
EL CENTRE ESPORTIU VILASSAR JA 
S’APROPA A LA XIFRA MÀGICA 

El CE Vilassar es va fundar l’any 1921 i en aquest 2011 aconsegueix arribar als 90 anys d’edat              
La història del club verd i blanc és un clar reflexe de la evolució vertiginosa del futbol a Catalunya                 
D.Casany - Vilassar de Dalt-   Darrere de 
cada porta s’hi amaga una història.  
Un bon exercici de reflexió i enri-
quiment és intentar descobrir què 
s’hi amaga i sobre què en podem 
treure suc. El suc del Centre Es-
portiu Vilassar el podem exprimir 
fins arribar a l’any 1921. El cert és 
que per treure litres i litres de suc 
verd i blanc hauríem de fer visita a 
infinitat de portes. Moltes d’elles 
amaguen convivències que, d’una 
manera o d’una altra, han escrit els 
90 anys d’ història d’aquesta enti-
tat futbolera del baix Maresme.

A tota porta on truquis per parlar 
sobre el Vilassar, però, et diran el 
mateix: “No saps, xiquet, quanta 
informació s’ha perdut pel camí, i 
això és una pena”. I no els falta raó, 
ja que els anys, sigui per bo o per 
dolent, passen. I amb el pas dels 
anys hi ha persones que desapa-
reixen del mapa, hi ha d’altres als 
quals la memòria els traeix i n’hi ha 
uns tercers que, sense més, ja ens 
han deixat per sempre. Per sort, 
encara podem compartir xerrades 
amb llegendes d’aquesta entitat. 
I mentre hi parles, no pots evitar 
mira’ls fixament als ulls. A partir 
d’aquesta connexió s’inicia un pro-
cés de recol·lecta informativa molt 
emocionant on hi tenen cabuda 
tota mena de records de juventut. 

De fet, és  impossible evitar el viat-
ge al passat quan t’endinses dins la 
mirada plorosa d’algunes persones 
que han viscut anys enrere el Vilas-
sar. Aquells ulls humids i tendres, 
com la seva pell arrugada, et con-

viden a escoltar la “pena” que sen-
ten quan no s’enrecorden d’alguna 
annècdota, d’alguna dada, o bé et 
diuen que “aquest home ja no hi 
és, i n’hauríem pogut treure infor-
mació tant bàsica com emotiva”.

Representant al poble

El reflex del que succeeix en els 
pobles i en la seva història nor-
malment agafa forma gràcies a les 
associacions esportives, culturals 

o socials que el representen. El 
Centre Esportiu Vilassar ha estat 
la única entitat de futbol que ha 
portat el nom de la vila arreu de 
Catalunya. Aquest fet, el de repre-
sentar el nom del poble per allà on 
va, és un tema curiós d’analitzar. 
Podríem dir que els colors verd i 
blancs del Vilassar van anar d’aquí 
allà durant molts anys i avui dia, 
encara que més forts, han desten-
yit els desplaçaments i són més 
d’aquí que d’allà. (segueix seg. pàg)

Logo del 90 anivesari del Centre Esportiu Vilassar. Disseny: David Casany
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Això no és més que la conseqüèn-
cia dels grans canvis què ha viscut 
tant el futbol com la societat al 
nostre país. I és que durant els més 
de 110 anys d’història de la Fede-
ració Catalana de Futbol, aquest 
esport a Catalunya ha crescut amb 
una intensitat vertiginosa. Pels qui 
escriuen sobre aquesta disciplina 
esportiva bassant-se en b/vells re-
cords i vivències, arriben a la trista 
conclusió que el futbol ha perdut la 
seva essència. I així ens ho fan sa-
ber molts testimonis verd i blancs.

