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Dedicat als qui,
amb el seu esforç,

han ajudat a engrandir 
la història d’aquest club
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La vida d’un poble és un seguit d’esdeveniments 
acumulats de tot tipus, però si les persones que els 
han viscut no fan res perquè la història no quedi en 
l’oblit, a mesura que passin els anys serà més difícil 
rescatar-la.

Totes les coses tenen la seva història; coneixent-les 
les fem més properes i més nostres.

Aquest llibre vol acostar a tots els veïns del po-
ble i d’altres comarques les vivències, anècdotes i 
transformacions viscudes pel Club de Futbol Pobla 

de Mafumet al llarg de la seva trajectòria —plasmant amb fotografies 
i textos uns fets succeïts durant setanta-cinc anys, aproximadament, la 
història del club— i ser, d’alguna manera, un llegat per al present perquè 
perduri en el futur.

En aquest llibre es proposa reviure la història del nostre club i donar a 
conèixer d’una manera gràfica i il·lustradora l’esdevenir d’aquesta entitat 
històrica. Jo, personalment, he format part d’un petit bocí d’aquesta història 
i recomano que gaudeixin de les seves pàgines, ja que és un bon document 
on es descobreixen fotografies i curiositats dignes de veure i saber.

Aquesta publicació hauria de ser, en la meva modesta opinió, un ho-
menatge als pobletans que ja no es troben entre nosaltres i que van fo-
mentar, col·laborar i participar activament amb il·lusió, esforç i a vegades 
econòmicament per mantenir el club i aconseguir noves fites que ens han 
portat a ser una entitat històrica, emblemàtica i alhora moderna arreu del 
nostre país.

Pròleg
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En acabar, voldria destacar la iniciativa de la junta directiva del Club de 
Futbol Pobla de Mafumet d’aquesta edició, l’aportació i col·laboració desin-
teressada de molts veïns del poble i molt especialment del seu autor, Isidre 
Fabra Garcia, que amb un interès, dedicació, esforç, i fruit d’una important 
recerca en la recopilació de dades, ens deixa un excel·lent testimoni gràfic 
de la història futbolística del nostre poble.

ANTONI MORENO GARCÍA
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Salutació del president
del CF Pobla de Mafumet

La vida futbolística de la Pobla de Mafumet ha 
servit per acumular milers de vivències, d’experiències 
i d’infinites històries viscudes dins i fora del terreny de 
joc. El pas del temps, els anys que han anat succeint-
se i l’evolució posterior del nostre club és el que em 
va portar a pensar que era el moment de plasmar, en 
negre sobre blanc, la nostra història. Un patrimoni 
replet de triomfs heroics, de gestes de grans jugadors, 
de graderies plenes de gom a gom corejant el nom del 
nostre poble.

És per això que la idea de recollir la història del Club de Futbol Pobla 
de Mafumet en el llibre que ara mateix teniu a les mans era útil i necessària. 
I ara ja és tota una realitat.

Una realitat diària que us farà descobrir l’evolució d’una entitat fundada 
el 1953 per una colla d’amics, i que actualment ha donat pas a un club que 
frega el professionalisme de la Tercera Divisió. Una institució que aglutina 
prop de 250 nens i nenes en el futbol base i que és, sense cap mena de dubte, 
un dels eixos més dinàmics i amb més seguidors del nostre poble.

Situar-nos on som a dia d’avui no ha estat una tasca gens fàcil. Per 
arribar fins aquí, ha estat necessari el treball i l’esforç de molta gent: juga-
dors, entrenadors, directius, presidents, socis, treballadors i voluntaris han 
aguantat temps difícils i han gaudit de moments inoblidables. A tots ells va 
dirigida la meva admiració i el meu agraïment. Gràcies per haver sentit els 
colors de la Pobla.

Tots aquests protagonistes són símbols que han ajudat a construir la histò-
ria del nostre club. De la mateixa manera, mereix tot el nostre reconeixement 
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l’Ajuntament del municipi i, en particular, l’actual alcalde, Joan Maria Sardà; 
un consistori i un alcalde que sempre han estat a disposició del club, tant en 
formació com en inversió en les instal·lacions esportives. Dos pilars cabdals 
i que han servit perquè avui el nom de la Pobla es passegi amb orgull per 
tot Catalunya.

