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1- INTRODUCCIÓ

“Treball de recerca”. Ho havia sentit dir al meu germà gran quan estudiava 2n 

de batxillerat; mentre molts dels seus companys no sabien de quin tema fer-lo,  ell ho 

tenia molt clar: havia de ser un tema relacionat amb el que volia estudiar, així se sentiria 

més motivat i il·lusionat al llarg de tot el treball.

Amb aquest punt de partida, jo també ho he tingut clar. 

El meu món és l’esport (a part dels estudis) i de tots els esports el que m’agrada 

més és el bàsquet, el qual practico des de molt petit.

Llavors cap problema; faré un treball de bàsquet. Però què fer que ja no estigui 

fet? Que sigui un treball de recerca? Com el puc enfocar? Vaig estar uns dies amb força 

dubtes de com estructurar-lo.

I algú va comentar-me: “Per què no fas un recull del bàsquet a Sant Feliu?”

Bàsquet a Sant Feliu. Primer vaig pensar que no existiria prou història per fer 

un treball de recerca. Però no em vaig deixar vèncer per aquesta primera impressió, i les 

ganes de conèixer aquest món del bàsquet des d’una altra perspectiva que no fos només 

com a jugador o com entrenador, em va donar ànims a començar el meu treball de 

recerca.

 Vaig començar a parlar amb gent relacionada amb aquest esport a Sant Feliu, a 

buscar llocs on trobar informació i la veritat és que sí que hi ha força temari, llocs de 

recerca , persones que es varen oferir perquè anés a parlar amb ells, i buscar en els seus 

armaris i biblioteques documentació sobre el tema, etc...

Els objectius generals que em vaig plantejar en un principi van ser:

- Conèixer  la història del basquet, en general.

- Trobar informació sobre els orígens del bàsquet a Sant Feliu de Guíxols i la seva 

història.

- Buscar la diferència entre la participació entre el bàsquet masculí i el femení. 



- Fer una comparativa sobre els diferents esports que es porten a terme a Sant 

Feliu.

Per ordenar tota la informació obtinguda, he estructurat el treball en quatre 

àmbits:

- Breu història del bàsquet en general. 

- Cronologia del bàsquet a Sant Feliu.

- Recull d’enquestes a jugadors / entitats.

- Entrevistes.

- Gràfics de comparatives.

- Conclusions.

El primer bloc, Breu història del bàsquet, l’he obtingut de buscar en 

publicacions i webs. d’Internet relacionades amb el tema. La història és la que és i per 

tant només he fet una breu pinzellada del seu naixement i inicis.  

Per fer el segon bloc, Cronologia del bàsquet a Sant Feliu, he començat per 

l’arxiu municipal, fent una recerca de notícies de bàsquet en el setmanari Àncora, 

començant per l’any 1953 (primera noticia que apareix al setmanari)  fins la data d’avui. 

En el treball hi afegeixo fotos que m’han proporcionat persones que he entrevistat i 

altres que tenien en el seus arxius particulars jugadors i entrenadors.

 El Recull d’enquestes es desglossa  en dues parts:

- enquesta a jugadors.

- enquesta a entitats.

- altres persones relacionades amb el bàsquet ( presidents, coordinadors, 

entrenadors,...).

Aquest bloc es presenta amb gràfics, en què he volgut fer una anàlisi dels jugadors 

actuals que practiquen aquest esport i de la situació del bàsquet a Sant Feliu envers a les 

altres entitats esportives del poble.

El darrer bloc,  Entrevistes a persones que han estat relacionades amb el bàsquet 

en temps passats. Alguns d’ells ja no hi són però he pogut entrevistar familiars seus que 



molt amablement m’han explicat coses i m’han cedit material que tenien, per tal que jo 

pogués fer el treball.

De tot el material obtingut, he fet una recopilació de les dades més significatives 

en aquest treball.



2- HISTÒRIA DEL BÀSQUET

En el segle XII el filòsof persa Omar Kheyan (Nishapur 1.040-1.131), va dir referint-se 

a l’home:

“Tu ets una pilota amb la que juga el destí, i Déu, que juga amb pilotes sense 

voluntat, llança des de fa 1.000 anys a la cistella”.

Antigament es coneixen esports semblants al bàsquet , jugats amb una espècie de pilota 

i una anella. Pobles com els maies , asteques, perses,.. practicaven un esport similar, que 

moltes vegades acabava amb el sacrifici dels jugadors vençuts o dels guanyadors –com 

si això fos un gran honor- dins un ritual religiós (i que actualment a més d’un aficionat 

li ha passat pel cap aquest final quan el seu equip ha perdut).

 

Més modern, en el segle XVI,  es practicava en els Països Baixos, un joc  anomenat “joc 

del krof”, (i que posteriorment ha desenvolupat a l’actual Korfball.), 

      



Però l’origen del que es coneix com el bàsquet actual, va ser 

l’any 1891 de la mà del Dr. James Naismith (Almonte 1.861 – 

Lawrence 1.939), en la YMCA Training School de Springfield, 

Massachussets, USA.

El Sr. James Naismith era professor d’educació física en aquesta 

universitat. El clima de Massachussets és molt fred a l’hivern; 

per tant es va haver d’inventar algun joc per poder practicar a 

sota cobert,  durant aquesta època a l’hora de gimnàs.

Per tant va optar per buscar un tipus de  joc,  no violent, amb més habilitat que força, 

que no tingués un excessiu contacte físic -com la majoria dels que es practicaven a 

l’època- i que es pogués practicar dins un espai de reduïdes dimensions.

L’hi va venir al cap, un antic joc, que ell practicava de jove, anomenat “duck-on-a-

rock” (L’ànec a la roca), consistia en mirar de tocar amb una pedra, un objecte situat 

damunt d’una roca..

Va adaptar aquest joc de tal manera que s’havia d’encistellar una pilota (en aquells 

moments era una de futbol –soccer- de cuiro) dins un recipient. El professor Naismith 

volia unes caixes de fusta per tal de tirar-hi la pilota dins; però com que no les va poder 

trobar, l’encarregat del pavelló (Pop Stebbins), l’hi va donar el que tenia més a mà,  que 

van ser dues cistelles de fusta on guardaven préssecs.. 

Per tal que els jugadors no moguessin les cistelles o s’hi posessin al damunt a l’hora de 

defensar, van decidir penjar-les d’unes baranes que voltaven el gimnàs, situades a 

3,05m. d’alçada.

Poc més tard, l’encarregat del pavelló, tip d’haver d’enfilar-se a recollir la pilota cada 

vegada que  entrava dins , va foradar el fons de les cistelles de fusta, perquè la pilota 

caigués directament al terra.

   



Acabava de néixer un nou esport. Però quin nom posar-li?. 

Naismith-ball? “De cap manera” va dir el seu creador. Per tant van triar el que era més 

fàcil:  BASKETBALL (en anglès basquet=cistella  i ball=pilota). 

En tot el món el nom ve sempre de la mateixa arrel : Baloncesto (Espanya), Basquetball 

(França), Pallacanestro (Itàlia), etc,...

EL professor Naismith també va inventar tretze regles bàsiques per poder practicar –lo:

1. La pilota pot ser llançada a qualsevol direcció amb una o ambdues 

mans.

2. La pilota pot ser colpejada a qualsevol direcció amb una o ambdues 

mans, però mai amb el puny.

3. Un jugador no pot córrer amb la pilota. El jugador ha de llançar-la des 

del lloc on l'agafa. 

