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Presentació

Ens plau presentar el segon volum de la col·lecció La Memòria del Futur,
una sèrie de documents encaminats a la recuperació de la nostra història
més recent i propera, aquella que ha estat viscuda pels nostres conciuta-
dans i conciutadanes més grans, persones a qui cal agrair l’esforç i el
temps esmerçat per recuperar un episodi històric conflictiu i controvertit.

En aquestes pàgines trobareu anècdotes i històries que reflecteixen una
societat i un moment de la història del nostre país, de com es vivia la
quotidianitat i com el temps de lleure estava vehiculat pel context social
i polític del moment.

La totalitat de les activitats de la vida diària són un bon mitjà per enten-
dre molts dels conceptes que ens transmeten els llibres d’història. Des
d’aquesta perspectiva, l’esport ha representat una bona manera d’expli-
car com es vivia el temps de lleure a la postguerra tant per a aquelles
persones que el practicaven com per als qui el seguien com a especta-
dors. I, de retruc, també ens ofereix la possibilitat de veure com eren els
carrers de la nostra ciutat –tan diferents dels d’ara–, quins eren els equi-
paments, quins horaris i quines activitats laborals es desenvolupaven,
com es vestia i un llarg etcètera.

Aquest és l’objectiu de La Memòria del Futur, analitzar i ressenyar la his-
tòria de la ciutat de Vilanova i la Geltrú. Es fa amb la voluntat de fer lec-
tura del passat per tal de tenir-lo present en la construcció del nostre futur.

Esperem que el segon volum de La Memòria del Futur esperoni, així
com va fer el primer, la participació activa de moltes altres persones
grans de la nostra vila que amb el seu llegat aportaran a les generacions
més joves el seu bagatge i la seva experiència.

SIXTE MORAL I REIXACH

Alcalde de Vilanova i la Geltrú
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La Memòria del Futur és un programa que té la gran sort de comptar amb
persones de la nostra ciutat que fan de la història un fet present, viu, útil
per a tots i totes els qui no tenim encara tanta experiència.

Amb aquest programa, i gràcies a l’ajuda inestimable que ens han brin-
dat els i les protagonistes d’aquest volum, podem recuperar part de la
història de la nostra vila vinculant-la a un tema ben popular i conegut
per tothom: l’esport.

Els seus testimoniatges ens ajudaran a entendre molt millor perquè ara,
una pràctica tan comuna i estesa com l’esportiva, abans no ho era tant,
però que no tothom podia o tenia l’oportunitat de practicar-la. Però
sobretot, ens transmeten l’essència mateixa de l’esport: la companyonia,
l’ajuda mútua, el creixement personal, la competitivitat ben entesa, l’es-
forç de superació, la diversió que l’acompanya, el gaudir... En definitiva
valors que ultrapassen la pràctica esportiva per a convertir-se en vitals,
com ens ho han transmès les persones amb qui hem comptat.

En aquest sentit, i en molts d’altres, la seva ajuda no ha estat acotada a
les seves intervencions com a anècdota d’un moment concret de la nos-
tra història sinó que ens aporten elements de reflexió ben actuals i en
plena vigència per a la construcció del futur.

És així que volem agrair el temps i l’atenció que ens han dedicat al
Miquel Altadill i Giner, al Vicenç Iturat i Gil, al Domènech Juncosa i
Bardí, a la Neus Figuerola i Lleó, a la Juana Macià i Saiz, a la Adelaida
Gascón Barba i al Jaume Ubia i Ricart. També els hem d’agrair que ens
facilitessin moltes de les imatges fotogràfiques que es recullen en aquest
volum.

També el nostre agraïment per a la Montserrat Ubia i Carnicer i al Club
Gimnàstic Vilanova per les facilitats que ens han donat per tal de dur a 
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terme aquesta edició. Així mateix donar les gràcies a Salvador Bernadó i
Salcedo per l’aportació de documentació i pel seu assessorament teòric.

Permeteu-nos, així mateix, donar les gràcies a l’equip de professionals
amb què comptem: l’Oriol Albaigés, el Jordi Perramon, la Judith Barbacil,
la Montse Cervera i la Mercè Rafecas; que, en tot moment, han mostrat
disposició per a anar més enllà del que seria estrictament necessari per
al bon desenvolupament del programa. La seva cura i sensibilitat en el
tractament dels temes desenvolupats, la seva simpatia i dedicació han fet
que d’aquesta tasca en sorgeixi un caliu humà que no sempre és tan fàcil
d’aconseguir.

Cal un reconeixement molt especial pel treball de recerca i descoberta de
l’experiència femenina de la nostra vila, elaborat des del taller “La
Història a les Nostres Mans”. Aquest espai es dedica des de l’any 1999 a
la recuperació de la realitat d’una meitat de la ciutadania massa cops
oblidada per valoracions socials equivocades; unes valoracions que iden-
tifiquen la mirada masculina de la història com la universal, global i ver-
tadera. Així que, agraïm al taller aquesta tasca que possibilita sens dubte
la realització d’aquests volums.

Elvira Ana Targa i Chicano
Responsable tècnica Pla de la Gent Gran

Rosa Català i Mallofré
Responsable tècnica Pla d’Equitat

  



Introducció

L’esport al segle XX
Esport (angl. sport, mat, sign.): Joc o exercici corporal en què
es fa prova de destresa, agilitat o força, en profit simultani
del cos i de l’esperit.

Aquest nou volum que us presentem ens endinsa en un àmbit encara poc
estudiat i avaluat, però amb una gran incidència en la societat actual i
en la del passat segle XX.

L’oci i el lleure han estat representats de múltiples formes, però l’esport
i la pràctica esportiva, amb més o menys mesura i professionalitat, els
han configurat com a pilars bàsics de la vida quotidiana actual.

Amb aquest treball volem mostrar-vos que l’esport en paràmetres
moderns sorgeix a mitjan del segle XIX i es consolida en els segle XX, a
remolc dels grans esdeveniments històrics. Per aquest motiu, el nostre
estudi es centrarà, bàsicament, en el segle XX, perquè és el període en el
que s’estableixen les bases del que avui coneixem com a pràctica espor-
tiva, tant de competició com amateur; tan col·lectiva com individual.

Mitjançant la definició que encapçala la nostra introducció, podrem
observar i deduir que l’activitat física ha estat present en la humanitat
des de temps molt remots.

Però és l’esport del segle XX el que s’ha caracteritzat per: la pluralitat, la
innovació i, per la seva constant evolució que ha permès anar acollint
més modalitats i més practicants de forma reglamentària.

La concepció actual que tenim d’aquesta pràctica la podem considerar
diametralment oposada a la dels seus inicis, ja que el naixement de l’es-
port modern el trobem a finals del segle XIX a Anglaterra i es lliga a l’a-
parició de la burgesia, com a classe dominant.
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Aquesta nova classe social necessitava crear uns nous usos i costums,
diferents i distintius, dels de la vella aristocràcia i del nou proletariat.
Mitjançant aquestes noves pràctiques, es pretenia configurar un model
de sociabilitat i de prestigi adient al seu nou estil de vida.

Amb el transcurs del temps, i dins del marc de la revolució industrial, el
seu desenvolupament restà molt lligat amb el model de producció capi-
talista i amb tot allò que comporta –disminució de la jornada laboral,
creixement o modernització de les grans ciutats, l’extensió dels mitjans
de transport...–.

L’esport, poc a poc, començà a desmarcar-se del caràcter distintiu de
grup social minoritari per esdevenir un espectacle i una pràctica per a les
masses, esdevenint, gradualment, un mitjà per l’oci.

L’esport modern neix sota la influència de les connotacions de gènere. Els
valors de: força, resistència, velocitat i competivitat eren els conceptes
teòrics que caracteritzaven al bon atleta, en un àmbit exclusivament
masculí. Aquesta realitat comportà a les dones una actuació condiciona-
da quan accediren a la pràctica esportiva. Per una banda, no havien d’e-
rosionar el patró ideal de feminitat, relacionat amb l’habilitat, l’agilitat,
la flexibilitat… o amb el conjunt de capacitats coordinatives. I per l’altra,
perquè el model masculí era considerat el referent validat, socialment
prestigiós. Per aquesta raó, les valoracions de l’esport femení estaven
menystingudes, construït amb els patrons culturals, que decantaven cap
a una meitat de la població tots els interessos, tota l’atenció i per tant,
tota l’admiració.

En el cas de la dona, durant bona part del segle XX, l’esport es plan-
tejava com un complement que ajudava a desenvolupar íntegrament
la capacitat física i que també permetia d’ampliar la formació d’espo-
sa i mare, i que no es podria separar mai de la formació integral de la
persona.
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L’esport femení sempre anava lligat a la pràctica d’una altra tasca. Així,
els primers clubs esportius femenins englobaven altres activitats com
ara: la costura, la cuina o el brodat.

