
Els inicis 
del futbol a
Granollers



Els inicis del futbol a Granollers estan vinculats al naixement 
de l’Esport Club Granollers, que, aquest any, celebra el seu 
centenari. 

El periòdic La Opinión del 9 de març de 1913, ens diu que un 
grup de joves granollerins es van reunir al Casino i van fundar el 
Granollers Foot-Ball Club. Aquests joves van ser els encarregats 
de redactar un reglament de joc i de buscar un camp adient per 
jugar.

Els primers partits es van jugar a l’era d’en Baster, que estava 
situada entre el passeig de la Muntanya i el carrer de Josep Maria 
de Sagarra, en un terra enrajolat; un terreny perillós. Ben aviat, 
es va buscar un terreny més adient, que va ser conegut com el 
camp del Gas. Era l’espai on hi havia els estenedors de la fàbrica 
Roca Umbert, prop del carrer del Pont i a tocar de la fàbrica del 
Gas, que va ser inaugurat el 4 de setembre de 1913, per la Festa 
Major, amb un partit entre el Barcelona i el Gimnàstic.

En els seus inicis aquest club tenia dos equips: un jugava amb 
samarreta blanca i l’altre, barrada en blau i rosa. Com que molts 
hi volien jugar, aviat es va formar un tercer equip i un altre 
d’infantil.

Promogut pel Centre Catòlic, també per la Festa Major, l’any 
1918, es va inaugurar un espai esportiu anomenat Club Deportivo 
o Law-tennis, on es practicava futbol, tennis i ciclisme. El terreny 
de joc estava situat entre els carrers de Navarra, de Sant Jaume i 
d’Isabel de Villena. Aquest club, però, no va tenir continuïtat.

L’afició al futbol es va anar arrelant i el Granollers Sport Club va 
construir un nou terreny de joc al carrer de Girona, inaugurat el 
2 de setembre de 1922, per la Festa Major, amb un partit entre el 
Granollers i el Martinenc.

Així va començar la participació del club en nombrosos tornejos 
i competicions i, fins i tot, la temporada 1932-1933, es va 
proclamar campió de Catalunya en la categoria Preferent.

Aquells anys, el futbol també estava vinculat a l’amistat i a la 
feina. Per jugar a futbol, amics i treballadors de fàbriques i 
tallers de la ciutat van fer penyes, que jugaven les unes amb 
les altres, com ara, els Ràpids, Ferro, Harmonia i Servós, entre 
d’altres.

Moltes eren i són les persones que han format part de la història 
del futbol granollerí: jugadors, entrenadors, tècnics, personal de 
manteniment, aficionats i directius. Molts, els equips i els clubs 
que n’han format part i molts, també, els camps on s’hi ha pogut 
jugar: l’era del Baster, el camp del Gas, els camps del carrer de 
Girona, de Palou, de Primer de Maig, de Ponent, de Can Gili, de 
la Font Verda i de Can Bassa.

Vista de Granollers des de la serra de Llevant, els anys deu del s. XX
Fotografia Lucien Roisin / Col·lecció Ajuntament de Granollers



REtRAt D’EStUDI DEL PRIMER EqUIP DEL GRANoLLERS Foot-BALL CLUB, 1913
L’equip blanc el formaven el capità Salvador Mas i els jugadors Valentí turu, Josep Pineda, J. Jaumandreu, 
Francesc Coma, Enric Marcó, Jacint torrents, Joaquim Campillo, Josep Comas, Josep Parera i Francesc Pi.

Autor desconegut / Fons Ajuntament de Granollers



EL CAMP DE FUtBoL DEL GAS, 1913
El 4 de setembre de 1913, per la Festa Major, s’inaugura el primer camp oficial del Granollers Foot-Ball Club 
amb un partit entre el Barcelona i el Gimnàstic. El camp estava situat als terrenys on hi havia els estenedors 

de la fàbrica Roca Umbert, al costat de la fàbrica del Gas, al peu de la línia del tren de França, 
actualment, a l’est de l’avinguda de Sant Esteve. 