Finalment, vull tenir una consideració especial per a Isidre Fabra, autor 
d’aquest volum i que ens farà conèixer, descobrir i recordar la història del 
nostre club, redactat amb sentiment i passió.

JOSEP MIR BALART
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Possiblement, la pregunta més normal que es faci 
un pobletà o qualsevol persona que hagi estat vincu-
lada al futbol de la Pobla és: qui és l’Isidre Fabra per 
escriure un llibre de la història del futbol de la Pobla de 
Mafumet? Aquesta va ser també la primera pregunta 
que em vaig fer jo quan vaig acceptar aquest repte que 
em va demanar el president de l’entitat, Josep Mir.

Tot comença quan l’amic Santi Coch, a l’estiu del 
2007, em proposa ser el massatgista de l’equip que 
acabava d’ascendir a la Tercera Divisió, proposta 

que accepto en gran part per “culpa” dels consells de dos amics més: Xavi 
Vives i Manel Cazorla, els quals havien format part de l’equip que acabava 
de pujar de categoria.

Què puc dir de les meves dues temporades en aquest club? La meva res-
posta la tenen a les seves mans. No podria haver recopilat tanta informació 
sobre un club de futbol en què no m’hagués trobat tan bé com m’hi he 
trobat des del primer moment que hi vaig arribar, i puc dir que tots els que 
formen part d’aquesta entitat han fet i fan que això sigui possible.

Han estat quatre mesos de recerca frenètica, quatre mesos essent testimoni 
de moltes emocions i de molts records que m’han ensenyat a estimar molt 
més aquest club de futbol, tota la seva història i tota la seva gent.

Vaig començar pràcticament de zero, sols amb les fotografies que jo 
mateix havia fet les dues temporades que vaig estar amb l’equip, i la meva 
gran preocupació durant tot aquest temps ha estat que ningú no es pogués 
sentir oblidat o ferit, ja que jo no coneixia absolutament res de la història 
d’aquest club que, com diu el seu himne, enamora. Malgrat tot el meu 

Introducció
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esforç, segurament m’he deixat coses i potser, per a alguns, no hauré destacat 
prou algunes persones que també han lluitat per aquesta entitat. Per aquest 
motiu vull disculpar-me. He tractat de fer-ho tan bé com hagi estat possible 
tenint en compte tota la informació que he pogut recollir.

Quant a les fotografies, hi ha èpoques que no hi ha hagut manera de 
trobar-ne cap, com ara quan el primer equip va estar a la Tercera Regional, 
les de l’inici del futbol sala femení o les dels primers anys de l’equip amateur, 
però he de dir que n’he trobat moltes més de les que esperava, sobretot 
d’èpoques anteriors.

També he tingut problemes amb la identificació d’alguns jugadors, però 
s’ha de tenir en compte la gran quantitat de futbolistes que han passat per 
la Pobla al llarg de tota la seva història, i que de vegades hi eren per poc 
temps.

La primera part del llibre parla exclusivament dels inicis del club i del 
primer equip, passant per totes les èpoques fins a l’actualitat. Seguidament, 
hi ha un capítol dedicat a la trajectòria esportiva de la gran figura del futbol 
pobletà, Juan Vizcaíno Morcillo. A continuació, es fa un repàs fotogràfic per 
totes les seccions del club: l’equip amateur, el futbol base, l’equip femení, 
els veterans i el futbol sala masculí.

Entre els diferents capítols, també he volgut destacar cronològicament 
les diferents persones que, segons el meu parer, han estat importants dintre 
del futbol pobletà.

Per acabar, hi ha un resum de tots els presidents, entrenadors i categories 
on ha jugat el CF Pobla de Mafumet.