Records impossibles

Miquel Vilamitjana, narrador dels 
partits del Vilassar per la ràdio del 
poble, ens explica que l’afluència 
al camp era massiva, que era “el 
día del partit”; i que els desplaça-
ments  eren tota una aventura. en 
taxi o, fins i tot, caminant.És el cas, 
per exemple, del partit de lliga que 
va disputar el Vilassar al Municipal 
de Banyoles. Un partit que es va 
jugar tot just després d’un partit 
amistós entre el Barça i l’equip local 
per tal de celebrar  la innauguració 
d’aquell nou estadi. El fet és que el 
primer partit oficial i el primer gol 
va tenir el color verd i blanc, ja que 
el Vilassar s’enfrontava als banyo-
lins en la primera jornada de lliga 
i aconseguia innaugurar el mar-
cador amb un gol de Fernandez. 
Impensable seria creure que avui 
dia el Vilassar pogués jugar un par-
tit de lliga al Camp Nou contra el 
Barça Atlètic. Doncs bé, el mateix 
Miquel Vilamitjana recorda per-
fectament el partit de lliga en què 
es van desplaçar a l’antic camp de 
Les Corts per jugar amb l’equip Re-
serva del Futbol Club Barcelona. 
Però al moment el protagonista 
d’aquests records es sincera ex-
plicant que “en aquell llavors els 
equips reserves del Barça estaven 
a la nostra categoria, i el Barça 
només tenia aquell camp”. Així 
doncs, i per context de la situació 

vestir els seus colors, va crear un 
equip de Juvenils “molt maco que 
el portava l’Andreu Torrents, que 
ja fa temps que és mort aquest…”. 
En aquell llavors, el Centro Depor-
tivo Vilassar va aconseguir guan-
yar la lliga de juvenils i recorda 
que al quedar “campions” i des-
prés de fer “un dinar allà al pis de 
la Falange” van entrar dins unes 
eliminatòries de la copa “no del 
rei, no, del generalísimo” (rient), 
on acabarien sent eliminats 
pel Badalona en tercera ronda.
 La història d’en Josep Babot tam-
bé és la que ens exposa el mèto-
de de supervivència que va dur a 
terme el Centre Esportiu gràcies 
a l’enginy del mateix avi Babot, 
de Joan Salvi (President als anys 
50 i 60) i de Ricard Costa d’entre 
d’altres. Aquest enginy es va veure 
reflectit a l’hora d’inventar la que 
va ser congeuda com a “Famosa 
Rifa”; la qual consistia en  ven-
dre uns números casa per casa i 
sortejar 1000 pesetes cada dia i 
5000 els diumenges. Tot això per 
poder fer front als costos del club.
Mentre parlem amb l’avi Babot de 
l’esdevenir del Vilassar als anys 50 
i 60, el mateix m’ensenya els car-
nets de soci i el transistor de rà-
dio, alhora que m’explica que ara 
no va al camp “perquè juguen per 
les tardes i no li va bé” i el que fa 
és escoltar els partits per la ràdio.

Després d’haver explicat tot, 
l’avi Babot em fa tornar al prin-
cipi de la seva història tot dient-
me “ai espera’t,  que em des-
cuido el porter, pobre nano, en 
Sorts, tú, que feia de porter” 

Vídeos i reunions de Joan Sala

Si hi ha una persona que ha viscut 
el Vilassar de ben aprop i que s’ha 
preocupat per recopil·lar material 
verd i blanc, aquest no pot ser un al-
tre que el Joan Sala. (segueix seg. pàg) 

de la competició d’aquella època, 
era factible i normal que un equip 
petitò, humil i de poble fes visita 
oficial a un dels camps més im-
portants d’Espanya. La qual cosa, 
novament, convida a la reflexió al 
voltant dels canvis que han anat 
transformant al món del futbol. 
És aquí, en aquesta mateixa re-
flexió, on el periodista ens revela 
una fet característic d’èpoques an-
teriors que xoca plenament amb 
les actuals. I és que fa referència 
als partits de Festa Major de Vilas-
sar de Dalt per explicar que venien 
tant jugadors de la primera planti-

del poble- i passaria a denominar-
se Centre d’Esports de Vilassar; 
nom que encara conserva avui dia.

El nom, com tots els topònims cata-
lans, es va veure afectat pel pas del 
franquisme i va passar a anomenar-
se Centro Deportivo Vilassar i fins i 
tot Equipo de la Falange (anys 40). 

En aquells temps de  dictadu-
ra l’entitat va tenir moments en 
què la seva activitat es paralit-
zaria per complet, però després 
tornaria a funcionar gràcies a la 
bona fe de molta gent del poble.