Amb el pas del temps, la pràctica esportiva s’ha estès a totes les classes
socials, a totes les edats, als dos gèneres... ha esdevingut un fet social que
arriba a tothom.

Aquesta aproximació a l’esport del segle XX s’ha d’interpretar sota la
mirada d’un triangle màgic, la part humanística: “ens interessa l’esport
com esdeveniment de la persona”, la vessant pedagògica: “l’Educació
Física és abans de tot, educació” i la científica: “l’home com a objecte
formal de la ciència que accentua totes les seves capacitats físiques” tot
això ens mostra com la pràctica esportiva ha estat utilitzada i ha justifi-
cat, i encara ho fa, sistemes polítics i filosòfics.

Així, aquest estudi l’hem volgut i l’hem pogut realitzar des de l’òptica
local. Perquè la història de la nostra ciutat, és la nostra història més pro-
pera, la que ens ajuda, en resum, a comprendre una mica més aquesta
Història en majúscules que es repeteix constantment.

Les persones que ens parlen des d’aquestes pàgines, durant el segle XX,
en temps difícils marcats pels contextos històrics, eren esportistes, afi-
cionats o d’altres professionals. El seu testimoniatge ens ajudarà a enten-
dre les particularitats de la pràctica esportiva en aquest moment histò-
ric, diferent en gran manera, de com ara l’entenem. Veurem com el con-
text social i econòmic, els mitjans amb què es comptava i la concepció
mateixa de la pràctica esportiva formen les bases no tan sols l’esport sinó
de tot allò que l’envolta hagi evolucionat i que ha canviat substancial-
ment al llarg dels darrers cent anys.
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Nascut a Vilanova i la Geltrú l’any 1917.
Atleta.

Vaig ser atleta del primer equip d’atletisme vilanoví promogut per
l’Associació d’Alumnes Obrers i per l’Ateneu de la vila.

Entrenàvem a les cinc de la matinada al camp de futbol. Al finalitzar
l’entrenament a dos quarts de vuit, cadascú marxava a la seva feina. Ni
aigua freda ni aigua calenta, no hi havia problema, senzillament no ens
dutxàvem.

Els entrenaments els fèiem dia sí, dia no. L’Eladi Fort ens feia més de
guia que no pas d’entrenador. Ell també competia. En Marcel·lí Gené era
un més entre nosaltres, però ell ja començava a sobresortir en algunes
proves, era un atleta molt complet.

Quan entrenàvem els llançaments ho fèiem a la platja. Recordo un dia
que anaven plegats amb en Pitu Lleó, i vàrem deixar el javalot damunt
d’una barca, i ens la van robar! Ens va saber molt de greu, doncs l’haví-
em fabricat nosaltres mateixos amb el torn i canyes de bambú.
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Les competicions les fèiem els diumenges. Competíem contra el Prat, el
Sitges, el Manresa, el Cornellà. Ens desplaçàvem en tren. Tot i que alguns
de nosaltres, algun diumenge, no podíem anar-hi perquè treballàvem.

A casa meva mai em varen dir res en contra de tot això. Començàrem a
fer atletisme l’any 1932 i l’any 1936, en esclatar la guerra, malaurada-
ment ho vam haver de deixar. Just quan tots estàvem molt il·lusionats
en participar en l’Olimpíada Popular de Barcelona, convocada com acte
en contra del feixisme.

Cadascú duia l’equip que volia o podia. Jo mateix duia unes calcetes que
em va fer la germana del Pitu Lleó i una samarreta imperi blanca.

L’equip es va desmuntar bàsicament per la guerra civil que tot ho va
capgirar, després va aparèixer l’equip de la fàbrica Pirelli. Fins i tot en
Marcel·lí Gené va marxar amb el Club Atletisme de Reus ja que es va
començar a valorar com atleta. Allà va poder triomfar com a decatleta.

L’APUNT: En Mingu, com li diuen els amics, ha canviat la pràctica de l’atletisme per
la pesca i les caminades a la vora del mar. Avui encara se’l pot trobar, qualsevol dia
a qualsevol hora, passejant per la platja de Vilanova, qui sap si buscant aquell java-
lot que va perdre l’any 34…

18

Equip d’atleisme de
l’Associació d’Alumnes Obrers
i de l’Ateneu de la vila. Any
1936. D’esquerra a dreta:
Eladi Fort,  Bernadó Gil, Ciscu
Hernaez, Millán, Pere Garcia,
Mingu Juncosa, Josep Lleó,
Joan Canillas i Lolo Silvestre.

     



Nascut a Vilanova i la Geltrú l’any 1922.
Atleta.

La meva afició va començar de molt jove i vaig fer atletisme 1.

A Vilanova havíem tingut un gran atleta que es deia Marcel·lí Gené 2 i
que ens va fer de guia entre els joves.

A la mili vaig córrer per l’exèrcit, a l’equip del Manresa.

Després de la mili (l’any 1947) vaig entrar a la Fàbrica Pirelli 3, on ja hi
havia un equip fet, composat per set o vuit homes.

Entrenàvem al camp de futbol actual. Saltàvem la tanca. També anàvem
a entrenar a Barcelona, a un camp del Barça que hi havia al costat de
la presó de dones.

A l’Estadi Olímpic de Montjuïc hi vaig anar quan estava fent el servei.
Ens van seleccionar de tots els quarters de Catalunya per participar en
la Semana Militar.
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Comptàvem amb un material molt dolent, ens fèiem moltes coses
nosaltres mateixos.

Les meves sabates [es refereix a les sabatilles de claus] me les vaig poder
comprar després de petits ahorros que sortien de quan estava fent el
servei. Jo, a Vilanova, no n’havia vist mai cap d’aquestes sabates, a
Barcelona, sí, que n’havia vist.

Anàvem vestits amb slips, un pantaló i un jersei amb la insígnia de l’en-
titat o de la fàbrica.

A Vilanova hi havia només dotze o catorze atletes i no hi havia dones.

L’atletisme ha canviat molt, abans hi havia pocs mitjans. Ara hi ha un
material molt bo i unes grans instal·lacions.

Quan em feia mal doncs anava coix. Havies d’anar al metge per tu
mateix i a la Pirelli teníem infermeria.

Quan guanyàvem una carrera ens donaven les gràcies o unes medalle-
tes. Mai he guanyat una copa de més d’un pam d’alçada. També ens
regalaven un banderí.

L’APUNT: El Jaume ha estat un esportista que creu fermament en els beneficis que
aporta la pràctica de l’esport en la formació i desenvolupament del caràcter de les
persones. Per aquest motiu, va saber transmetre aquest valor i aquesta estimació per
l’esport a la seva pròpia filla.

20

        



Quan el mapa de la industrialització i
el de la pràctica esportiva coincidien
Practicar esport defensant el nom d’una fàbrica

Amb la industrialització, Catalunya va entrar a la modernitat. Amb
aquest procés i amb el conjunt de transformacions econòmiques i socials
que va comportar, també, van sorgir noves formes de vida per bona part
de la població. Era l’hora de valorar els moments de lleure.

Encara que Vilanova no tenia tradició industrial, fou durant el segle XIX
que va erigir-se com un punt, en aquest àmbit, de primer ordre a nivell
català, i per tant, també, a nivell estatal, mercès la seva localització i la
inversió de capital realitzat per alguns indianos.

La primera fàbrica de la ciutat es creà l’any 1833 (Roquer, Gumà i Cia),
data que reflecteix molt bé la posició capdavantera de la nostra ciutat a
nivell industrial, sobretot en el ram de la indústria tèxtil –pionera i motor
de la industrialització catalana–.

L’esport i la indústria van ocupar el mateix espai geogràfic a l’Estat
espanyol. La pràctica i l’espectacle esportiu prengueren importància a
Madrid, al País Basc, en algunes zones del litoral andalús i especialment
a Catalunya.

Fins al segle XIX, però, la pràctica esportiva i l’esport continuaren plena-
ment diferenciats. Ja que hi havia uns esports –com el tennis, l’hípica, els
esports nàutics, l’hoquei, l’aeronàutica i el motorisme, en general– que
foren introduïts per la classe social dominant. Aquesta introducció es va
poder dur a terme perquè la burgesia tenia prou mitjans econòmics com
per conèixer directament les activitats que es realitzaven a la resta
d’Europa i a les colònies d’estrangers arrelats al Principat.

També serà el moment de la creació de grups esportius d’alt nivell a
Barcelona, on la burgesia participà activament. Aquests espais funciona-
ven, també, com a xarxes de relació social d’on sorgien futures unions
matrimonials, ja que la dona burgesa també s’hi incorporà.
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Al marge d’aquest esport de primera categoria, l’esport popular a
Catalunya, tal com va ocórrer a la resta dels estats moderns, esclatà en
el període d’entreguerres, assolint una significació social i política, insti-
tucionalitzada. Els estats l’utilitzaren com un canal de control social i de
difusió dels seus valors. Després, arribà a la classe mitjana, que començà
a reivindicar el dret a l’oci. El dret a l’esport formarà, des d’aquest
moment, part del folklore contemporani.