Vull donar les gràcies a totes les persones que m’han ajudat amb la re-
cerca, a tots els que m’han donat informació, sigui mitjançant fotografies, 
records, obrint-me la porta de casa seva per poder-los entrevistar o venint 
al despatx del club. Sense tota aquesta ajuda, aquest treball no hauria estat 
possible, ja que la meva tasca ha estat simplement buscar dades, fotografies, 
parlar amb els autèntics protagonistes de la història d’aquest club i tractar 
d’ordenar-ho tot.

Sr. Josep Mir, “presi”, moltes gràcies per confiar en mi en demanar-me 
aquesta aventura. Ha estat fascinant.

ISIDRE FABRA I GARCIA
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Anys 1930-40

La Pobla el 1937, a la paret de l’estanc de cal Roig (abans Joan Torres i on ara hi ha 
Joan Blancafort). A dalt, d’esquerra a dreta: Josep M. Vallvé Juncosa (Quimet), Mario 
Raduà Ferrando (Mario), Francesc Bové Oliveras (Paco de Lluís), Josep Mir Reverté 
(Reverté), Maria Torrent Mir, Simon Vallvé Poch (Simon), Josep M. Padrell Domingo 
(Josep M. de Joanet de Rafel), Francesc Gasull Fortuny (Sisquet de la Fructuosa). A 
baix, d’esquerra a dreta: Joan Batiste Carbonell Gasol (Batiste de cal Pofarré), Joaquim 
Vallvé Guinovart (Quimet de la Bienvenida), Anton Pàmies Pinent (Anton del Tossut), 
Joan Canela Granell (Canela), Rafel Dalmau Vallvé (Rafel de Ribets), Sebastià Padrell 
Domingo (Sebastià de cal Dit)

CF Pobla Mafumet.indd   15 4/5/10   09:46:17



16

Isidre Fabra i Garcia •

Aquesta no és una fotografia d’un equip de futbol, però ben podria ser 
l’embrió del que posteriorment va ser el primer equip que es va formar a 
la Pobla de Mafumet, ja que hi surten alguns dels integrants de l’equip més 
antic que s’ha pogut trobar.

La pilota, i alguns mocadors lligats al cap per minimitzar el contacte de 
les tires de cuir amb el front dels que acostumàvem a rematar de cap, delaten 
el motiu de la trobada d’aquests joves pobletans.

La foto està feta en plena guerra civil (1936-1939) i possiblement a l’in-
dret on es va fer o adequar un dels primers camps de futbol del poble.

Abans d’aquesta època, als anys vint-trenta, sembla que al poble ja exis-
tia una certa activitat futbolística, i que alguns dels jugadors eren: Santiago 
Bové, Jaume Padrell, Joan Fortuny, Josep Vallverdú, Josep Mir Reverté, Joan 
Roig, Joan Ribal, Lluís Ribal, Isidro Vallverdú, Tomàs Pérez, Carles Dalmau, 
Martí Fortuny, el mosso de cal Pastisser…

Quant al terreny de joc on es practicava el futbol, sembla que al voltant 
del 1920 feien servir una esplanada com a camp de futbol, on actualment 
hi ha la copisteria, al costat de la via. Durant la guerra civil i després, es va 
habilitar un nou terreny com a camp de futbol, a la zona compresa entre 
l’avinguda de la Generalitat, la Rambla, Màrtirs, on actualment hi ha ”la 
Caixa”, i al voltant dels anys 1940-41 es va fer un camp nou molt a prop 
de l’esplanada anterior. Era on avui en dia hi ha la casa d’Andreu Escoda, 
el mercat municipal, i el parc infantil, al final de la Rambla. Va ser el primer 
camp de futbol “amb cara i ulls” que va tenir el poble.

1940-41. A dalt, d’esquerra a dreta: Joan Canela Granell, Josep M. Vallvé Juncosa, 
Francisco Mir Domingo, Jaume Álvarez, Delfí Monné Ramon, Simon Vallvé Poch, Lluís 
Bové Oliveras, Josep Foix Roca. A baix, d’esquerra a dreta: no identificat, Josep Canela 
Granell, Josep M. Padrell Domingo, Francisco Gasull Fortuny.
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