4. La pilota ha de ser agafada amb les mans. Els braços o el cos no 

poden fer-se servir per aguantar-la.

5. No es permet carregar amb l'espatlla, agafar, empènyer, colpejar o fer 

la traveta a un contrari. La primera infracció a aquesta norma per 

qualsevol persona comptarà com una falta; la segona el desqualificarà 

fins que s'aconsegueixi una cistella o, si hi ha una evident intenció de 

causar una lesió, durant la resta del partit, no es permetrà la substitució 

de l'infractor.

6. Es considerarà falta colpejar la pilota amb el puny, les violacions de 

les regles 3 i 4 i el descrit a la regla 5.

7. Si un equip fa tres faltes consecutives (o sigui sense que el contrari 

n’hagi fet cap entremig) es comptarà un punt pels seus contraris.

8. Els punts s'aconseguiran quan la pilota sigui llançada o colpejada des 

de la pista dins la cistella i es quedi allà. Si la pilota es queda al voltant i 

un contrari mou la cistella, comptarà com un punt.

9. Quan la pilota surti fora de banda, serà llançada dins del camp i 

jugada  per la primera persona que la toqui. En cas de dubte, l'àrbitre 

llançarà la pilota en línia recta cap el camp. El que treu disposa de cinc 

segons. Si triga més, la pilota passa al contrari.

10. El "umpire" jutjarà als jugadors, anotarà les faltes i avisarà al 



"referee" quan un equip cometi tres faltes consecutives. Tindrà poder per 

desqualificar als jugadors conforme a la regla 5.

11. El "referee" jutjarà la pilota i decidirà quan està en joc o dins del 

camp o fora, a qui pertany i portarà el temps. Decidirà quan 

s’aconsegueixi un punt i portarà el marcador i qualsevol altra feina 

pròpia d'un àrbitre.

12. El temps estarà dividit amb dues meitats de 15 minuts amb un 

descans de 5 minuts entre ambdues.

13. L'equip que aconsegueixi més punts serà el guanyador.

Aquestes regles es van escriure en dues fulles de paper, per la Sra. Lyons (, i van ser 

penjades al tauler d’anuncis en el Gimnàs a les 11,30 h del dia 21 de desembre de 1891, 

el mateix dia del primer partit.

D’aquestes 13 normes , 10 són vigents 120 anys després.

El dia 11 de Desembre del 2.010, en la sala de subastes Sotheby’s, es van pagar 4,3 

milions de dòlars, per aquest document. Els compradors, David i Suzane Booth, ho 

exposaran a la universitat de Kansas.



Algunes normes han canviat substancialment com és el nombre de jugadors; el 

professor Naismith tenia 18 alumnes, per tant els primers equips eren de 9 jugadors, 

posteriorment van passar a 7 i finalment han passat a 5 que són els actuals.

També va posar-hi un taulell darrera la cistella per tal de que els espectadors que es 

trobaven a la grada, darrera la cistella, no poguessin obstaculitzar la pilota a l’hora de 

fer bàsquet., i també  va introduir-hi  la regla del peu de pivot, el bot o el dribbling,

Aquest esport va agafar popularitat ràpidament als Estats Units i el primer país al que es 

va exportar va ser Mèxic (per proximitat geogràfica)

A Europa es va introduir, a conseqüència de la 1ª Guerra Mundial, (1914-1918), de la 

mà dels soldats americans que hi jugaven en les estones lliures.

El bàsquet a Espanya

Existeixen dues versions de qui va ser el primer en introduir el bàsquet a Espanya 

(millor dit a Catalunya, per que la resta del país no en van sentir parlar fins molt més 

tard).

L’introductor oficial del bàsquet a Espanya va ser el pare escolapi Eusebio Millán. 

Missioner a Cuba, on va conèixer aquest esport  dels soldats americans que varen envair 

l’illa a l’any 1.906.

De retorn a Espanya, l’any 1921, va donar classes a les Escoles Pías de Sant Antón de 

Barcelona a on va començar a practicar el bàsquet.

  L’any 1922 va fundà el primer equip de basquetbol de la 



ciutat de Barcelona: El Laietà Bàsket Club.

Una altra versió, és la del pedagog Eladi Homs, que havia 

estat a Chicago becat per l’ajuntament de Barcelona, i a la 

seva tornada a Catalunya, va publicar un article a la Revista de 

Educación l’any 1.911 sobre el bàsquet. Posteriorment el va 

introduir a varies escoles catalanes; es va divulgar l’any 1.913 

que els primers en començar a jugar van fer-ho en el col·legi 

Vallparadís de Terrassa . (Mundo Deportivo  13/03/1913)

        

ELADI HOMS

El primer partit oficial es va celebrar el dia 8 de desembre de 1.922 entre els equips El 

Laietà i l’Europa en el camp de l’equip de Gràcia. El resultat final va ser de 8 a 2 a 

favors dels locals.

La primera lliga va començar el Març de 1.922 amb vuit equips: Laietà, Europa, Societè 

Patrie, Catalunya, La France, Amèrica Stars, Barcelona i Espanyol. (aquest dos últims 

vinculats als equips de futbol). 

El torneig es va disputar durant tres diumenges seguits a l’Estadi de la Fuxarda de 

Barcelona i l’equip guanyador va ser El Patrie.

ESTADI DE LA FUXARDA



En aquella època es jugava en camps de futbol, a on hi col·locaven les cistelles, i els 

equips eren de 7 jugadors. No va ser fins l’any 1.927, amb la visita d’un equip argentí 

(Hindú Club de Buenos Aires), que va venir a jugar un partit contra la selecció 

Espanyola (Catalana ja que tots els jugadors eren catalans), que es va passar a ser 5 

contra 5. El resultat final va ser 16 a 50 a favor de la selecció Espanyola (Catalana).

A partir d’aquest moment el bàsquet a Espanya s’obre a l’exterior, adaptant-se a les 

normatives de joc, camps reglamentaris, etc,...

                              



BASQUET MASCULÍ

La primera documentació gràfica que es té del bàsquet  masculí a Sant Feliu data del 8 de 

desembre de l’any 1948 .

Va ser de la mà de Toni Gruartmoner i Josep Casagran,  que  van ajuntar-se amb altres 

companys ,Josep Barneda, Rogeli Sala , J. Roca i August Limberg,  per formar el primer 

equip de bàsquet de la nostra ciutat.

Va influir-hi també, el fet que l’August Limbert estudiava en un col·legi alemany de 

Barcelona, on s’impartia la classe de bàsquet dins l’assignatura de gimnàs. Aquesta era la 

base dels coneixements que es feien servir en aquells temps, ja que no tenien entrenador.

                

                                                       

 La pista de joc era en els jardins del Passeig, on molt a prop hi ha la pista actualment. 



Les primeres cistelles, les va fer el Sr. Llambric, fuster de Sant Feliu, ja que el tauler era de 

fusta.

L’any següent (1949) es va disputar el VI campionat provincial a la població de la Bisbal. 

Van arribar a aquesta fase els equips : 

Centuria de Covadonga de Girona

Frente de Juventudes Bañolas

Frente de Juventudes San Feliu de Guíxols

després de disputar unes eliminatòries per sectors a Olot, Bordils i Sant Feliu de Guíxols 

respectivament. El quart equip va ser el Frente Juventudes La Bisbal, com equip 

organitzador.

Va guanyar el campionat l’equip de Banyoles que va vèncer a la final el de Girona.

Després hi va haver una època que va semblar que el bàsquet desapareixeria a Sant Feliu.

