El Moto Club Manresa tanca l’any de celebració del 75è aniversari
És el club motociclista en actiu més antic de Catalunya
L’entitat del Bages ha editat un llibre amb la història del club
El 12 de febrer de 2021 se’n van complir 75 anys de la fundació del Moto Club Manresa. Aquesta entitat inscrita en el
registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya
i de les federacions de motociclisme i d’automobilisme, s’ha
convertit en el club motociclista en actiu més antic de Catalunya, i a més, amb un ampli calendari d’activitats al llarg de
l’any.
Al llarg d’aquests poc més de 75 anys d’activitats, el Moto
Club Manresa ha portat a terme l’organització de tota classe
d’esdeveniments. En destaca un campionat del món, junt
amb proves de campionat d’Europa, d’altres d’àmbit internacional, nombroses dins dels campionats d’Espanya a més
dels campionats de Catalunya. També ha posat en marxa
diferents campionats socials en diferents especialitats. La
més exitosa, sens dubte, el campionat social de trial amb
proves per tota la comarca del Bages.
El catàleg de competicions proposades pel Moto Club
Manresa ha estat sempre molt ampli i variat en totes les
disciplines de motos i també en cotxes. En motociclisme les
curses d’enduro, motocròs, trial i també velocitat han fet que
durant molts anys els millors pilots estatals han tingut un
moment o altre, parada a la comarca del Bages. Les curses
d’enduro, de les quals en destaca l’Enduro de Navarcles,
puntuable pel mundial, les curses de motocròs a la colònia Jorba, a la Sala, a Bufalvent i finalment al circuit del Congost, van convertir Manresa en un dels principals
epicentres de les competicions off road de l’estat. Les primeres edicions del Campionat d’Espanya de trial també
van tenir alguns capítols al Bages i la ciutat de Manresa també va viure el fet de brunzir de les motos de velocitat, primer en els seus carrers i després a la zona de Bufalvent.
Algunes de les proves del Moto Club Manresa van quallar dins de l’ambient del món del motor com a mítiques,
també en automobilisme. En destaca el Ral.li Alt Llobregat, el Ral.li de Montserrat, Ral.li Vilaredes, la Pujada
al Pont de Vilomara, la Pujada a Sant Mateu de Bages o el Ral.li Manresa-Vic-Manresa. Algunes d’aquestes
proves, tot i ser de les primeres èpoques de vida del club, han tingut també algunes edicions en els últims anys.
El 2007, el Moto Club Manresa es va posar al capdavant en l’organització de pujades en costa, i va recuperar
el campionat de Catalunya d’aquesta especialitat amb quatre proves. Actualment, l’activitat del club té diferents

camps d’acció. Les trobades de vehicles clàssics,
excursions, competicions d’àmbit català de motocròs
i enduro, i també la convocatòria anual del campionat
social de trial que el 2021 va complir 50 anys d’història.
El caràcter innovador de la gent del Moto Club Manresa ha posat en marxa els darrers anys un esdeveniment no competitiu que ha trencat tots els motlles.
La Rider 1000 ha batut tots els rècords de participació
en una activitat motociclista al nostre país. Aquesta
proposta aplega cada any 2500 participants a la zona
del Congost amb el repte de segellar un passaport
en diverses ubicacions per la geografia catalana amb
diferents plantejaments de recorregut, des de 300
quilòmetres, fins a l’itinerari rei de 1000.
El Bages també té una bona llista de campions que
han tingut els seus inicis o tenen relació amb el Moto Club Manresa. Els més representatius en són els campions del món Carles i David Checa, Toni Elías jr., els campions d’Espanya Toni i Jortdi Elías, Òscar Lanza, Ton
Marsinyach, Pep Vila, Valentí Fargas i pilots de gran prestigi com Josep M. Cantarell, Fernando Altimira entre
d’altres. També en destaca Miquel Cirera que va ser un dels principals pilots de trial estatals dels anys setanta
i que ha dirigit des de llavors l’equip Montesa en la consecució de més de 70 títols mundials i estatals de trial.

En els 75 anys d’història el Moto Club Manresa ha tingut 17 presidents que han dirigit l’entitat en un historial
de més 600 competicions organitzades. Actualment, Ramon Cirera és el president de l’entitat que recentment
va estrenar una nova seu social al carrer Tahones. A més el club també ha participat i convocat diferents
activitats no competitives, com exposicions, fires, nits temàtiques, xerrades col·loqui entre d’altres. També ha
col·laborat amb altres clubs en tasques d’organització de proves fora de la comarca del Bages.
Un llibre editat pel Moto Club Manresa recull en 160 pàgines les principals activitats que ha portat a terme al
llarg de 75 anys. Aquest volum conté fotografies inèdites que il·lustren les principals activitats que ha fet el
club, amb el detall del calendari de curses i una selecció dels molts cartells promocionals. L’autor del llibre ha
estat Miquel Rovira, fotògraf amb una llarga trajectòria professional en el món del motor que durant molts anys
va ser el responsable de la revista Motociclismo Catalunya. Recentment, també va ser l’autor dels llibres del
50è aniversari del Moto Club Segre i del 75è aniversari de la Federació Catalana de Motociclisme.