Fotografia Joan Bosch / Fons Joan Guàrdia 



EqUIP DEL GRANoLLERS Foot-BALL CLUB, tEMPoRADA 1920 - 1921
Els jugadors del Granollers Foot-Ball Club al camp del Gas amb samarreta blanca. Al fons, el carrer de Josep Umbert, 

a la sortida de la ciutat en direcció a la Roca del Vallès.
Autor desconegut / Col·lecció Josep Garrell



EqUIP DEL GRANoLLERS Foot-BALL CLUB, 1916
Els jugadors del Granollers Foot-Ball Club al camp del Gas, amb l’equipament barrat en blau i rosa. 

En aquest equip, hi jugaven Pere, Comay, Ros, Borrell, terrades, Pallisé, Ciem, Peret, Cleru, Coll i Just. 
A la dreta, en Jaume Pagès, conegut com en Farigola, qui, amb una sola cama, feia d’àrbitre i va fer del futbol la seva vida.

Autor desconegut / Donació tomàs Coll / Col·lecció Ajuntament de Granollers



INAUGURACIó DEL CAMP DE FUtBoL DEL CARRER DE GIRoNA, 2 DE SEtEMBRE DE 1922
Partit d’inauguració del nou camp del Granollers Sport Club, celebrat durant la Festa Major, entre el Granollers i el Martinenc, 

amb el resultat de 4 a 1 a favor de l’Sport Club. En quim Martí del Granollers va marcar el primer gol.
Fotografia i Fons Joan Guàrdia



EqUIP DEL GRANoLLERS SPoRt CLUB, 1924
Equip del Granollers Sport Club al camp del carrer de Girona. Els jugadors Masjuan, Rion, Coll (Sabato), 

olivé, ortuño, Gari, Blanchart, Bonany, Melenchon, Saló i Antich.
Autor desconegut / Donació tomàs Coll / Col·lecció Ajuntament de Granollers



PARtIt DE FUtBoL DEL GRANoLLERS SPoRt CLUB, 1929
Partit de futbol al camp del carrer de Girona. Al fons, l’Hospital Asil de Granollers.

Fotografia i Fons Joan Guàrdia



PARtIt DE FUtBoL DEL GRANoLLERS SPoRt CLUB, 1929
Partit de futbol al camp del carrer de Girona. Al fons, l’Hospital Asil de Granollers.

Fotografia Joan Guàrdia / Col·lecció Josep Garrell



INStAL·LACIoNS DEL GRANoLLERS SPoRt CLUB, 1933
Els jugadors de futbol Serra, Bel, torres, ortuño, Galvany, Carpinell, Valls, Moret, Guix i Aranda, 

al davant dels vestuaris del camp de futbol.
Fotografia i Fons Joan Guàrdia



EqUIP DEL GRANoLLERS SPoRt CLUB, 1933
L’equip que va pujar a Primera Categoria Catalana, format per tòful, Ponsa, Mateu, torres, Vila, 

Sala, Argemí, Sanz, Colomer, Gallofré, Rifi, Lluch, Carmona, Guix i Lladó.
Fotografia i Fons Joan Guàrdia



EqUIP DEL GRANoLLERS SPoRt CLUB, 1934
Jugadors i aficionats al camp de futbol del carrer de Girona. A la imatge, drets, Aranda, ?, terrades, Dan, 

Gelpí, Solsona, Dalmau, Canet, Herrero, ? i Jaume Pagès (Farigola) i, ajupits, ?, Ramonet, 
Peña, Pacheco, Marimón, Pujades i Pujades. 

Autor desconegut / Fons Ajuntament de Granollers



EqUIP DEL GRANoLLERS SPoRt CLUB, C. 1920 - 1921 
Els jugadors del Granollers Sport Club J. Martí, Blanchart, t. Martí, Ambrós, Miralles, Gendra i Arenas, 

amb un trofeu guanyat durant la Festa Major.
Autor desconegut / Fons Ajuntament de Granollers



CAMP DE FUtBoL DE L’ESPoRt CLUB GRANoLLERS, 1950
Entrada al camp de futbol, amb la via del tren de la línia de França al seu pas pel carrer de Girona.

Autor desconegut / Col·lecció Josep Garrell