Va ser gràcies al Sr. Pere Planas Lloret, que en aquells temps tenia el garatge Metropol, 

situat al començament de la carretera de Girona (que més tard seria la Renault i ara hi ha un 

bloc d’habitatges), que va cedir la planta primera del garatge  i allí s’hi va tornar a fer una 

pista de bàsquet, (va ser la primera pista coberta de Sant Feliu i de les primeres de la 

Província).

 La primera noticia documentada en el setmanari Ancora de Sant Feliu és del dia 29/10/1953 

Precisament va ser amb la commemoració del partit d’inauguració de la pista del Metropol, 

entre el  Sant Feliu  i el  Palafrugell, amb  victòria  per l’equip  local.   (encara   que  llegint 



detingudament la notícia,  no queda gaire clar qui va guanyar realment)

                                          

                            

Foto de l’equip de Sant Feliu en la pista del Passeig      

L’equip portava l’escut de “Acción Católica” i els partits que es jugaven eren amistosos  

contra els pobles de l’entorn que tenien equip, com Palafrugell, Llagostera,... 

Al final del mateix any  (1953) , l’equip pren el nom de O.A.R. Sant Feliu (Obra Altética 

Recreativa) .

Es seguirà jugant a la pista del Metropol, i neix una secció Juvenil , formada bàsicament per 

nois que estudiaven al Col·legi dels “Estudis Nous” de Sant Feliu. 

A partir d’aquest moment , l’equip del “grans” comença una sèrie de partits de preparació 

per el campionat provincial .

08-11-1953 : Va ser el primer desplaçament “oficial” .

“Cypselle” Palafrugell (29) – OAR Sant Feliu (30)

                                     (Àncora  12-11-1953)                

                                                                  

  (Foto R.Sala)



15-11-1953 : Es va jugar contra el campió provincial del “Torneo” : GEyGE de Girona

OAR Sant Feliu (39) – GEyGE (24)

   

                                      
(Àncora 19-11-1953)

29-11-1953 : Desplaçament a Banyoles per jugar contra el Campió Provincial del “Frente 

de Juventudes”

C.B.Bañolas (54) – OAR Sant Feliu (44)

                                                  

                                      
(Àncora 03-12-1953)

10-12-1953: Partit a la Pista del Metropol

OAR Sant Feliu (41) – Cypselle Palafrugell (31)

Aquest dia , al marge del la crònica esportiva , en l’escrit es fa una crida a 

l’afició que va a veure els partits, a donar “la voluntat”, degut a que totes les 

despeses les pagaven els propis jugadors .

                           



                  
(Ancora, 12-12-53)

Segueixen els partits de preparació:

27-12-1953: O.A.R. Sant Feliu s’imposa al OLIMPIC C.B. de Barcelona per 24 a 23 en el 

trofeig PEMARTIN .

Aquest mateix dia es juga el primer partit dels equips Juvenils

                                    
 

                                 (Foto  J.M.Isern)  

(Àncora 07-01-53)



14-02-1954: O.A.R ST.Feliu (40) – Hogar del Productor Gerona (37)

Aquest equip Gironí era l’agrupació dels millors jugadors del GEyEG i del 

OAR de Girona. 

En aquell temps, els tirs lliures, encara s’associaven al “penalty” del futbol

                                              (Âncora 18-02-1954)

25-02-54: Surt publicat el calendari del “Campeonato Provincial de Baloncesto” 

organitzat per “la Obra Sindical Educación y Descanso”.

Aquest campionat  es concentra en tres dies i participen  4 equips (Bañolas, 

Gerona, Figueras i St. Feliu; tots els partits es jugaran  a la pista del Garatge 

METROPOL  de Sant Feliu de Guíxols.

                                            

                        

                                                                                                                            (Foto R.Sala)
            
                Foto del equip participant al campionat provincial   

                                                                                                                                            

En aquest torneig tots els equip jugaven sota les sigles E. y D. (Educación y 

Descanso)



Al final del campionat , el EyD Sant Feliu va quedar últim, no sense polèmica a 

l’últim partit entre EyD Sant Feliu i el EyD Girona  i amb les alineacions del 

EyD Figueres.

Primer jornada (28-02-54)

              

                                (Âncora 04-03-54)

Segona jornada (07-03-54)

                                (Âncora 11-03-54)

En la mateixa Àncora, en un escrit d’opinió d’un redactor esportiu del 

setmanari (Tatet) , ja es reflecteix la primera sospita d’irregularitats, a l’hora 

que en el mateix article es pot apreciar cert enfrontament (suposadament per 

desconeixença de les regles) entre el futbol i el bàsquet.



                            
                                                                                                                                                      (Àncora 11-03-54)

Tercera jornada (14-03-54) 

El Figueres es proclama campió de la final del Campionat

                                                                                          
(

                                                 

Com ja he dit, el EyD Sant Feliu va perdre contra el EyD Girona per 35 a 38, 

no sense polèmica i “sospites” arbitrals

      

(Àncora 18-03-54)



                                

                                                   

                                                                                                                                           

                                                                                                                                              (Àncora 18-03-54)

25-03-54: Surt publicat el calendari del “Campeonato Provincial Tercera Categoría”.

                                                         

(Àncora 25-03-54)



Es el primer Campionat que s’organitza per part de la Delegació de Girona de la Federació 

Catalana de Bàsquet, i només hi participen 9 equips.

De la participació d’aquest primer campionat, el O.A.R Sant Feliu va quedar , tercer, a un 

punt dels dos primers.

En la crònica de l’Àncora de data 01/04/1954, el redactor es queixa de la falta d’encert en 

els tirs lliures, en partit davant del C.N. Bañolas, cosa que ens va fer perdre el partit.

Altres dues noticies d’aquest mateix campionat :

               

                                                                                        (Àncora 17-06-54) 

  

                                     (Àncora 15-04-54)



Després de la finalització d’aquest campionat, hi ha una llarga temporada en que el bàsquet 

a Sant Feliu pràcticament desapareix fins pràcticament l’any 1.962 que tornaria a practicar-

se de manera continuada.

Només apareix una noticia a l’Àncora, de data 08-03-1956, 

d’un partit amistós entre el GEyGE de Girona i l’OAR de Sant 

Feliu.

Ja no es juga en el garatge Metropol, ja que el Sr. Planas va 

necessitar utilitzar el garatge i l’equip es va  traslladar a la 

pista de patinatge del Passeig del Mar, davant del Club Nàutic.

De l’equip que va participar en el campionat a principis de 

l’any  1954 només queden en Buxó, i en Viader   

Després de l’any 1956 hi va haver-hi un parèntesi sense 

bàsquet fins l’any 1.962, en que a l’estiu d’aquell any es va 

celebrar un triangular a Sant Feliu, entre el equips  “Forum 

Cultural”, “O.J.E” i  el “Juventus”

La temporada 62-63, la juga el “Forum 

Cultural” que es una refós del tres equips 

que varen jugar el triangular.

Es segueix jugant  en la pista de davant del Club Nàutic. 

(Àncora, 08-03-56)

(Arx Sr.Duran)



                                                                                    

Referent a l’esport base d’aquella època,  es celebren a Sant Feliu dues competicions entre 

equips de la mateixa població. L’organitzava la “Delegación del l Frente de Juventudes “

L´any 1.962 - Varen participar-hi dues categoríes;

“Trofeo Chic Bar” de categoria infantil: Invictus A, La Salle A, San Fernando 

i juventus A.  El guanyador va ser Invictus A

“Trodeo  Hotel Les Noies”: 

(Arxiu Sr.Duran)



4–BÀSQUET FEMENÍ

El bàsquet femení, comença a Sant Feliu abans que el masculí. La primera notícia 

documentada és del Juliol de 1947, en que es va celebrar a Girona, el “Campeonato de 

la Juventudes“ en que participen les “flechas azules” de Sant Feliu de Guíxols, Bordils, 

Girona i Ripoll. Es jugava a la Devesa de Girona, en una pista de terra (la pilota era de 

les de jugar a futbol)

El primer equip de la nostra ciutat era de la 

“Sección Femenina de la Falange”.

