Ajuntament de Mataró

PREC PER SER CONTESTAT PER ESCRIT QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU
PERQUÈ ABANS DE LA SORTIDA D’ETAPA DE MATARÓ DE LA VOLTA CICLISTA A
CATALUNYA, ES FACI UN ACTE D’HOMENATGE A LA FIGURA DE L’ANTONIO
GRANADOS, FIGURA DEL CICLISME MATARONÍ, TRASPASSAT EL 2017.

El passat 4 de juliol de 2017 ens va deixar l’Antonio Granados, persona clau dins el ciclisme de
a Mataró. Ho va ser per molts motius: per la seva categoria esportiva com a ciclista, per la seva
eficàcia i capacitat de gestió esportiva, i per la seva contribució al ciclisme de la ciutat i al
ciclisme nacional.
Entre moltes altres coses, Granados va ser el fundador del Club Ciclista Iluro; va impulsar
incansablement el ciclisme tant en ruta com en pista a Mataró; va potenciar el ciclisme des de
la base a la ciutat amb bons resultats, com ho demostra l’aparició de grans ciclistes com van
ser els després olímpics Josep Antoni Gil i Jonathan Garrido; va ser l’organitzador a Mataró
d’innumerables curses ciclistes...
I també va ser un estret col·laborador durant molts anys de La Volta a Catalunya.
Ens trobem, per tant, amb una figura molt important dins la història ciclista i esportiva de la
Ciutat. I és atenent a aquesta gran rellevància que el GRUP MUNICIPAL CIU formula el
següent PREC per ser contestat PER ESCRIT:
Que atès que durant el proper mes de març Mataró tornarà a ser sortida d’etapa de La Volta
Ciclista Catalunya, prèviament al moment de la sortida, es faci un petit acte d’homenatge en
memòria de l’Antonio Granados, amb presència dels seus familiars, de representants dels clubs
ciclistes de la ciutat, de representats de tots els Grups Municipals, i dels responsables de La
Volta presents a Mataró, una cursa de la que en va formar part de l’organització durant molts
anys.
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