Després de la guerra civil, a Vilanova, com a la resta de la Catalunya
industrial, les fàbriques es converteixen en els motors de la pràctica
esportiva fomentant l’anomenada Educación y Descanso, per aprofitar
els espais d’esbarjo per a la pràctica de l’esport. Així, el sistema, també
podia controlar-los. Pel que fa a l’atletisme, només existia un equip d’a-
tletes, a la fàbrica de cables Pirelli, composat únicament per homes. En
aquells moments, no existia especialització, per aquest motiu, tots els
atletes practicaven totes les modalitats de pista i camp a través.

Des de l’any 1939 fins el 1960, l’esport va ser el vehicle més important
de transmissió ideològica. Des de l’any 1941 fins el 1960, a l’Espanya
franquista, l’atletisme femení restà prohibit.
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Nascut a Vilanova i la Geltrú, l’any 1937.
Jugador de futbol i periodista esportiu.

En el 1900 ja hi havia joves a Vilanova que havien sentit de l’existència
d’un nou esport a Barcelona. El primer partit de futbol 4 va ser l’onze
d’agost de 1901.

A Vilanova es van formar catorze o quinze equips diferents, fins que un
d’ells va guanyar renom: el de l’Associació d’Alumnes Obrers.

L’any 1930, el porter Emili Gimeno i Puig 5 va rebre un cop de genoll al
cap, al camp de l’U. S. Sants, i després de vuit dies en coma va morir. Per
aquest motiu, l’equip es va dissoldre, poc temps després.

L’any 1936, abans de la Guerra Civil, es va formar el Centre d’Esports
Vilanova que va durar fins l’any 1951. Des d’aleshores, l’actual C. F.
Vilanova és el titular de la nostra població.

Durant molts anys després de la guerra, no hi havia retransmissions
de ràdio. La gent, al no tenir cap mitjà de comoditat casolana, ens
venia a veure assíduament. Al camp no hi cabia ni un filferro. Se sen-
tien els comentaris dels resultats tot baixant per la rambla i es comen-
taven les vicissituds a les tertúlies de carrer, asseguts els veïns en una
cadira davant les portes, mentre prenien la fresca quan feia bon
temps.

L’hoquei 6 va començar a Vilanova el 19 de març de 1951, a la pista
Peixerot del Sr. Francesc Mestres, allà on actualment hi ha el Ceferino. I 
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tot Vilanova va començar a veure aquell nou esport. També en aquesta
pista, molts vilanovins i vilanovines es van aficionar al patinatge.

Jo sóc soci des del mateix dia que es va fundar el C. P. Vilanova. Sóc el
soci número 2, ja que el número 1 està reservat al soci-fundador
Giménez Nin.

L’APUNT: El Miquel ens aporta un doble testimoni, el de qui s’ha dedicat a la pràcti-
ca de l’esport i el de qui n’ha fet part de la seva tasca professional com a reporter i
articulista. És coneixedor de la història i de l’evolució de l’esport a la nostra ciutat
per devoció i convicció. És el soci més veterà del Club Patí Vilanova, entre d’altres
entitats esportives i culturals de la ciutat.
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El futbol a Vilanova
Dels primers practicants a l’afició popular

Algunes dades, però, ens permeten afirmar que el principi
del futbol a la ciutat cal situar-lo a l’agost de l’any 1901. Un
anunci del DIARI de l’època oferia la possibilitat als vilano-
vins de conèixer un nou esport, el football. Allò succeïa el
dia onze d’agost de 1901...

A conseqüència de la inauguració aquell mateix any de
l’Escola Industrial, els alumnes començaren a interessar-se
per aquest esport i l’anaren practicant a qualsevol hora i lloc
disponibles. Ben aviat començaren les disputes i les rivali-
tats, i es van formar dos bàndols una mica distanciats: els
mecànics i els elèctrics, amb els seus estols de simpatitzants.
La seva rivalitat era tal que els anomenats Atlètic Club s’en-
trenaven a la plaça de l’Estació, mentre que el Vulcà Club ho
feia a la plaça de les Casernes...

El dia escollit va ser el 12 de desembre de 1909. Es van posar
cadires al voltant de la plaça de l’estació i a les tres de la
tarda va començar el primer partit d’un equip vilanoví[...]. El
resultat final fou de 2-0 favorable al Vulcà.

ALTADILL, Miquel. Un nou esport conegut com foot-ball es presenta a
Vilanova l’agost del 1901. Un segle de futbol a Vilanova. Diari de Vilanova, 4
de juny de 1999.

Al marge del Vulcà Club i de l’Atlètic Club, el primer equip
federat de Vilanova va ser el de l’Associació d’Alumnes
Obrers de l’Escola Industrial...

Aquest passatge ens mostra una vegada més el lligam entre indústria i esport
que tan arrelat va estar durant l’època de la postguerra a la nostra ciutat.

Va ser creat l’any 1916 i sempre va tenir diferents seccions,
com ara la natació, l’atletisme, el ciclisme i la gimnàstica...
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Els partits es jugaven on ara és la UPC. Posteriorment, van
comprar uns terrenys al costat de la sínia del Gall i allà s’hi
va construir el camp d’esports que va donar origen al camp
actual. Es va inaugurar el 25 de febrer de 1923 i el camp va
ser fruit d’un esforç constant durant anys de l’Associació
d’Alumnes Obrers. [...] i el primer partit es va jugar contra
l’Ateneu Igualadí.

CORTINYES, Sergi. Els alumnes Obrers construeixen l’actual estadi de futbol
de la ciutat. Un segle de futbol a Vilanova. Diari de Vilanova, 4 de juny de
1999.

La història del futbol vilanoví s’explica a través de tres grans equips:
l’Associació d’Alumnes Obrers de Vilanova i la Geltrú, el Centre d’Esports
Vilanova i l’actual Club de Futbol Vilanova.

El Centre d’Esports Vilanova va protagonitzar una de les fites més impor-
tants del segle en jugar davant el Barcelona la final de la Copa Catalana
l’any 1948.

El Club de Futbol Vilanova és l’equip actual de la ciutat i la màxima cate-
goria ascendida fou la Tercera Divisió. Actualment, el club viu una nova
embranzida que el temps determinarà fins on arribarà.

Informació extreta de: Els tres grans equips de la història. Un segle de fut-
bol a Vilanova. Diari de Vilanova, 4 de juny de 1999.
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Vaig estar setze anys fent gimnàstica 7 en una escola privada.

Quan m’oferia per les escoles i preguntava quan em pagarien contestaven:
-Ah! Nosaltres no paguem res per a la gimnàstica.

Era una assignatura a la qual, sorprenentment, no es conferia cap
importància.

M’agradava l’esport i vaig estudiar. Després vaig anar per les escoles.

Fent gimnàstica et sents molt feliç.

Disfrutava fent les taules de gimnàstica de l’escola.

Em vaig treure el títol l’any 1951 però vaig treballar a les
Concepcionistes a partir de 1970.
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Adelaida
Gascón Barba
Nascuda a Saragossa, l’any 1932. Viu a Vilanova des del 1940.
Professora de gimnàstica.

      



El primer que vaig fer va ser treure’ls els bombatxos, que eren ridículs i
les vaig fer anar uniformades amb xandall. Necessitaven disciplina i
havien d’anar uniformades. I jo em sentia millor quan les nenes anaven
ben vestides.

El xandall els va fer molta il·lusió, es veien modernes.

Abans les dones moltes coses no les fèiem.

Jo feia l’estil de gimnàstica de taules i de gimnàstica esportiva. Ens sen-
tíem molt bé.

Les nenes sempre van ser molt educades amb mi.

Dels primers cursos al final es va notar el pas del temps.

L’APUNT: L’Adelaida va començar a fer esport arrel d’una prescripció facultativa. Les
circumstàncies de la vida la van conduir a fer-se professora d’aquesta matèria i
sempre va treballar amb nenes. Per a ella, poder dedicar-se a la gimnàstica va repre-
sentar poder fer palès la seva condició de dona independent i autònoma.
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Pràctiques esportives femenines
Quan la dona va començar a fer esport

La dona catalana participa a l’esport popular a través d’associacions o de
clubs esportius, no específicament femenins. Així també als clubs d’alt
nivell, que van esdevenir un instrument per a la relació social, especial-
ment per a la dona que al segle XX, que ja havia guanyat el dret a la lli-
bertat sentimental, és a dir, que ja podia gaudir de permís social per a
relacionar-se.

La visió entorn de l’esport a la Catalunya de començaments de segle
prové de les teories eugèsiques, que afirmen que la pràctica esportiva
generalitzada per a tota la població és positiva per aconseguir la millora
de la raça 8.

Les associacions esportives no seran únicament un mitjà de perfecciona-
ment del cos sinó també, de control moral dels seus membres, i en espe-
cial dels membres femenins.