Les dues Senyores que ho portaven, i que 

feien d’entrenadores eren la Ramona i la 

Fina Albertí. Les jugadores eren:

Lolita Palahí

Montserrat Mallol

Fina Vansells

Dolors Albertí

Assumpción Viñas

Montserrat Massa

Maria Roca

Banasset

Aquest mateix equip tornaria a participar 

l’Octubre de 1.948 en el “IV Campeonato” a Girona –es jugava també a la Devesa- amb 

dos grups diferents.

Un primer grup format pels primers equips de cada localitat que jugaven el “IV 

Campeonato”  i un segon grup  que disputava el “Campeonato de las juventudes” 

format per les “flechas azules”.

L’equip Femení de Sant Feliu de Guíxols, juntament amb dos equips de Girona, el 

Rupià i el Figueres van jugar el “IV Campeonato”, que finalment el va guanyar un dels 

equips de Girona davant el Figueres per 17 a 8..

En el “Campeonato de las juventudes”, aquest any no va haver-hi representació ganxona 

i els equips participants van ser el  Girona, Blanes i Bordils.

(Foto C.Palahí)



Quan semblava que hi hauria una continuïtat dins el bàsquet femení, de sobte  va haver-

hi una davallada.

En la següent edició del Campionat, a finals de 1.949, només hi participaren 4 equips: 

Girona, Palafrugell, Figueres i Bordils.

En canvi en el “Campeonato de las juventudes”, hi participaren, el Blanes, Sant Feliu de 

Guíxols,  Palafrugell i tres equips de Girona.

L’equip de les “flechas azules” de Sant Feliu eren:

- Paquita Busquets

- Antonia Busquets

- Montserrat Viñas

- Carme Palahí

- Fineta Planellas

- Lolita Mallol

- Victòria Mansio

- Maria Palahí

- Margatita Rigau

                                                                                       (Foto C.Palahí)

L’Any 1.952 la “Sección Femenina de la Falange” va celebrar el campionat provincial 

amb els equips representatius de Girona, Blanes, Banyoles, Bordils, Besalú, Anglès, 

Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols.

El fet que hi hagués un nombre important d’equips, i la diferència de nivell entre ells,  

va fer que es disputés per categories.

La victòria en els campionats fou pel representant de Bordils.

Amb motiu d’aquest Campionat, en el diari  “Los Sitios” de Girona, el 15 d’Octubre de 

1.952 sortia publicat aquest article:

“Uno de los mayores méritos de la Sección Femenina ha sido saber infundir en sus 

afiliadas, el verdadero concepto y objeto del deporte femenino. Frente a la pérdida de 

feminidad, que sufren la mayoría de mujeres deportistas del mundo, la Falange ha pro-

Paquita Busquets, Montserrat Viñas, Fineta Planellas, Lolita Mallol, Carme Palahí



pugnado y ha logrado que el deporte 

estuviera al servicio de la mujer y no la 

mujer al servicio del deporte. Nuestras 

muchachas brincan al aire en disputa de 

la pelota, sin perder la gracia y el encanto 

que les conserva su sano y primordial 

concepto de lo deportivo, entendido como 

cultura física al servicio de sus intereses 

educativos.”

Després va haver-hi uns anys en que el bàsquet femení va desaparèixer, fins 

aproximadament l’any 1957-58.

Sempre sota la “Secció Femenina de la Falange”, es va crear un nou equip amb 

jugadores que estudiaven a l’Institut, i com entrenadora la Rosa Fontanella

 

                        

                                                                                              

(Foto C.Palahí)   

(Foto C.Palahí)



Formaven part d’aquell equip: Rosa Maura, Xaxo Bartomeu, Margarida Wirsing, Tero, 

Vansells,  M.Teresa Fernandez, Concha Heller, Ana Maria Puig, M.Albertí,  Palli , M.C 

Puig, M.D. Vicens, A.Castelló i Lídia Duran.

La primera notícia escrita d’un partit 

amistós d’aquest equip, celebrat el dia 15 

d’Agost de 1.962, en un breu al setmanari 

local l’Àncora, entre el “Corazón de 

Maria” de Blanes i el “Juventud 

Femenina” de Sant Feliu , amb victòria 

local per 24-8., amb la Margarida Albertí 

com a màxima anotadora.

Fins ben entrada la temporada 1962-1963, no apareix altre 

notícia relacionada, amb l’equip femení.

Va ser el partit jugat el diumenge 24 de Febrer de 1.963 davant 

el  Sant Pau de Seguries a Sant Feliu.

Per primera vegada apareixen el noms de les jugadores de 

l’equip i a on, altra vegada, destaca el partit fet per Margarida 

Albertí .

En el mateix any, es tenen 

notícies d’un altre partit celebrat 

el dia de Sant  Josep , i el de 

tornada, jugat el dia 21 de juliol, entre els equips 

femenins de la Falange de Palamós i Sant Feliu.

L’any 1.965, el bàsquet femení, té dos equips a Sant 

Feliu, vinculats a les escoles de la ciutat:  el “Liceo Abad 

Sunyer” i l’altre el del “Colegio Inmaculado Corazón de 

María”.

Àncora 31/08/1962

Àncora 07-03-1963

Arxiu.Sr.Duran



Els partits es disputaven amb caràcter amistós i entre escoles.

El primer partit el van celebrar el dia 28 

d’Abril de 1.965 ,amb un resultat de 26 a 4 

a favor del “Liceo Abad Sunyer”.

El col·legi “Abad Sunyer” disposa a l’hora 

de dos equips: un de categoria infantil i 

altre de categoria Juvenil.

El dia 09 del mateix mes, es celebren dos 

partits, a Sant Feliu, un contra el “Colegio 

Inmaculado Corazón de Maria” i l’altre 

contra el “Juventud de Palafrugell”..

El partit de tornada contra el Palafrugell es 

va juga el dia 16 de Maig amb derrota per 

30 a 5

L’última notícia que es té d’aquesta època del bàsquet femení és del 2 de gener  de 

1.966, d’un equip anomenat ESTUDANTES S.F.G (una agrupació dels dos col·legis) 

davant del J.E.T. de Girona, amb un resultat final de 30 a 14 per les gironines.

A partir d’aquest any 1966 no hi ha més notícies . En l’entrevista amb la Rosa Maura, 

va comentar-me que després d’elles no van haver-hi més equips femenins  fins molt 

més tard.

Els primers equips femenins que van tornar a estar inscrits a Sant Feliu, ja no van ser 

fins la temporada 1.975-1976  , quan bàsquet a la nostra ciutat havia passat per varis 

canvis de nom.  Aquell any era el A.D.GUÍXOLS (el mateix nom que l’equip de futbol 

de Sant Feliu, i al que es van haver d’adherir-se, per tenir uns estatuts d’entitat 

esportiva, necessaris per inscriure els equips a la Federació Catalana de Bàsquet i poder  

Àncora 13-05-1965

Àncora 06-01-1966



competir en les lligues federades. L’equip de Futbol ens va deixar els estatuts a l’hora 

que els colors de l’equip –blau/grana- que són els que encara es juga actualment).