Aquest senyor és avui dia el soci 
número 1 del Centre Esportiu Vi-
lassar. Però regateja els elogis i els 
homenatges amb tanta rapidesa 
com quan corria per banda per 
allà als anys 50. Un moment for-
ça graciós és quan se li pregunta 
“com era vostè jugant?” i et con-
testa, amb tota la pàrsimonia del 
món, un “ home, corria”, “jo corria 
més que la pilota, però no n’era 
pas de bon jugador”. En aquell ins-
tant se li va preguntar si era “com 
un Pedrito” i va contestar, mos-
trant un dels somriures més espe-
cials del reportatge, un “tant de bo 

tú! Jo només corria, era extrem, 
una bala”. I de fet, la rapidesa que 
tenia al camp també la té per co-
mençar a enumerar i enumerar 
noms. I és que, com si d’una es-
tratègia es tractés, intenta que el 
protagonisme del seu testimoni 
no recaigui en la seva persona sinó 
que en la dels qui l’han acompan-
yat durant el camí. El cert és que 
ell no va jugar gaire a futbol sinó 
que més aviat es va desviure per-
què els demés poguessin jugar-hi. 

L’avi Babot va formar part d’una 
directiva que, encara dins l’època 
de l’Equip de la Falange i obligats 

Fidelitat verd i blanca

El camí cap al 90 aniversari aguar-
da grans records, però com bé 
dèiem ara, aquest camí no està 
ple de flors i violes. En general tots 
els clubs de futbol passen per mo-
ments de crisi, moments en què 
l’entitat queda en mans de Deu 
perquè ningú s’en pot fer càrrec. 
És en aquells moments on el 
Vilassar ha gaudit d’àngels 
de la guarda per protegir al 
club i evitar la desaparició. 
És el cas de Josep Babot, més 
conegut per la gent del po-
ble com  a “l’avi Babot”. 

lla del Barça com de la del Espanyol. 
Un fet, juntament amb el de jugar 
a un estadi de primeríssim nivell, 
impensable per avui dia. Ell justi-
fica aquesta impossibilitat denun-
ciant a dos factors: el primer d’ells, 
la televisió ; i el segon, els cotxes. 

Neix el futbol a Vilassar

Albert Planas, veí de Vilassar de 
Dalt, ha format part del Cen-
tre Esportiu durant ben bé més 
de la meitat dels anys que té el 
club. A l’edat de 85 anys li cos-
ta recordar però no oblida pas.
 Li agrada xerrar sobre les per-

anem dels primers camps a la crea-
ció dels primers equips del poble. 

Aquests primers equips eren 
agrupacions locals. Si no li falla 
la memòria s’en recorda, d’una 
banda, de l’equip del “Sr Mes-
clans” i, de l’altra, de l’equip 
dels “Catòl·lics” (del Sr Andalet). 
A partir d’aquests dos primers 
equips, va ser com es va crear una 
associació de jugadors més general 
de Vilassar, la qual es fundaria l’any 
1921 sota el nom de Centro de Es-
ports Vilassar FC.  Amb el pas dels 
anys (1927) però, s’acabaria fusio-
nant amb els Esbarts - l’altre equip 

sones que han ajudat a fer viu-
re l’entitat i també té molta lu-
cidesa per fer front als records 
dels primers camps de futbol. 

El futbol a la Catalunya dels anys 
30 no es jugava en camps imagina-
bles per a nanos d’avui dia. L ’Albert 
ens explica que els camps de fut-
bol a Vilassar van nèixer per entre-
teniment dels fills dels massovers 
i pagesos, els quals convidaven a 
amics a jugar amb pilotes de drap 
a les feixes de les seves finques.  
Tot seguit i sense que se li pregun-
tés,  ens transporta a l’any 1910 i 

Fotografia del Camp de futbol de Can Rubinat, allà on jugava el CE VILASSAR FC 
per allà als anys 20. Fotògraf: Zeferí Puig // Font: Família Serichol Puig