L’esport és vist com una pràctica beneficiosa per a la dona si queda limi-
tat a activitats relacionades amb les capacitats coordinatives (agilitat i
habilitat) i no pas amb les capacitats condicionals (velocitat, força i resis-
tència), aquestes darreres predominantment masculines. Seran conside-
rats adequats: el tennis, la gimnàstica o la natació. La pràctica d’altres
esports com el futbol o l’atletisme… no es creien convenients per a les
dones, que els practicaven eren titllades de gallirmassots.

El 1928 es funda el Club Femení d’Esports. Les seves fundadores foren
Teresa Torrent, representant del món esportiu i Enriqueta Sèculi, repre-
sentant del món intel·lectual. Aquesta associació neix de la mà de dones
progressistes i nacionalistes. Aquest club promocionarà una nova imatge
del cos femení de dona robusta i sana lluny de l’ideal estètic romàntic
d‘aparença malaltissa i fràgil.

És a finals de la Guerra Civil quan es fa un “intent seriós, global i cientí-
fic de realitzar una educació física concebuda i dirigida de manera espe-
cífica cap a la dona.” El benestar corporal havia d’anar dirigit a una idea 
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predeterminada de dona, la qual havia de reflectir els ideals més purs de
l’incipient franquisme. Els teòrics esportius de l’època com Martín
Casamada opinen,

“entre las características biológicas de la mujer, el imperan-
te que domina es la maternidad [...] Su principal misión es la
procreación de la especie, no es el esfuerzo físico lo que se
exige de ella, sino un esfuerzo espiritual y moral que la dis-
tingue mucho más del hombre… en la mujer, todos sus hue-
sos y todo su sistema locomotor no es idéntico al del hom-
bre, pues es mucho mas frágil, no está concebida la mujer en
el deporte para conseguir marcas o batir récords [...] un
esfuerzo físico realizado en la mujer en dosis desproporcio-
nadas es una de las causas que contribuirán a su envejeci-
miento físico prematuro y también moral [...] la mujer puede
hacer deporte, pero determinadas clases de éste [...] las
modalidades deportivas en la mujer con movimientos sua-
ves, graciosos, delicados y elegantes, contribuirán muchísi-
mo a la formación y desarrollo físico de su carácter y de su
espíritu, forjándola para la lucha contra las múltiples adver-
sidades de la vida que son otro obstáculo biológico en la
mujer, la cual escogió a un hombre como compañero suyo”.

Segons un decret de 1941, Franco va encomanar l’esport a la Falange, i
dins d’aquesta a la Sección Femenina.
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Des de l’any 1930 fins el 1950 no apareix cap resultat femení, a el Diari
de Vilanova, sigui individual o col·lectiu. És a partir dels anys seixanta
quan comencen a aparèixer, però sempre de forma col·lateral. Per exem-
ple el 1964 aquest mitjà va haver de fer menció als mèrits esportius de
l’esquiadora vilanovina Marta Pascual, en el lliurement dels premis al
millor esportista de l’any. On es va reconèixer que per la seva condició de
dona, no s’adaptava a les bases i es van veure obligats a fer-ho fora de
concurs.

Diari de Vilanova,
4 d’abril de 1964.

        



No és fins a la dècada dels anys seixanta que sorgeix per primera vega-
da el terme d’educació física i no de gimnàstica, i es comença a conside-
rar aquesta pràctica esportiva amb un sentit més ampli que els utilitzats
fins al moment (com les finalitats higienistes i les utilitàries).

En temps actuals es reivindica una posició igualitària entre homes i
dones en el món de l’esport però des del dret a la diferència.

La promoció pública de l’esport a Vilanova va apostar per la creació d’un Patronat
(PPCD) amb dues seccions, dedicades a la gimnàstica i a l’atletisme. Ambdós
esports representen a Vilanova un exemple paradigmàtic degut a aquesta decisió.

Els inicis de la gimnàstica esportiva, tant masculina com femenina, en
l’àmbit privat, a Vilanova, els trobem al Gimnàs Eurytmia, situat a la
Rambla Samà i dirigit per Jaume Miró 9.

A mitjans de la dècada dels setanta es presenta un gran equip municipal
i es converteix en el principal nucli català de gimnàstica esportiva.
Comencen les sortides internacionals i els afeccionats vilanovins inicien
un reconeixement a la tasca de l’esport local.

Posteriorment, es creà el Club Gimnàstica Vilanova, i el Club Atletisme Vilanova,
formacions que encara, ara, aconsegueix reconeixements internacionals.

En l’àmbit de la gimnàstica esportiva i de l’atletisme, la nostra ciutat ha
tingut un reconeixement important, ja que Vilanova ha comptat amb
grans gimnastes com: Aurora Morata, Josefina Gomáriz, Montserrat Ubia,
Encarna Adsuar, Núria Belchi, Lídia Castillejo, Laura Martínez i Esther
Moya, (les dues darreres han asssolit grans èxits nacionals i internacio-
nals) i atletes emblemàtics com: Joan Lloveres Calvet, Josep Lluís
Martínez Daviu, Juan Ruiz Gracia, Salvador Bernadó Salcedo, Rosi Perez
Asue, Nuria Escuer Mestres, Lluisa Calvet, Lluisa Safons, Blanca Albà,
Jordi Castelló, Marina Prats, Benet Nogales.

Informació extreta de: GARRIGA, Enric. Quinze anys d’èxits de la gimnàstica
a Vilanova i la Geltrú. Diari de Vilanova, 19 de desembre de 1986.
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Va ser a Vilanova que em vaig iniciar en la competició.

Vaig començar amb el Maricel de Sitges i després pels clubs de Vilanova.

Recordo més curses de quan vaig començar que no pas de quan vaig ser
professional.

També recordo amb il·lusió quan corria les curses al circuit Maristany,
un recorregut pels carrers de Vilanova. El circuit tenia set quilòmetres
per volta i en fèiem vuit, deu o dotze, segons la categoria. Assistia nom-
brós públic.

En aquella època tots treballàvem. Jo ho feia a Sitges al ram de la cons-
trucció, i el meu entrenament era anar cada dia a Sitges amb bicicleta 10.

Donaven la llicència per participar com a professional als divuit anys.
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Vicenç
Iturat i Gil
Nascut a Alcalà de Xisvert (Castelló), l’any 1928. Viu a Vilanova des del 1945.
Ciclista professional.

      



Les bicicletes del meu temps, eren molt pesades i el seu domini era difi-
cultós. Ara, les construeixen amb materials molt lleugers, i cada any, en
surten de millors.

La meva primera bicicleta no tenia ni canvis de marxes i pesava molt.

En el primer Tour de França que vaig córrer, l’any 1953, la meva missió
era parar i deixar la meva roda a un dels cinc corredors que m’havien
assignat per ajudar-los.

En aquell temps, estava prohibit córrer en bicicleta pels carrers de
Vilanova per entrenar-se. El millor lloc era el Mercat, que estava ado-
quinat, ja que tots els altres carrers eren de terra. Però la guàrdia civil i
els municipals ens impedien entrenar-nos en plena zona urbana.

La meva missió era guanyar el màxim de diners per l’equip.

Per aquella època no sabíem quins temps fèiem i, alguna vegada, havia
perdut l’oportunitat de fer rècord perquè no anàvem ben orientats.
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L’APUNT: El Vicenç ha estat un dels ciclistes professionals més destacats que ha donat
la ciutat i un dels ídols de l’esport local de la dècada dels anys cinquanta. S’inicià
en el ciclisme als disset anys i participà en set voltes d’Espanya, aconseguint l’any
1955 el cinquè lloc i motivant una rebuda apoteòsica a la ciutat, per la magnífica
posició aconseguida. En aquest mateix any, aconseguí el Campionat de Fons en
Carretera de Catalunya. Era el segon millor “sprinter,” després de Miquel Poblet. En
Vicenç Iturat va guanyar nombroses etapes, en imposar-se a l’esprint a altres des-
tacats corredors.
L’APUNT: També ha participat en tretze voltes de Catalunya, aconseguint un merito-
ri segon lloc l’any 1956. A nivell internacional, ha participat en dos Tours de França
i tres Giros d’Itàlia. També ha estat guanyador de la Volta València, també de vàries
carreres d’una jornada i del Gran Premi Bicicleta Eibarresa –una dura prova de
renom internacional–. Ha estat especialista en metes volants, a causa de la seva
velocitat punta en les arribades a meta. L’any 1953 és nomenat “millor esportista de
Vilanova”. Es retirà l’any 1962 i durant molts anys regentà un conegut i popular
taller de reparacions i de venda de bicicletes a la cantonada del carrer Unió amb el
del Palmerar Baix. El 1996 els seus fills es feren càrrec del negoci familiar i el can-
viaren d’ubicació.