Aquella temporada es van inscriure dos equips: un equip Juvenil i un de categoria 

Junior. 

L’equip júnior  estava format per:

- Núria Martinez

- Josefina “Jo” Muñoz

- Maria i Teresa Dausset

- Pilar Cribillers

. Angels Parra

- Rosario Lozano

- Conchita Bertran

Dins la mateixa temporada, al mes de desembre, es va incorporar Montserrat Garriga

Va ser novament un punt de sortida, i fins la data d’avui, sempre hi ha hagut equips 

femenins dins el nostre club., arribant a ser campiones de Catalunya, en categoria Júnior 

la temporada 2.010-2.011.

Aquesta temporada, 2.011-2.012, després de molts d’anys sense Sènior , torna haver-hi  

equip federat a la Copa Catalunya Tercera Categoria Nivell A. L’estructura del bàsquet 

femení del C.B. Sant Feliu, per aquesta temporada,  és de 4 equips amb 40 fitxes 

federatives.

Àncora 16-10-1975

Temporada 1975-1976



5.1  –  ENQUESTES A JUGADORS DEL CB SANT FELIU

 He fet un estudi a partir d’enquestes realitzades a jugadors del C.B. Sant Feliu que estant 

jugant aquesta temporada (2.011-2.012)

La franja d’edats va des dels 7 anys (equips mini) fins a més de 30 anys (categories sènior). 

No he considerat les categories més petites, escoleta i pre-mini, on hi ha nens a partir de 5 anys 

fins els 7-8 anys.

S’han fet aproximadament 100 enquestes, els dies d’entrenament.

En aquesta enquesta es demana, sense posar 

el nom del jugador, una sèrie de conceptes 

(edat, categoria,...), per posteriorment 

elaborar uns gràfics.

En aquests gràfics podrem veure , una sèrie 

de dades percentuals, significatives del C.B. 

Sant Feliu, respecte a l’edat dels jugadors, 

influències amb la pràctica a l’hora d’altres 

esports, temps que estan dins el club, etc...

Referent als esports, s’han considerat els 

més significatius, englobant dins el 

“Gimnàs-Ballet” les diferents arts marcials 

que es practiquen a Sant Feliu

Sota cada gràfica hi he posat un comentari on explico els resultats i aporto una conclusió.

Les gràfiques les he resumit, en CINC GRUPS:

- EDAT  DELS JUGADORS (per sexe i total)

- ANYS JUGANT A BÀSQUET

- PRÀCTICA ACTUAL D’UN ALTRE ESPORT

- ESPORTS PRACTICATS ABANS DE JUGAR A BÀSQUET

- FAMILIARS RELACIONATS AMB EL BÀSQUET (jugadors/exjugadors) 



 EDAT DELS JUGADORS

MASCULI 2,78% 14,58% 15,28% 8,33% 8,33% 6,25% 3,47% 1,39% 3,47%

FEMENI 5,56% 6,94% 4,17% 5,56% 6,25% 5,56% 1,39% 0,69% 0,00%

7 a 9 10 a 11 12 a13 14 a 15 16 a 17 18 a 21 22 a 25 26 a 30 mes de 30

TOTAL 8,33% 21,53% 19,44% 13,89% 14,58% 11,81% 4,86% 2,08% 3,47%

7 a 9 10 a 11 12 a13 14 a 15 16 a 17 18 a 21 22 a 25 26 a 30 mes de 30

COMENTARI :

La primera gràfica assenyala el percentatge d’edat respecte al número de jugadors segons el 

sexe.

La segona gràfica assenyala els percentatge d’edat respecte al número totals de jugadors del 

club (tant masculí com femení)



El primer que podem veure és que, el bàsquet encara és un esport més de nois que de noies     

(principalment en la seva fase inicial). Tot i que, en el nostre club, tal com explico en l’apartat 

d’història del bàsquet femení, el primer equip que va haver-hi competint a Sant Feliu (l’any 

48) va ser un equip femení (el nois no ho van fer fins el 49). 

A mesura que augmenta l’edat, les línies es van ajuntant, bàsicament a partir dels 16-17 anys, 

edat JUNIOR (1er-2on Batxillerat). 

El que també es pot veure és un fet significatiu, mentre que en els equips femenins, hi ha un 

descens de jugadores entre els 12-13 anys, dels 14 als 21 hi ha un ascens fins a igualar-se 

pràcticament amb els equips masculins.

En canvi en els equips masculins és al contrari. La punta de jugadors és entre els 10 i 13 anys, 

per després fer una davallada espectacular, una lleugera estabilització i després seguir la línia 

descendent.

Aquests fets, tenen una possible explicació a continuació.

En la segona gràfica podem veure el que és la pràctica d’aquest esport.

En una primera fase 7 a 9 anys (i abans si tenim en compte que a l’Escoleta entren amb 5 

anys), els nens que entren es bàsicament, perquè els pares hi han jugat, tenen germans fent-ho 

o és una colla d’amics (nens i pares). 

En una segona fase 10 a 13  anys,  és l’edat on hi ha un increment més important de jugadors. 

En aquesta edat el nens ja veuen si els hi agrada o no aquest esport i si tenen aptituds per 

practicar-lo (com en tots els esports) i és important provar-ne més d’un.

Per jugar a bàsquet primer de tot cal que t’agradi, per què fins que no hi jugues bé pot passar 

un bon temps. .

Dels 14 a 15 anys, és l’edat  en la que es fa una selecció natural (hi ha canvi de normativa amb 

pilotes més grans i cistelles més altes), els nens canvien d’esport i van quedant els que 

realment els hi agrada. També s’entra en una edat “conflictiva” per temes extraesportius.

A partir d’aquesta edat, fins als 18 a 21 anys, hi ha una certa estabilitat, degut a que és molt 

difícil jugar a bàsquet a nivell de competició  als 14 anys, si abans no hi has jugat mai. 

En la tècnica del bàsquet, cada dia més, es veu molt l’experiència entre un jugador que faci 7 

anys que jugui (que hagi entrat en la primera fase amb 7-9 anys) i un que arribi de nou. Hi ha 

altres esports que pel número de jugadors al camp, tipologia de l’esport, o bé per altres motius, 

aquesta diferència no és tant important.



Dels 18 a 21 anys, és quan no hi ha diferència entre els equips masculins i femenins. El que hi 

ha és que s’acaba el 2on de Batxiller, i hi ha un canvi ens els estudis, la Universitat o Mòduls 

formatius. Degut a que a Sant Feliu  hi ha poques opcions de cicles formatius i que la majoria 

dels estudis siguin a Girona o Barcelona, fa que molts deixin l’esport o bé juguin en equips 

d’on estan estudiant. Aquí sí que queda la gent que realment li agrada el bàsquet i/o que per 

horaris o combinacions podem anar a entrenaments i partits. 

Més de 22 anys, a partir d’aquesta edat és clar, i això els que practiquem esport ho veiem, és 

que d’equips femenins sèniors n’hi ha molt menys que de masculins, i que les noies deixen 

aquesta pràctica molt abans.

En categories inferiors masculines (C.Terriotrial Sènior, C.Catalunya Senior B i C.Territorial 

Senior B) , hi ha molts jugadors de més de 26 anys jugant ( i en el cas de no ser prous 

jugadors, sempre n’hi ha d’edats inferiors preparats per ajudar-los). A nivell femení això no 

passa tant. Rares vegades veus jugadores majors de 26-27 anys jugant, al nivell amateur.