Fotografia del Combinat de luxe del Vilassar als anys 40. Amb jugadors com Miró o 
Cesar del Barça, Estrada del Valladolid o el famós extrem Antoni Noguera (Vilas-
sar, Premià, Vic, Barça, València i Saragossa). Fotògraf: Andreu Lloveras
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Sota la denominació
de Joan de Can Fita, 
aquest home va formar  
part de la millor plantilla de juveni-
ls que es recordi de Vilassar, el ma-
teix equip del què ens va parlar l’avi 
Babot. La qüestió és que aquest ju-
venil va venir després d’una mala 
època, després d’uns anys en què 
el futbol es va aturar a Vilassar.
Doncs bé, aquest moment màgic i 
dolç del Centre Esportiu, no fa gai-
res anys, va ser captat en forma de 
vídeo per part del mateix Joan Sala. 
Ho va fer com a homenatge per a 
tots aquests nois que van acon-
seguir tirar endavant l’activitat 
futbolística al poble, després 
d’haver passat uns anys molt durs 
sense poder practicar el futbol. 
Precisament, la pràctica habitual 
de futbol amb el Vilassar va ser 
abandonada pel mateix Joan Sala 
a l’edat de 21 anys, encara que 
mai  deixaria de jugar –com en-
treteniment-. Fins i tot, conser-
va records tant preciats com un 
vídeo que amaga al seu interior 
un muntatge fet als anys 70 en el 
qual s’hi poden visionar imatges 
en moviment sobre els partits de 
futbol sala que jugava amb dife-
rents colles d’amics. A tot això cal 
afegir que durant aquest audio-
visual s’escolten uns comentaris 
carregats d’ironia, fent compara-
cions entre el Barcelona d’aquell 
llavors i les seves patxangues.

T’enrecordes de quan…

Si s’ha de destacar alguna cosa de 
la història d’aquesta entitat ma-
resmenca,  aquesta no podia ser 
una altra que la de les emocions, 
els records i les amistats. Unes 
amistats que precisament avui dia 
encara duren  entre moltes ge-
neracions. Un exemple d’aquesta 
unió amistosa nascuda a través del 
CE Vilassar n’és el cas de la família 
verd i blanca d’aquell famós juvenil 
dels anys 50. I és que Joan Sala ens 

tenint cura també de tot l’entorn 
que envolta al Centre Esportiu. Per 
a tot això es compta amb grans 
novetats com un Departament de 
Comunicació (encarregat del con-
tacte amb mitjans, de la pàgina 
web, d’un programa de ràdio, de 
servei de fotografies, etc.) o una 
Coordinació Esportiva professional 
paral•lela als fonaments del club. 
Així doncs, aquest 2011 que en-
cetem, es preveu com uny ple 
d’aventures, de reptes, d’actes i 
esdeveniments que tractaran, si 
més no, d’ajudar a celebrar que 
el futbol a Vilassar segueix tant 
o més viu com quan va neixer de 
manera improvitzada fa 90 anys 
en aquelles feixes de massovers.

 

mai ha viscut l’entitat: pujar el pri-
mer equip a la 1ª Catalana i pro-
fessionalitzar el futbol base. Totes 
dues coses van, en aquest any del 
90 aniversari, per bon camí; ja que 
de moment s’ha aconseguit, d’una 
banda, reformar de dalt a baix el 
futbol base (adquirint una nova 
coordinació esportiva) i, d’altra 
banda, que el Primer Equip esti-
gui com a destacat primer classi-
ficat del seu grup a 1ª Regional.
Tot plegat, i inmersos en el què el 
seu actual president creu que és 
l’objectiu principal, esperen que “el 
CE Vilassar segueixi creixent com 
ho ha fet en els darrers anys, tant 
esportiva com socialment”. Per a 
tot això l’entitat treballa dia rere 
dia cuidant el teixit que formen to-
tes les categories del club i alhora 

el rumb del CEVILASSAR i que ara 
marquen, clarament, el seu pre-
sent i futur. La primera d’elles va 
ser l’encapçalada pel senyor Gal-
ceran, la qual va aconseguir dues 
fites molt importants: una va ser 
la de fer pujar a la categoria de 1ª 
Preferent al 1r equip (de la mà de 
l’entrenador Miguel Pirt) i la sego-
na fita va ser la d’aconseguir cons-
truir unes noves instal•lacions es-
portives (el nou camp Municipal 
de Vallmorena, any 2006). La se-
gona directiva, que exerceix enca-
ra en l’actualitat, és la encapçalada 
per Carles Povedano. El qui havia 
estat conegut com a “Santpoveda-
no” (per les seves grans aturades 
com a porter del primer equip) ara 
és l’encarregat de fer front a un 
dels reptes més interessants que 

celona i després al Saragossa. 
El mateix Joan Sala el recorda com 
a un ídol, ja que si no li falla la 
memòria ens diu que anava a re-
collir els telegrames per Noguera 
i els portava a la mare del jugador.