PUIG ROVIRA, Francesc Xavier. Diccionari biogràfic de Vilanova i la Geltrú.
Vilanova i la Geltrú. El Cep i la Nansa, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,
2003.
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La professionalització en l’esport
Quan afecció i professió coincideixen

A Catalunya la consolidació de l’esport com l’autèntic espectacle del
segle XX comportarà un altre fenomen: el del professionalisme esportiu;
un nou mitjà d’ascens social mitjançant disciplines masculines com el
futbol, la boxa o la pilota basca.

L’esport es convertirà en espectacle i en atracció per l’afeccionat. Una
lliga de futbol, una carrera ciclista o un combat de boxa abasten els dos
conceptes: la pràctica esportiva i l’espectacle.

Tanmateix, s’ha de diferenciar clarament l’esport-espectacle de l’esport-
pràctica que pot portar a terme qualsevol persona.

Des del punt de vista social, la competició és l’element aglutinador d’es-
ports d’orígens socials molt diferenciats, i permet que els organitzin
internacionalment, arribant a reglaments unificats. Aquests reglaments
facilitaren, en el seu moment, un fenomen simultani que els donà un
reconeixement global: la professionalització.

L’esport professional es lliga doncs a l’esport d’alta competició, encara
que existeixen disciplines que amb un mateix índex de dificultat tècnica,
tàctica o psíquica, continuen considerant-se amateurs.

L’esport professionalitzat genera multituds d’espectadors que així ocu-
pen el seu temps d’oci. Els espectadors van mesurant el seu interès d’a-
cord amb els paràmetres que la reglamentació internacional ha creat per
a cada disciplina, poden comparar marques i records… Aquests han acon-
seguit una significació excepcional i aquesta tendència pot explicar-se
pel caràcter competitiu i preconsumista de la societat industrial del segle
XIX i que es materialitza socialment en els segle XX, i en l’esport con-
temporani del XXI.

Aquesta nova concepció de l’esport fa que es transformin els elements
necessaris per a la seva pràctica, que han evolucionant al llarg del temps,
però sobretot, a la darrera vintena del segle XX, millorant-ne els materials
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i les tècniques utilitzades per a la seva construcció; introduint aspectes
mecànics i tècnics en constant perfeccionament. L’experimentació i els
bancs de proves estan a l’ordre del dia. En els darrers quinze anys, la
sofisticació d’aquestes eines s’ha extrapolat al consum habitual dels
esportistes amateurs i s’ha tendit a l’especialització. Aquest fet ha estat
dràsticament rellevant en els esports de motor i en el ciclisme. L’evolució
de les eines ha estat contínua: bicicletes amb quadres d’alumini, fibra de
carbó o titani per reduir el pes; introducció de les suspensions, canvis de
marxes tècnicament molt avançats i adaptats a l’ergonomia del ciclista;
diferents tipus de bicicletes depenent de la modalitat de muntanya, de
descens, de carretera, BMX; també pedals automàtics amb les botes
corresponents, la introducció del casc cada vegada més aerodinàmics.
Aquests canvis tècnics han anat acompanyats de millores en el disseny
de la vestimenta en ciclisme, atletisme, natació, escalada, patinatge…

Aquest fet era impensable, en els anys cinquanta, quan en Vicenç Iturat
era professional de la bicicleta o quan l’atleta Marcel·lí Gené entrenava
sobre terra al camp de futbol de la nostra ciutat l’any 1934.
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Vaig entrar a treballar a la Fàbrica Marquès 11 al 1940.

M’agradat molt el baloncesto 12, vaig disfrutar molt (...) ens ho vam pas-
sar molt bé.

Fèiem esport i teníem una silueta molt ben definida.

Totes teníem de disset a vint anys i vam jugar durant sis anys.

Primer, jugàvem a nivell local amb les fàbriques del Fènix, amb la Pirelli...

Les que més vam durar vam ser les del Fènix i les del Marquès. Era una
rivalitat esportiva.

El meu pare era el primer que venia. Era un apassionat de nosaltres.

Vam començar l’any 1943-1944 i vàrem jugar fins al 1947.
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Juana
Macià i Saiz
Nascuda a Vilanova i la Geltrú, l’any 1924.
Capitana de l’Equip de bàsquet de la fàbrica Can Marquès.

        



Tinc set copes fins a l’any 1947.

Anàvem amb uns faldillots, després es va modernitzar. El meu equip era
una faldilla pantaló –és clar perquè no s’aixequés– blanca i una cami-
sa vermella amb l’escut.

Érem deu noies d’entre 17 i 20 anys, però llavors hi havia un gran res-
pecte de l’entrenador cap a nosaltres.

Vam entrenar primer al costat del camp de futbol (...) i després on
actualment hi ha la policia i més endavant davant del mercat (1944-
1945) que era al costat de la fàbrica, que era el definitiu.

Entrenaven el dimarts i el dijous, a les sis del matí perquè entràvem a
treballar a les nou.

La fàbrica pagava totalment totes les despeses de l’equip i tot el que
ens feia falta.

Avui em faig creus que la gent no vagi als partits. Els diumenges el
baloncesto de dones era una festa i quan jugàvem contra el Fènix era la
traca final.

Van ser uns anys fabulosos i hem tingut sempre una gran amistat. Dins
del camp ens matàvem però a fora sempre ens hem estimat.

L’APUNT: Escoltar a la Joana suposa una injecció d’optimisme i energia. Aquesta força
pròpia de les persones que han sabut gaudir de tot allò que han fet malgrat les difi-
cultats que comporta la vida. Continua sent una persona summament activa i entu-
siasta, amant dels esports i particularment del bàsquet.
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Nascuda a Vilanova i la Geltrú, l’any 1926.
Capitana de l’equip de bàsquet de la fàbrica El Fènix.

Vaig practicar el bàsquet però amb relació a la fàbrica que treballava.
Era el Fènix 13, que era de teixits.

Quan vaig entrar a treballar a la fàbrica tenia quinze anys.

Primer vam formar un equip de set dones que anàvem dels setze als
dinou anys i vam aconseguir arribar a dotze jugadores.

El primer equip que va jugar a Vilanova va ser la Pirelli, que eren tot
dones grans. Però no era l’habitual, més aviat eren dones joves les que
jugaven, les grans ja no van practicar l’esport.

Vaig jugar tres o quatre anys. Després em vaig fer nòvia del meu marit i ho
vaig deixar. Ja pensava en altres coses i no podia anar a entrenar i, a més
a més, anava a fer hores per fer-me l’aixovar quan sortia de la fàbrica.

El nostre camp era al costat de l’hospital, on ara hi ha uns pisos.

Quatre empreses feien el baloncesto:
la Fàbrica Nova, la Fàbrica Marquès,
la Fàbrica Pirelli i la Fàbrica Fènix.

Primer vam jugar a nivell local, des-
prés ens vam federar.
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Neus
Figuerola i Lleó

           



Recordo un equip de Barcelona, Productos Químicos Merck, que eren les
niñas de papà. No les vam poder guanyar mai.

Els dies que jugàvem anàvem vestides amb faldilla pantaló, quan va
venir la calceta jo ja no hi jugava.

L’equip de joc era blanc, i el d’entrenament, era faldilla blava i camisa
de ratlles.

Jugàvem els diumenges o els dissabtes per la tarda.

Primer entrenàvem amb botetes de sola d’espart, que eren ridícules.
Després, ja vam jugar amb bambes.

Anàvem a l’Espanya Industrial [a Barcelona], un camp gran i ens posàvem
en línia saludant [amb el braç aixecat, salutació feixista] i cantat l’himne.
Era obligatori fer-ho i a Vilanova era igual. Ens mentalitzaven d’una altra
manera, com que ja havíem passat... [es refereix a la guerra] no volíem
problemes. No estàvem formats com ara. I tampoc hi havia els partits que
hi ha ara [en referència als partits polítics]. Érem a la postguerra.

Les despeses ens les pagava l’empresa, la Fàbrica Fènix.

Els camps estaven plens de gent, principalment el del Fènix que era petitet.

El baloncesto se sentia molt, hi havia molta afició.

D’equips d’homes n’hi havia a les fàbriques del Pirelli i El Fènix.

No hi havia àrbitres dones, jo només vaig conèixer àrbitres homes.

L’APUNT: La Neus continua tan activa i engrescadora com ho ha estat sempre. Ha
canviat la cistella i la pilota pel morter i les nyores del xató, ja que n’és Mestre
Xatonaire. I quan no fa de cuinera, desenvolupa una valuosa tasca a diferents enti-
tats de voluntariat de la ciutat. Això sí, segueix fent de capitana d’un equip, el de
la junta del Casal Municipal d’Avis Can Pahissa.
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Fàbrica i pràctica esportiva femenina
Una oportunitat per poder combinar lleure i treball

Per al Règim franquista, en l’època de la postguerra, l’esport era un ins-
trument perfecte per a la reafirmació nacional, la millora de la raça i
alhora un mitjà de control de la ciutadania.