Actualment, en  el C.B. Sant Feliu, hi ha dos equips sèniors masculins. Són equips joves ja que 

molts jugadors no arriben als 25 anys (només 7 dels 22 jugadors sèniors tenen més de 26 anys i 

d’aquest 15 jugadors restants, 9 tenen menys de 22 anys) . La majoria porten com a mínim 12 

anys jugant.

Aquest any s’ha tornat a formar l’equip sènior femení. La jugadora més gran és de l’any 82, hi 

ha dues altres dels anys 88 i 89 i la resta -8 jugadores- són del 92-93. La majoria porten més de 

10 anys jugant.



 ANYS  JUGANT A BÀSQUET

MASCULI 4,48% 32,84% 38,81% 11,94% 7,46% 1,49% 2,99%

FEMENI 8,33% 37,50% 37,50% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00%

menys de 1 de 2 a 5  de 6 a 8 de 9 a 10 de 11 a 15 de 16 a 20 mes de 20

TOTAL 8,65% 38,46% 33,65% 11,54% 4,81% 0,96% 1,92%

menys de 1 de 2 a 5  de 6 a 8 de 9 a 10 de 11 a 15 de 16 a 20 mes de 20

COMENTARI :

La primera gràfica assenyala el percentatge d’anys jugant respecte al número de jugadors 

segons el sexe.

La segona gràfica assenyala els percentatge d’anys jugant respecte al número total de jugadors 

del club (tant masculí com femení)

En la primera gràfica podem veure que no hi ha diferència entre nois i noies a l’hora de la 

permanència dins aquest esport. Només reafirma, respecte als equips femenins, el comentari de 

l’apartat anterior (EDAT DELS JUGADORS).



En la segona gràfica es veu clarament que la campana es concentra entre els 2 a 8 anys 

(72,11%). El punt màxim es troba entre els 2 a 5 anys que és l’etapa que coincideix amb la 

diferència d’edat del 10 a 15 anys, i que en l’apartat anterior veiem que era el de màxima 

quantitat de jugadors (54,88 %). 

Quan arribem als 18 anys (més de 11 anys jugant) només queda el 7,69 % dels jugadors en el 

club. 

El ritme d’entrenaments, l’exigència de la competició, els estudis, els compromisos familiars i 

laborals, són els principals factors que fan que s’abandoni l’esport a aquest nivell. I el bàsquet 

no és un esport per practicar-lo el cap de setmana sense haver entrenat. Si, es pot anar a fer 

quatre tirs a la cistella de la pista del Passeig, però a l’hora de fer un partit s’ha de saber jugar 

en equip i estar en bona forma física.

En temps futurs, la campana d’aquesta gràfica s’anirà desplaçant cap a la dreta, degut a que els 

jugadors comencen a jugar cada cop més joves. Antigament (veure la història) es començava 

als 12-13 anys com molt aviat, mentre que ara, aquest any a l’Escoleta, hi ha nens de 5-6 anys.

Jo mateix, sóc de 1994 i ja porto 12 anys jugant a bàsquet, igual que tres o quatre companys 

del mateix equip.



 PRÀCTICA ACTUAL D’UN ALTRE ESPORT

  

MASCULI

22,39%

77,61%

SI NO

 

FEMENI

14,81%

85,19%

SI NO

TOTAL

79,79%

20,21%
SI NO

26%

14%

14%

23%

14%

9%

0%

NATACIO

TENIS

CICLISME

PATINATGE

GIM/BALLET

ATLETISME

FUT.SALA

º



COMENTARI :

Les dues primeres gràfiques assenyalen el percentatge de jugadors, segons el sexe, que 

actualment practiquen algun altre esport  .

La tercera gràfica assenyala els percentatge de jugadors de tot el club (tant masculí com 

femení) que actualment practiquen algun altre esport .

L’última gràfica assenyala el percentatge de jugadors que practiquen un altre esport , segons 

l’esport que practiquen

La pràctica d’un altre esport és majoritàriament de forma lúdica (caps de setmana) o sense 

entrar en competició ni estar federats.

Del 20,21 % de jugadors que practiquen un altre esport, el 17,02% (84,21%) correspon a una 

franja entre 7 i 13 anys i el restant  3,19 % (15,79%) correspon a una edat entre 14 i 15 anys. A 

partir d’aquesta edat no hi ha jugadors que practiquin de forma regular (no esporàdica) un altre 

esport.

El dos esports que sobresurten de la resta són la NATACIÓ  i  el GIMNÀS/BALLET (en el 

que hi ha inclòs les arts marcial i anar al gimnàs). 

Els segueixen esports que els practiquen els cap de setmana (TENIS, CICLISME i 

ATLETISME)

D’aquí es poden treure vàries lectures:

1er.- Amb dos/tres dies d’entrenament a la setmana, poc espai queda per fer algun esport més 

de manera constant.

2on.- Que els caps de setmana difícilment no coincideixin dos partits/competició al mateix dia 

o amb poca diferència horària.

3er.- Que a més de l’esport hi ha altres activitats extra-escolars (idiomes, música,..), els  

deures i estudis de l’escola.

4art- Que hi ha esports amb un cert grau d’incompatibilitat pel risc de lesions que comporten, 

(CICLIME, ARTS MARCIALS,..)



 ESPORTS PRACTICATS ABANS DE JUGAR A BÀSQUET

20,87%

17,39%

36,52%

0,87%

4,35%

5,22%

0,87%

13,91%
NATACIO

TENIS

CAP

CICLISME

PATINATGE

GIM/BALLET

ATLETISME

FUTBOL

COMENTARI :

En la gràfica es pot veure que una quantitat molt important de jugadors és el primer esport que 

practiquen.

En el resultat de les enquestes, la majoria dels jugadors que han practicat un primer esport 

abans del bàsquet estan en la franja d’edat entre els 7 i 15 anys.

El canvi en el tipus d’esport pot venir donat per (respostes de l’enquesta i sense ordre 

d’importància):

1er.- Perquè m’agrada més el bàsquet

2on.- No m’agrada l’esport que estic fent i canvio.

3er.- Tots els amics fan bàsquet menys jo i per tant m’hi apunto (després ja veurem si 

segueixo)

4art.-Els horaris em van millor (això són els pares).

5è.- Perquè no jugava, malgrat estigués a l’equip (o jugava molt poc i altres jugaven molt).

6è.- Perquè volia fer un esport d’equip i no anar sempre sol.



Altres respostes han sigut:: “no ho sé però ara m’agrada”, “perquè juga el meu germà”, 

“perquè mola”, “perquè la meva mare no volia que jugués a fútbol”, “volia jugar a futbol, però 

com que a l’hivern feia fred i plovia, vaig triar un esport a cobert”, ....

La resposta número 6 és la que reflecteix més bé la gràfica d’aquest apartat. El 38,26 % de 

jugadors practicava un esport individual (TENIS i NATACIÓ).

Cal ressaltar també que el bàsquet és un esport d’equip. I que en les categories inferior (de Pre-

mini amb 9 anys fins a Infantil amb 13 anys) hi ha la regla de que tots els jugadors que estan a 

l’equip juguen un mínim i un màxim de parts senceres (sense canviar-los). És a partir de la 

categoria Cadet (14 anys) que un jugador pot quedar-se sense jugar un partit, però a diferència 

d’altres esports, la flexibilitat en el canvi de jugadors durant el partit, que poden entrar i sortir 

un nombre indeterminat de vegades, fa que difícilment es quedi sense jugar .