Present i futur

El Centre Esportiu Vilassar arriba al 
90 aniversari després d’una època 
caracteritzada per l’afiançament 
del futbol base a finals del 80 i 
durant tota la dècada dels 90, i en 
què el seu futbol senior ha man-
tingut una trajectòria força estan-
cada però de carácter ascendent. 
Després de tenir Presidents com 
el srs. Lafita, Coromines, Marín, 
Rosés, Paret… han vingut dues di-
rectives que han girat per complet 

diu que “cada tres mesos anem 
a esmorzar amb la mateixa colla 
de sempre!” (el Vale, el Biarja, el 
Casanovas, en Felip, el Paulino...)
És a dir que 60 anys més tard el 
futbol encara és un vincle que 
els uneix i, segons ell, “això és 
magnífic perquè el futbol els ha 
quedat gravat”. I tots ells parlen 
d’aquest esport, de jugades,  re-
fresquen gols de joventut, re-
corden a equips com aquell Vi-
lassar format per jugadors de 
Granollers (diuen que el millor 
equip de la història verd i blanca). 

Així com també coincideixen en 
pensar que el millor jugador que 
ha passat pel Vilassar ha estat 
Antoni Noguera, un extrem que 
va passar d’aquí a jugar al Bar-

“Jo? Ni del Barça, ni de l’Espanyol, 
ni del Madrid. Jo sóc del Vilassar”

Com si d’un acte de reveldia es tractés, aquestes són les declara-
cions de dos afeccionats molt especials del Centre Esportiu Vilas-
sar. L’un és Miquel Vilamitjana (narrador radiofònic dels partits 
del CEVilassar) i l’altre és Josep Lajarín (pare d’un jugador aleví 
del CEVilassar).  Avui dia formen un curiós binomi radiofònic, ja 
que el Josep afegeix comentaris a la narració del Miquel.
El primer d’ells és soci del Vilassar des de que anava escola 
(1947). Ens explica que en aquell llavors fer-te soci costava unes 
3 pesetes al mes o 75 si volies tenir l’entrada gratuïta als partits 
del primer equip. L’afició d’en Miquel va anar increscendo fins a 
tal punt que va començar a fer les cròniques dels partits pel diari 
“Barcelona Deportiva”. Més tard entraria a la Junta Directiva i 
amb el pas dels anys el destí li ha reservat un lloc a les cabines 
radiofòniques dels estadis per on ha jugat l’equip de la seva 
vida. Els de Telefònica el van entrevistar quan va inventar-se un 
nou mecanisme per retransmetre partits. Els de Canal + li van 
dedicar 5 minuts en el carísmatic programa de “El día después”. 
Ha cantat gols vibrants com el de l’ascens a Preferent. Ha viscut 
camps hostils on cantar gols és un suicidi. I després de tants anys 
connecta’t a aquesta entitat, diu que prefereix al Vilassar que a 
un de Primera. El que no sabia el Miquel és que en el darrers anys 
apareixeria, del no res, un nou seguidor afèrrim del Vilassar. Ell és 
el Josep Lajarín. Ens comenta que està bé a Vilassar perquè el seu 
fill és feliç. La qüestió és que des de ja fa 4 anys s’ha aficionat a 
veure el Primer Equip i no pot desenganxar-se. Ell també diu que 
prefereix al Vilassar abans que a qualsevol altre equip. El secret 
de tot plegat? No és cap secret. És tant fàcil com justificar que la 
passió per uns colors es viu més intensament en un equip petit i 
proper que no pas en un altre on el què mana és el negoci lligat a 
les emocions. Ells són del Vilassar.

Fotografia feta a quatre jugadors del futbol base i que va ser utilitzada pel cartell de la DIADA 2010   - David Casany
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Pàgina web del CEVILASSAR:
www.cevilassar.cat


