuaran de acuerdo con el calendario

aprovado en junta general.
Se anunciaran los viernes y sabados en los periodicos locales

(lU. H. P.» y «Acracia».
La salida será a las 6, se espararán 10 minutos más por si hubie

se algún rezagado.
Queda entendido que como excursión se irá a un paso adecuado

y se atendrá en toda la excursión a lo dicte el capitán excursionista.
La llegada será de las 12 a la 1, siendo obligatorio terminarla de

lante del local social.
Capitán excursionista

MARTfN FLORENSA

Como debieran ser las excursiones ciclistas
Las excursiones ciclistas pueden ser de diferentes maneras. Las

excursiones que más se practican por ser las mejores son las que
acostumbran a efectuarse y aconsejan los buenos ciclistas; en ellas
no se va en plan de entrenamiento ni de carrera, sino que son a base
de' pasar el dia en el campo o en algún otro lugar, ejemplos. pue
blos pintorescos o lugares recreativos. Las excursiones de esta clase
son de 80 a 100 kilómetros para pasar el dia entero y de 20 a 80 km.
cuando se trata solamente de la mañana; en ellas concurren niños
de 12 años y toda la gama hasta llegar a la madurez nvanzacla, asi
mismo las mujeras.
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Para una buena excursi6n no es necesario una buena bicicleta
de tubulares como generalmente se cree, pues consejos dignos de
escuchar iildiean deben hacerse con bicicietas de manillar alto y
ruedas de cámaras.

El ciclismo, como todo deporte, solo es bueno para quien lo
practica debidamentej pues se conocen infinidad de casos de mu'
chachos j6venes que por haber abusado, fracasaron por agotarse
sus energías, teniendo, con gran pena para ellos, dejar su deporte
favorito.

Nuestro deporte fortalece los pulmones y hace fuertes a mucha,
chos débiles; así como también las piernas y otros 6rganos del
cuerpo

En Francia, la madre del ciclismo, efectuan las excursiones de
un recorrido muy inferior al de aquL En ellas van incluso familias
enteras con tandems.

En Cataluña vemos. ya en muchos lugares y principalmente en
la provincia de Tarragona, excursiones en las que asisten infinidad
de muchachas y niñosj a eso debe ella tener en proporci6n con el
número de habitantes el mayor número de c:orredores de España, y
el mayor número de agrupaciones y peñas ciclistas .

. M. MACAYA.

El company Macaya deixa veure en aquest trebaJl, l'intenció
d'aquesta Agrupaci6, fomentar el cic1isme aquí a L1eida. donant-li
un valor intrínsec, que fins avui no J'havia tingut pasj els nostres
esforl;os van tots encaminats a aquest nord que us ha presentat.

----------------: ;:--------------_.
CiClos GR lilLftNPara reparaciones

'CICLOS ~

:=BELLMUNT
Piezas y accesorios de calidad

todo para ciclismo

--

--
REPARACIONES
GARANTIZADAS
ACCESORIOS DE

TODAS CLASES

-- '..'-

PI. Cataluñft. 13 LERIDA Alcalde Costa, 7 LERIDA

~------------ -,------------
IMPREMTA SOL - PLAC;:A PINTOR MORERA - LLEIDA
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