L’Educació Física de la Sección Femenina de la Falange celebrava, a tot
Espanya, campionats d’handbol i de bàsquet sota el lema que la seva
joventut havia de ser forta, religiosa, moral i físicament excel·lent.

Les fàbriques, majoritàriament del sector tèxtil en el cas femení, van ser
nuclis de formació d’equips i de pràctiques esportives diverses. A aques-
tes pràctiques, eren les noies més joves les que s’hi apuntaven.

Al defensar una fàbrica, aquestes noies joves no eren objecte de crítica,
ja que eren treballadores, estaven controlades per l’empresa i seguien
totes les indicacions que la Sección Femenina apuntava.

El vestuari era un dels aspecte més vigilats per la Sección Femenina ja
que a través d’aquest factor, que per a nosaltres avui dia no deixa de
tenir més que una importància relativa, s’intentava transmetre valors
morals i religiosos vinculats a la decència i el decoro que les dones, sím-
bols de la pàtria, havien de preservar. Us en reproduïm uns extractes a
títol d’exemple:

Nuestras muchachas, dinámicas o deportivas van encontran-
do una fórmula femenina y discreta de falda-pantalón [...].
Las falditas cortas se declaran incompatibles e incómodas...
Las faldas-pantalón dan a la silueta un aspecto perfecta-
mente femenino y ni siquiera parecen de “truco” a primera
vista, no tienen picaresco más que el nombre.

OTERO, Luis. La Sección Femenina. Madrid, Edaf, 1999.

La silueta debe ser sencilla y lo más ajustada posible al natu-
ral, si bien evitando que el vestido sea tan ceñido que seña-
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le toda armonía del cuerpo, porque esto, además de anties-
tético, es inmoral.

La Sección Femenina, Formación Político-Social, 2º curso de
Bachillerato, 1961

1) Ningún acto deportivo [...] que deba celebrarse en domin-
go por la mañana comenzará antes de las once [...] con el fin
de que puedan tranquilamente oír Misa con tiempo sufi-
ciente antes de empezar.

8) Los trajes para deportes seran como se usan en la actua-
lidad: de falda-pantalon y los colores de cada equipo, cui-
dando que la falda cubra 5 cm. por debajo de la rodilla.

9) Ninguna camarada podrá salir a la calle con el traje de
gimnasia sin ponerse el abrigo encima, aunque la competi-
ción se celebre en verano.

La Sección Femenina. Normas para movilizaciones, pàg. 144.

Tanmateix, la dona que no treballava, la coneguda mestressa de casa
també era element a tenir en compte per la Sección Femenina, en repro-
duïm dos textos ben exemplificadors:

Gimnasia Casera
Una mujer que tenga que atender a las faenas domésticas
con toda regularidad, tiene ocasión de hacer tanta gimnasia
como no lo hará nunca, verdaderamente, si trabajase fuera
de su casa. Solamente la limpieza y abrillantando los pavi-
mentos constituye un ejemplo eficacísimo, y si se piensa en
los movimientos que son necesarios para quitar el polvo de
los sitios altos, limpiar los cristales, sacudir los trajes, se
darán cuenta que se realizan tantos movimientos de cultu-
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ra física que, aun cuando no tienen como finalidad la esté-
tica del cuerpo, son igualmente eficacísimos precisamente
para este fin.

Teresa, revista de la Sección Femenina, marzo de 1961. [Reportatge
sense signatura]

El deporte en la casa
El deporte es la fuente de la belleza. [...] Yo os aconsejo una
serie de ejercicios prácticos; tan prácticos que, además de
ser muy útiles para vuestra belleza, lo van a ser también para
la de vuestra casa.
Los útiles de esta serie de ejercicios no van a ser ni una
raqueta, ni bicicleta, ni stick, ni patines, etc, sino que éstos
van a ser substituidos por la escoba, los zorros, la gamuza, el
cepillo, etc..., y las cremas de belleza por una caja de cera,
líquido limpiametales, agua... Todo esto bien movido, con un
delantal coquetón, hará verdaderos milagros y pronto veréis
el feliz resultado en este traje que os estaba estrecho[...].
Un magnífico ejercicio para los brazos es este de barrer un
ratito por la mañana con los balcones bien abiertos. Da opti-
mismo y unos colores estupendos. [...] Planchar también
tiene buenos resultados, porque, además de cultivarse la
belleza de los brazos, se adquieren unos conocimientos estu-
pendos para ser una buena ama de casa. [...] Limpiar el polvo
de esas cosas que están tan altas da elasticidad al cuerpo
consiguiéndose así un talle esbelto, además de unos tobillos
finos si te empinas de vez en cuando.

La Sección Femenina. Normas para movilizaciones, pàgs. 144 i 151.

Durant el franquisme, totes les accions, pensaments i actituds de la dona
van voler ser controlades pel règim, ja que d’elles se’n sabia que eren les
principals transmissores d’idees cap a la família i que portaven a terme
una tasca difícil de substituir: la cura dels altres.
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Medina, revista
Sección Femenina.
1942.

revista Mia.
2003.
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...del Futur
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Afortunadament, els temps han anat canviat i s’han assolit fites que en
el temps dels nostres entrevistats potser haurien estat inimaginables.
L’evolució, també en el món de l’esport, ha estat ràpida i dràstica.

És per aquest motiu que, com a conclusió, us volem apropar a algunes
figures vilanovines ja consolidades en l’esport més actual. Tanmateix, els
personatges que trobareu a continuació són un símbol del vincle d’unió
entre les diferents modalitats esportives que hem anat treballant en
aquest volum de La Memòria del Futur i ens permeten continuar el
viatge des del passat fins al futur.
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El bàsquet femení al més alt nivell

Jugadora professional de bàsquet entre 1987 i el 2002. Ha estat recone-
guda com la millor jugadora espanyola dues vegades (1997 i 1998) i és
la jugadora que té el rècord d’internacionalitats amb Espanya (223 vega-
des). Ha participat en els Jocs Olímpics de Barcelona de 1992, en tres
Mundials (1994, 1998 i 2002) i en cinc Europeus. Ha arribat a jugar a la
WNBA amb el New York Liberty els anys 1998 i 1999.

A nivell estatal, ha jugat en els equips més destacats de la Lliga Espanyola
de Bàsquet Femení i ha aconseguit quatre lligues i tres copes de la Reina.

Al marge de la seva tasca com a jugadora, ha estat fisioterapeuta de la
Selecció Espanyola de Bàsquet en categoria sènior durant els anys 2000,
2001 i 2002. Justament, en el 2002 es retirà de la pràctica esportiva.
Actualment, col·labora amb el departament del Gabinet Tècnic de la FEB
(Federació Espanyola de Bàsquet) i és responsable de la formació i de la
detecció de joves talents per a la federació.

Encara que és nascuda a Reus i que ha passat bona part de la vida fora
de la ciutat., la seva relació amb Vilanova sempre ha estat present per-
què la seva família ja fa anys que resideix i treballa a la vila. Aquesta rea-
litat ha fet que l’Eli no hagi dubtat en instal·lar-se a Vilanova una vega-
da retirada del món del bàsquet; retirada que, per altra banda, encara
s’ha d’acabar de confirmar plenament.
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Nascuda a Reus, el febrer de1971. Viu a Vilanova des del 2002.
Jugadora de bàsquet.

Elisabeth
Cebrián Scheurer

      



Com a bona practicant d’esport ha orientat els seus estudis professionals
al món de l’esport i actualment té un centre de rehabilitació esportiva i
general a la nostra ciutat, exercint com a fisioterapeuta.

Tanmateix, l’Eli és una figura del món del bàsquet que no ha estat rela-
cionada al club de la ciutat. L’actual Club Esportiu presenta una estruc-
tura a nivell de bàsquet complexa, amb diversos equips a la majoria de
les categories existents. A nivell de sèniors, el bàsquet vilanoví ja fa
temps que té l’equip femení a nivell estatal, categoria que any rera any
defensen i mantenen. A nivell masculí, l’equip sènior no es troba en cate-
gories estatals però la seva salut es pot qualificar de satisfactòria. Cal a
destacar que d’aquesta bona feina també n’han sortit jugadors molt des-
tacats, dels quals en destaca Raimon Barneda, l’únic jugador que ha
donat la ciutat a nivell d’ACB (Associació de Clubs de Bàsquet) i que ara
ja fa unes quantes temporades que s’ha retirat.
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Nascut a Vilanova i la Geltrú, l’any 1975.
Ciclista.

Com a corredor juvenil ha format part de la Selecció espanyola. En la
modalitat de carreres en pista ha guanyat diverses copes del món i ha
estat dotze vegades campió d’Espanya en carrera i en pista. Formant
parella amb Joan Llaneras, l’any 1999 es proclamà campió del món a
Berlín en pista (americana) i ha aconseguit dues medalles de plata en els
Mundials de carrera en pista (americana) a Atenes i Dublín.