Això ha fet que més d’un jugador d’altres esports, s’apuntés al bàsquet. 

També el  fet de no competir contra tu mateix com en altres esports, i de que si no tens el dia 

encertat, sempre hi haurà un company que estarà millor que tu.

Un altre  factor, encara que menys important, és el fet de jugar dins un Pavelló  cobert.



 FAMILIARS RELACIONATS AMB EL BÀSQUET (jugadors/exjugadors)

30,65%

25,81%

11,29%

8,06%

1,61%

22,58%

GERMANS
PARE
MARE
COSINS
FILLS
CAP

COMENTARI :

En la gràfica es pot veure que aquí si que la família hi té un factor important.

Més del 75 % ( el 77,42% per ser exactes) tenen familiars directes que hi juguen o hi ha jugat.

I és que, si tens família que hi juga, de ben petit vas cada setmana d’un pavelló a l’altre.

El meu pare hi va jugar, el meu germà gran hi juga, el meu germà petit hi juga, el meu pare ha 

fet d’entrenador a mi i al meu germà gran,... I a més m’agrada aquest esport.

I això, no només passa aquí. Quan anem a juga fora, molts dels jugadors contra qui juguem, els 

pares es coneixen d’haver jugat, i també tenen germans o familiars relacionats amb el bàsquet.



5.2 - EL BÀSQUET I LES ALTRES ENTITATS ESPORTIVES DE 
         LA CIUTAT

En aquest apartat he fet una comparativa d’esportistes (només federats)  i equips dels 

diferents esports que es practiquen a la nostra ciutat (temporada 2.011-2.012)

Els clubs que he triat son:

Escola de Futbol Sant Feliu. . . . . . Any Fundació:  1.991 
Activitat:  Futbol
Equips: Només masculins
Instal·lacions: Camp Municipal  J.Suñer
                        Camp Municipal Vilartagues

Club Nàutic Xaloc . . . . . . . . . . . . . Any Fundació: 1.993
Equips: Masculins i femenins
Activitats: Natació clàssica

      Natació amb Aletes
      Duatló-Triatló-Quatriatló

Instal·lacions:  Piscina Municipal “La 

Corxera”

Club Tenis Guíxols . . . . . . . . . . . . Any Fundació:  1.986 
Equips: Masculins i femenins
Activitat:  Tenis
Instal·lacions: Club Tenis Sant Feliu

Club Taekwondo a punt . . . . . . . . Any Fundació:  1.998 
Equips: Masculins i femenins

Activitat:  Taekwondo
Instal·lacions: C/Nou del Garrofer,37

A.D. Guíxols . . . . . . . . . . . . . . . . . . Any Fundació:  1.914 
Equips: Només masculins
Activitat:  Futbol
Instal·lacions: Camp Municipal  J.Suñer

C.B. St.  Feliu . . . . . . . . . . . . . . . . . Any Fundació:  1.973
Equips: Masculins i femenins
Activitat:  Bàsquet
Instal·lacions: Pav. Municipal  “La 

Corchera”

C.P. Guixolenc . . . . . . . . . . . . . . . . Any Fundació: 2.005 
Equips: Majoritàriament femenins

Activitat:  Patinatge Artístic
Instal·lacions: Pav. Municipal  “Carles 

Nadal”

C.Nihou Kobudo Sant Feliu . . . . . Any Fundació:  2.010
Equips: Masculins i femenins
Activitat:  Arts Marcials



Instal·lacions: Pav. Municipal  “La 

Corchera”
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L’equip de la ciutat que té més esportistes federats el  C.T  Guíxols amb 250 esportistes 

i també és l’esport que es practica més a Sant Feliu (amb més de 200 usuaris puntuals 

no federats -segons fons del mateix CT Guíxols-)

El segueixen l’Escola de Futbol St. Feliu, el Club de Bàsquet St.Feliu i el Club Natació 

Xaloc (on hi ha incloses les tres modalitats esportives: Natació clàssica, Natació amb 

aletes, i els Duatlo-Trialtló-Quatriatló). A molta més distància hi ha l’altre club de 

futbol de la ciutat (AD. Guíxols), C.Taekwondo, el patinatge (CP St.Feliu) i el C.Nihou 

Kobudo (Arts marcials)

Si ho agrupem per esports, podem veure que l’esport que té més número d’esportistes 

federats és el Fútbol amb un 31,09 % (amb 333 esportistes federats), seguit del Tenis 

amb un 23,34 %, i el Bàsquet i la Natació amb un percentatge pràcticament igual 

(16,81 % i 15,41 % respectivament).





GRÀFIQUES SEGONS NÚMERO D’EQUIPS DINS DEL CLUB
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Total equips : 79

Si ho agrupem per esports:
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El club que té més número d’equips a Sant Feliu és el Club de Tenis (CT.Guíxols) , 

seguit de l’Escola de Futbol (EF. St.Feliu) i del Club de Bàsquet (CB.ST.Feliu).

Molt més allunyats hi ha la resta de clubs.

Agrupant-ho per esports, tot hi haver-hi més esportistes per equip, el Fútbol és el que té 

més equips federats, seguit del Tenis, i el Bàsquet.



Cal esmentar que hi ha dos club de recent creació com són el CP.Guixolenc ( any 2005) 

(amb la nova construcció del Pavelló Municipal Carles Nadal i Cosp, es va fundar el 

club amb les patinadores de Sant Feliu que anaven a patinar al club de Santa Cristina 

d’Aro) i el C.Nihou Kobudo (any 2.010)



6 – ENTREVISTES

He fet tres entrevistes a persones relacionades amb el món del bàsquet de diverses 

èpoques. Dues a ex-jugadores dels primers equips femenins de Sant Feliu: Sra Rosa 

Maura Cateura i Sra. Carme Palahí. I una tercera al Sr. Pere Barbé, pare d’un jugador i 

membre de la junta del bàsquet durant forces anys.

A més, he entrevistat a altres persones relacionades amb el bàsquet, de les quals he 

obtingut molt material dels seus arxius particulars: David Vilardebó i Vídua Nadal.

I també he entrevistat a membres d’altres esports de Sant Feliu de Guíxols, per tal 

d’obtenir informació i poder fer la comparativa pel treball: Xavi Bocsh del Club Tenis 

Guíxols, Carles Nadal del  C.Nihou Kobudo Sant Feliu, Marta Cornellà del C.P. 

Guixolenc , Àlex Cumí de l’A.D. Guíxols,  Sr. Esteve del Club Nàutic Xaloc, entre 

altres.

A continuació adjunto tres entrevistes representatives de persones relacionades amb el 

bàsquet.



Entrevista personalitats bàsquet:

Nom i Cognoms:  ROSA MAURA CATEURA

Nascuda a Sant Feliu de Guíxols l’any 1945,en una família benestant, dedicada a la 

indústria del suro. Vaig anar a l’escola de les Carmelites de Sant Feliu i més tard a 

l’Institut a fer el batxillerat. Vaig estudiar auxiliar clínic i puericultura a Barcelona.

Quan vaig tornar a Sant Feliu vaig treballar “Als Caganers” (guarderia), que actualment 

és l’Escola Bressol Municipal Oreneta. Lloc on he treballat fins la  jubilació.

Actualment em dedico a la família, als amics, a institucions com Xarxa, la Creu Roja i a 

ajudar en els negocis familiars.

1.- Etapa en el club, va ocupar-hi algun càrrec directiu?

Vaig estar en el club 12 anys, fins els 23/24. En aquesta època, quan anàvem a l’institut,  

l’apartat del bàsquet, se’n encarregava la Falange Espanyola.