Ha participat en els Jocs Olímpics de Sidney 2000 en carrera en pista,
encara que es retirà per causa d’una caiguda. En aquest mateix any 2000,
passa d’amateur a professional i fitxa per l’equip Kelme de ciclisme en
ruta; aconsegueix la seva la primera victòria com a professional en la
clàssica d’Almeria. Posteriorment, ha guanyat dues carreres per etapes a
Portugal; i corre i guanya la primera etapa de la volta a Mallorca. Ha pres
part de la volta a Múrcia, de la Setmana Catalana i en el Campionat del
Món de Ciclisme en pista, en aquesta darrera competició, novament fent
parella amb Joan Llaneras, obtingué el cinquè lloc.

La seva darrera participació important ha estat la d’aquest mateix 2003
amb el seu primer Giro d’Itàlia, prova que no va poder completar per
culpa d’una desafortunada caiguda però que ens dóna entendre la vàlua
d’aquesta jove promesa vilanovina del ciclisme.

La seva germana, Dèbora Gálvez, també ha començat a destacar en
aquest món que s’ha caracteritzat molt més per tenir corredors masculins
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Isaac
Gálvez López

Altra vegada el ciclisme vilanoví
a dalt de tot

      



que no pas femenins. En aquest any 2003 es va proclamar campiona de
Catalunya de contrarrellotge en la seva categoria.

A nivell junior, el ciclisme vilanoví també té notables representants a
nivell català.
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La trajectòria d’Ester Moya s’inicia ben aviat al Club de Gimnàstica
Vilanova sota la direcció de l’entrenadora vilanovina Blanca Ferret. Ja en
categories inferiors, Moya va despuntar a nivell estatal, convertint-se en
Campiona d’Espanya en categoria aleví (1995) i, posteriorment, en cate-
goria infantil (1997). L’any 1998 va significar la primera intervenció a
nivell internacional d’Ester Moya i el Campionat d’Europa júnior en va ser
testimoni. Un any després, la seva participació a nivell estatal ja era en
categoria sènior i en va ser primera en la classificació individual en el
Campionat d’Espanya. Fou en aquest mateix any que Moya inicia les
seves participacions més destacades a nivell internacional: Campionat
del Món a Tianjin (Xina, 1999. Onzena, en individual), Preolimpiada a
Sidney (Austràlia, 2000. Primera en salt i quarta en paral·leles),
Campionat d’Europa sèniors (París, 2000. Quarta en individual),
Campionat d’Espanya sènior a Múrcia (Espanya, 2000. Segona indivi-
dual), Jocs Olímpics de Sydney (Austràlia, 2001. Quarta en salt i terra i
novena en individual), Copa del Món (París, 2001. Tercera en barra) i
Campionat del Món (Gant, 2001. Setena en barra).

L’Ester es va retirar de la pràctica esportiva l’any 2001, amb el
Campionats del Món a Gant (Bèlgica). Actualment, es dedica a entrenar
nenes al Club de Gimnàstica Vilanova i espera estudiar la carrera de
medicina, a partir de la qual, li agradaria especialitzar-se en el món de
l’esport.
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La gimnàstica vilanovina
novament va ser present als Jocs Olímpics

Nascuda a Vilafranca del Penedès, l’any 1984. Viu a Vilanova des de que va néixer.
Gimnasta.

Ester
Moya Salvador

       



Quan ella es va retirar d’aquest món, la gimnàstica espanyola va patir i
encara pateix un buit generacional molt important, ja que a nivell de
selecció estatal no hi ha prou components per formar un equip i repre-
sentar Espanya. Actualment, únicament és a nivell individual que la gim-
nàstica espanyola té representants. Per tant, la conclusió a la qual s’arri-
ba és que la pràctica de la gimnàstica a nivell estatal ha patit una dis-
minució important pel grau d’esforços a tot nivell que comporta aquest
esport.

De la gimnàstica l’Ester en té molt bons records, però també puntualitza
que requereix un esforç immens i que la família t’ha de fer costat i ha de
sacrificar-se per poder seguir els entrenaments als quals t’has de sotme-
tre. També remarca el fet que, avui, les famílies potser no estan tan dis-
posades a aquest sacrifici i que aquest és potser un dels principals motius
pels quals la pràctica de la gimnàstica hagi minvat significativament en
els darrers anys.

Vilanova és la seva ciutat i el Club Gimnàstica Vilanova els seus inicis. La
visió que dóna a nivell gimnàstic de la ciutat i del club és que, com a
nivell estatal, la pràctica ha baixat substancialment i que, per tant, el
pes específic que tenia Vilanova en aquest món també. Cal remarcar que
a dia d’avui la ciutat no té cap gimnasta per anar a la selecció, fet molt
poc freqüent en els darrers anys, ja que la ciutat s’ha caracteritzat per
tenir representants en la majoria de les olimpíades de les últimes dues
dècades.

L’Ester confia que del club surtin noves i també nous gimnastes, ja que
actualment hi ha un grup de nens que està destacant notablement a
nivell català i un grup de nenes que està treballant molt dur. Són els i les
gimnastes del futur.
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L’Actualitat
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Atletisme

Diari de Vilanova.
11 de juliol de 2003.
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Ciclisme

Diari de Vilanova.
4 de juliol de 2003.

Diari de Vilanova.
23 de maig de 2003.
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Futbol

Diari de Vilanova.
4 de juliol de 2003.

       



62

Gimnàstica

Diari de Vilanova.
2003.
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Hoquei

Diari de Vilanova.
4 de juliol de 2003.

       



Annex
Algunes informacions complementàries

65

  



1 L’atletisme és un esport dividit en carreres i concursos. Les carreres poden ser de velocitat,
mig fons, fons i marxa. Els concursos es divideixen en salts i llançaments. Els salts són horit-
zontals com el triple i la llargada o verticals com la perxa i l’alçada. Els llançaments poden
ser lleugers com el disc i el javalot o pesats, com el pes i el martell. L’atletisme modern va néi-
xer a Anglaterra. A Vilanova trobem el Club Atletisme Vilanova, el qual ha donat reconeguts
atletes, a nivell català, nacional i internacional. Atletes com Joan Lloveras i Jesús Font que
han participat en Jocs Olímpics, o en campionats del món com Benet Nogales.

Sobre la història de l’atletisme: http://atletismo.galeon.com/historia.html i Salvador
Bernadó.

2 Marcel·lí Gené Bertran: Nascut a Vilanova el 2 de gener de 1919, va ser un atleta recone-
gut i destacat. L’agost de 1942, quedà primer classificat en el Campionat de Catalunya de
decathlon celebrat a l’estadi de Montjuïc. El setembre següent fou campió d’Espanya de la
mateixa especialitat. El 1943, formant part del F. C. Barcelona, quedà campió de Catalunya
de cent metres lliures i renovà el títol de decathlon. Poques setmanes més tard el sorprengué
la mort, després de tenir un atac mentre s’entrenava. A Vilanova sempre ha estat recordat
com un model d’atleta; fa pocs anys li ha estat dedicat un carrer.

PUIG ROVIRA, Francesc Xavier. Diccionari biogràfic de Vilanova i la Geltrú. El Cep i la Nansa,
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 2003.

3 Productos Pirelli, S. A.: Fàbrica de conductors elèctrics i d’articles de goma. Va ser construï-
da l’any 1901, en un temps que la decadència de Vilanova era notable. Va obrir les seves por-
tes adquirint ràpidament un important prestigi i va iniciar una trajectòria ascendent, només
interrompuda per les destruccions i les voladures causades durant la guerra civil. Ha estat i
és un pilar fonamental de l’economia de la ciutat per la quantitat de volum de negoci i d’o-
brers vilanovins que hi treballen.

VIRELLA BLODA, Albert. Vilanova i la Geltrú. Imatges de la ciutat i de la comarca. Institut
d’Estudis Penedesencs, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 1987.

4 El futbol modern neix en el segle XIX a Anglaterra, encara que formes similiars ja existien
des de feia segles. Tanmateix, s’ha de considerar l’any 1863 com la data del naixement del
futbol modern, ja que va ser en aquell moment que es va fundar la Football Association
(Associació de Futbol). A Espanya es va començar a conéixer i a practicar en els últims anys
del segle XIX i primers del XX.
L’any 1913 ja existia la Federació Espanyola de Futbol, la qual només va ser una resposta per
organitzar els clubs que ja havien sorgit feia més d’una dècada.

Sobre la història del futbol: http://historiadeldeporte/historiafutbol2.html
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5 Emili Gimeno, porter de l’equip de futbol de l’Associació d’Alumnes Obrers de l’Escola
Industrial, moria l’onze de maig de 1930. L’equip vilanoví va desplaçar-se al camp de la Unió
Esportiva de Sants [...]. En un moment del partit, el porter vilanoví es llança als peus del
davanter del Sants, Calvet. El genoll del jugador local impacta al cap de Gimeno amb tanta
força que queda estès completament inconscient [...]. Gimeno no es va poder recuperar de les
ferides i va morir el 19 de maig [...]. Va ser un dels motius que van acabar per precipitar la
desaparició de la secció de futbol de l’Associació d’Alumnes Obrers.