Ens entrenava Rosa Fontanella. Jo no tenia cap càrrec directiu, de tot se’n ocupava 

Alfons Albertí.

2.Com va entrar en el club?

Com a jugadora junt amb altres amigues.

3.- Hi havia moltes jugadores?

Només hi havia un equip femení, format per unes 10 jugadores més o menys.

De tant en tant un jugador del barça, que estiuejava a Sant Feliu, ens venia a ajudar als 

entrenaments, ens feia d’entrenador.

4.-Se’n recorda de quant equips hi havia en el club? (masculins i femenins)

1 femení i 2 masculins.

5.- Com era l’equipació?

L’equipació era una faldilla, una brusa blanca i una faixa.

Més endavant vam ser les primeres en portar faldilla curta i uns shorts.



6.-On es jugava?

Es jugava a pistes de portland. Entrenàvem davant del Corsari, al port nàutic.

Començàvem a entrenar a les 7 del matí, però hi havíem d’anar una estona abans per 

escombrar la pista per si hi havia alguna fulla o sorra, ens ficàvem les sabates Victòria i 

fins les 8.30. Després ens havíem de canviar ràpid perquè a les 9 començaven les 

classes.

7.- Com es finançava el club: dels socis, els jugadors pagaven, hi havia 

patrocinadors, subvencions…?

Tot ho pagava la Falange Espanyola.

8.- Hi havia públic en els partits?

Bastant, vam començar que no n’hi havia gaire i a mida que anaven passant els partits 

els públic anava augmentant.

9.-Hi havia molts equips a la lliga? A quina categoria jugaven?

Devíem ser uns 10 o 12, tots dins de la mateixa província. Nosaltres, sobretot, teníem 

una gran rivalitat contra les de Palamós.

Entrevista personalitats bàsquet



Nom i Cognoms:  PERE BARBÉ 

Empresari de la construcció de Sant Feliu de Guíxols. Pare de dos fills i un d’ells ha 

seguit el negoci familiar. Ara estic jubilat i em dedico entre altres coses a ajudar al fill i 

a disfrutar de la família i sobretot dels nets.

1.-Càrrec i etapa en el club.

 President, del 1993 fins 1997.

Vaig començar al club el 1980 com a tresorer i en vaig sortir el 1997.

2.Com va entrar en el club?

Vaig entrar-hi el 1980 com a tresorer del club quan el meu fill va començar a jugar; el 

president era e Toni Linares i el secretari en Jordi Lloveras (era l’ànima de la junta). El 

dilluns quedàvem per fer reunions al Casino dels senyors. 

Vaig ser 6 anys tresorer i 4 president.

3.- Hi havia molta gent a la junta?

Érem 11 persones (Toni Linares, Carles Nadal, Jordi Lloveras, Pere Barbé, Jordi 

Pujol,..) Posar foto de la junta

4.-S’enrecorda de quant equips hi havia en el club? (masculins i femenins)

Hi havia bastants equips, però tots masculins, ja que les noies havien anat a jugar totes a 

Santa Cristina d’Aro.

5.- Com era l’equipació?

Samarreta Blaugrana i pantalons blaus.

Vam ser els que vam posar color a l’escut, anteriorment era negre i nosaltres li vam 

posar el color.

6.-On es jugava?



A la pista de Vilartagues i el 4 d’Abril de 1989 es va inaugurar l’actual pavelló.

7.-Hi havia socis en el club?

Hi havia 20 socis, entre els qual 11 van ser els que van formar la junta, ja que el club 

estava desmanegat.

8.- Com es finançava el club: dels socis, els jugadors pagaven, hi havia 

patrocinadors, subvencions…?

De la barraca, quotes dels socis, espònsors (gomes publicitàries i samarretes), diputació 

(durant 2 anys), i de portar equips importants a jugar a Sant Feliu: Aris, Joventut, Valvi, 

FCBarcelona (que es van portar el seu propi parquet), TDK Manresa i també els 

Globertrotters.

9.- Hi havia públic en els partits?

Durant l’època en que el nostre equip gran jugava a segona el pavelló estava ple, quan 

l’equip va baixar de categoria la gent ja va deixar de venir.

10.-Hi havia molts equips a la lliga? A quina categoria jugaven?

- N’hi havia uns 14 o 16.

- Es va jugar a tercera i a segona.



Entrevista personalitats bàsquet:

Nom i Cognoms:  CARME PALAHÍ.

Visc a Sant Feliu de Guíxols, estic casada amb el Sr Reyner, i tinc dos fills. Des de jove 

he estat una persona molt col·laboradora en entitats del poble. Actualment estic jubilada 

i m’agrada passejar, segueixo participant en entitats i també  m’agrada molt recordar 

aventures de quan era jove, com ara estic fent.

1.- Etapa en el club, va ocupar-hi algun càrrec directiu?

Vaig jugar a bàsquet durant força anys, ens ho vam passar molt bé, hi havia la Fineta del 

Dr, Rubió, la Montse la de Vianesa, la Margarita Rigau, i altres. Jo jugava amb el 

número 3.

2.Com va entrar en el club?

Jo volia fer esport, en aquells moments les noies no era gaire habitual que en fessin, 

Però vaig tenir la sort  d’entrar en un equip que ens ho vam passar molt bé.

Érem un grup d’amigues.

3.- Hi havia moltes jugadores?

7 o 8, a vegades una plegava i en començava una altra.

4.-Se’n recorda de quant equips hi havia en el club? (masculins i femenins)

1 femení i 2 o 3 masculins.

5.- Com era l’equipació?

Portàvem una faldilla grisa molt llarga, una brusa també grisa i un cinturó. Les 

esportives eren molt diferents de les que es porten ara. 

6.-On es jugava?

Recordo que jugàvem allà al passeig. Però no allà on hi ha la pista actualment, més cap 

al club nàutic, i el terra era de sorra/terra.

Totes les pistes que anàvem a jugar d’altres pobles, eren per l’estil.



7.- Com es finançava el club: dels socis, els jugadors pagaven, hi havia 

patrocinadors, subvencions…?

No ho sé, el que recordo és que el nostre equip tenia el nom de “Las flechas azules”

8.- Hi havia públic en els partits?

Sovint ens venien a veure les famílies, amigues, i com que jugàvem a l’aire lliure, 

sempre passava gent que es parava a veure el partit.

9.-Hi havia molts equips a la lliga? A quina categoria jugaven?

De femení érem només un equip i no recordo la categoria, el que sí se és que anàvem a 

jugar a Girona, Blanes, Palafrugell, i potser a algun altre lloc. 



8- AGRAÏMENTS

Agrair a totes les persones que m’han ajudat a l’hora de fer aquest treball.

Agraïments a:

- Al Sr. David Vilardebó.

- A la Sra. Carme Palahí.

- A la vidua Sra. Nadal

- A la Sra. Rosa Maura.

- Al Sr. Pere Barbé.

- Als treballadors de l’arxiu històric de Sant Feliu de Guíxols, especialment el Sr. 

Marc.

- Als jugadors del CB Sant Feliu que van realitzar l’enquesta.

- A les altres entitats esportives presents al treball.

- A la Sra. Àngela Ribas per acceptar portar aquest treball, tot i que és una 

persona que no es mou gaire dins d’aquest món.

- I finalment a la persona que més m’ha ajudat: el meu pare. Aquest treball sense 

ell no seria el mateix, gràcies a ell he pogut obtenir informació que per mi sol no 

hagués aconseguit. 
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