CORTINYES, Sergi. La mort del porter Emili Gimeno. Un segle de futbol a Vilanova. Diari
de Vilanova, 4 juny 1999.

6 El Club Patí Vilanova va iniciar el seu camí el 19 de març de 1951 i la seva primera pista va
ser als jardins de l’actual Hotel Ceferino. Amb més de cinquanta anys d’història, el club ha
passat per moments esportius ben diversos. Tanmateix, l’època més recordada és la de la
dècada dels anys setanta, en la qual s’aconseguiren les fites més importants: Copa del
Generalísimo (1975) i la Final de la Copa d’Europa que es va perdre (1977). Actualment, el
Club Patí Vilanova es troba militant a la Divisió d’Honor, màxima categoria estatal, després
d’algunes temporades sense fer-ho.

7 La gimnàstica es pot definir com una forma sistematitzada d’exercicis físics que han estat
dissenyats per finalitats terapèutiques, educatives o competitives. La gimnàstica moderna va
ser desenvolupada a Alemanya durant la segona meitat del segle XVIII. L’educador Fiedrich
Ludwig Jahn, fou el pare de l’Educació Física, que és entesa com l’educació que es fa del
moviment, el cos i les capacitats psicomotrius, tot des d’un enfocament educatiu de l’esport.
Ludwig va inventar exercicis que desenvolupaven la força física a l’autodisciplina.
El sistema suec va ser inventat pel gimnasta Pehr Henrik Ling, i es decantava cap al ritme i la
coordinació de moviments mitjançant la utilització del cèrcol, la maça i la pilota petita.
A Espanya, el primer centre oficial on es va practicar gimnàstica va ser al Instituto Real
Pestalozzi (Madrid, 1806), encara que l’Associació Amateur de Gimnàstica no es va fundar fins
l’any 1888.
L’any 1896 aquesta disciplina va ser incorporada als Jocs Olímpics, encara que les dones no
hi van poder participar fins a 1928. Els primers Campionats del Món daten de 1903 i amb
participació femenina des de 1934.

CAGIGAL, José M. Deporte: espectáculo y acción. Aula Abierta Salvat, Madrid, 1981.

8 En el període d’entreguerres, l’esport no es mantindrà al marge del procés de sorgiment
d’estats nacionalistes i totalitaris. Les victòries esportives simbolitzaran la grandesa dels
pobles i l’atleta serà l’heroi modern. Dins l’esport femení també s’ocultarà un discurs emfa-
titzador de la pràctica esportiva en les dones només i en tant que fossin solteres, com a pre-
paració de mares saludables i formades capaces d’engendrar fills sans i desperts. La dona es
convertirà en l’heroïna de la regeneració i en la potència fonamental de la nació.
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9 MIRÓ MONTOLIU, Jaume
n. Vilanova, 25 juliol 1935.
Atleta.
S’inicia en la pràctica de l’atletisme a Vilanova i aviat destaca en aquest esport. Passa a for-
mar part de l’equip del Reus Ploms i realitza meritòries actuacions. L’any 1967 comença la
seva carrera de preparador i es converteix en el primer director de l’Escola Municipal de
Gimnàstica Artística Femenina i Masculina de la ciutat, de la qual n’han sortit grans gimnas-
tes de nivell internacional. Tanmateix, el veritable equip de gimnàstica es forma a la Rambla
Samà, al Gimnàs Eurytmia, on durant els anys 72-73 gràcies al seu entrenament comencen a
destacar gimnastes de la talla del germans Pallarès, dels germans Miró, Joan Olià, Ramon
Llaverias o Josep Gálvez en homes, i Marta Figueras, les germanes Domingo i Escofet, Susi
Daviu, Blanca Vilarnau, Carme Olia, Laura Montagut, Montse Ubia, Aurora Morata o Fina
Gomáriz en dones. En els anys següents, del 1974 al 1977 l’equip Eurytmia retorna al pave-
lló i presenta el primer gran equip municipal potent i es converteix en el principal nucli cata-
là de gimnàstica esportiva. Comencen les sortides internacionals i els afeccionats vilanovins
inicien un reconeixement a la tasca de l’esport local.
L’any 1977 és director de l’Escola Femenina del Grup de Cultura Covadonga de Gijón, on hi
va junt amb les gimnastes vilanovines Aurora Morata i Josefina Gomáriz, que en aquell
moment formaven part de l’equip nacional. Aquest trasllat és causat per l’estat del pavelló
municipal, el qual no gaudeix de les condicions mínimes indispensables per assolir un elevat
rendiment. L’any 1990, després de 23 anys com a preparador de gimnastes es retira d’entre-
nador nacional.

PUIG ROVIRA, Francesc Xavier. Diccionari biogràfic de Vilanova i la Geltrú. El Cep i la Nansa,
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 2003.

10 La bicicleta fa pocs anys que es va inventar (uns dos-cents) i els seus antecedents són el
celerífere, la draisina, el velocípede, el bicicle ordinari, el bicicle segur rover i el singer. En el
segle XX els únics canvis importants s’han fet en els materials. Ara, s’usen materials més lleu-
gers com l’alumini, el titani, la fibra de carbó i el plàstic.
El ciclisme va aparèixer impulsat i esperonat per una nova mentalitat, la qual era propugna-
da per un moviment d’avantguarda, el futurisme (l’exaltació de les màquines). Tanmateix, el
ciclisme en carretera va aparèixer durant la segona meitat del segle XIX a França. Va ser
esport olímpic l’any 1896 (Atenes) i es troba format per tres modalitats: individual, contra-
rellotge i per etapes. El Giro d’Itàlia, La Vuelta España i el Tour de França són les proves per
etapes més importants. El Tour francès és la cursa més antiga, ja que es va realitzar per pri-
mera vegada l’any 1903.

Sobre la història del ciclisme i la bicicleta: http://wwww.revista/bicicle.html.

69

2. L’Esport, Història i Records...

La
 M

em
òr

ia
 d

el
 F

ut
ur

          



11 La fàbrica Marquès S. A. es va establir a Vilanova l’any 1878 i es dedicà a filats i teixits de
cotó. Durant unes dècades se la va considerar la principal fàbrica de la ciutat, de la qual en
depenien moltes famílies vilanovines. L’any 1932 existien dues empreses Marquès, la prime-
ra dedicada a la part mercantil i la segona a l’explotació mercantil. Passat el col·lapse dels
anys 1936-1939 es fa càrrec de la direcció capdavantera en Josep M. Bultó i Marquès secun-
dat per en Manuel Marquès i Maristany. A finals de la dècada dels quaranta va construir una
trentena de cases per a obrers i va convertir en escoles Patronals l’antic Col·legi de la Rambla,
regentat per les M. M. Teresianes. Amb la crisi del tèxtil esdevinguda a mitjans de la dècada
dels setanta i consolidada en la dels vuitanta, la fàbrica es va vendre primer els seus terrenys
(actualment pisos), es va traslladar als afores i, finalment, va tancar les seves portes.

VIRELLA BLODA, Albert. Vilanova i la Geltrú. Imatges de la ciutat i de la comarca. Institut
d’Estudis Penedesencs, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 1987.

12 La majoria dels esports moderns són fruit de l’evolució de jocs antics, però el bàsquet va
ser creat a Spingfield (Estats Units) l’any 1891 per un canadenc. Aquest nou joc va tenir un
gran èxit als EEUU i a Europa després de la Primera Guerra Mundial. A Espanya va arribar l’any
1921 gràcies al pare escolapi Eusebio Millán, que havia estat missioner i havia vist aquesta
pràctica. El bàsquet es va començar a jugar a les Escoles Pies de Sant Antoni de Barcelona.

Sobre la història del bàsquet: http://historiadeldeporte/historiabaloncesto.html

13 La Fàbrica Manufacturas El Fénix, S. A., o Fàbrica de la Rambla, va ser construïda l’any 1834
i posada en marxa el 1839. Aquesta fàbrica de filats i teixits de cotó, en la dècada dels anys
cinquanta es va convertir en la més antiga d’Espanya de les impulsades per medis mecànics,
primer vapor i després energia elèctrica. Adquirí el deganat després de l’incendi de la fàbri-
ca Bonaplata de Barcelona. A partir de 1939 es va convertir en S. A. i va ser regentada per
Josep M. Ferrer i Pi. Actualment, com la resta de les fàbriques desaparegudes de la ciutat, el
seu espai es troba ocupat per pisos.

VIRELLA BLODA, Albert. Vilanova i la Geltrú. Imatges de la ciutat i de la comarca. Institut
d’Estudis Penedesencs, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 1987.
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