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HISTORIA DEL FÚTBOL EN SEVA 

 

La primera noticia sobre la historia del fútbol en Seva la encontramos 

documentada en los años 20 del siglo pasado con la inauguración de un campo 

de fútbol coincidiendo con la Fiesta Mayor. El primer equipo en estos años se 

llamaba “Montseny F.C.”, cuya existencia se perdió después de la Guerra Civil. 

A partir de este momento existieron nuevas entidades relacionadas con el fútbol 

en Seva como el “C.D. Seva” y el “Real Seva” hasta llegar al actual “Unió 

Esportiva Seva”. El recorrido histórico también va ligado con los distintos campos 

de fútbol que se habilitaron para jugar, el campo de la Sunyera, el de la Cuadrada 

y el actual Municipal l’Alzina y asimismo con hechos destacables de la vida de 

los clubs. 

El origen del futbol en Seva puede ser debido a la estancia de los veraneantes 

en Seva o a la influencia de los principales equipos de la comarca como el Vic, 

el Manlleu y el Borgonyà. 

A partir de la búsqueda y del hallazgo de documentos inéditos como noticias de 

prensa, recibos del ayuntamiento, carnets de socio y fotografías de las distintas 

épocas y con la información obtenida de las entrevistas se ha escrito una primera 

historia del fútbol en Seva que era el objetivo de la investigación. 
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HISTORY OF FOOTBALL IN SEVA 

 

The first news about the history of football in Seva is documented in the 20s of 

the last century with the inauguration of a football field coinciding with the local 

festival of the village. The first team in those years was called "Montseny F.C.", 

whose existence was lost after the Civil War. From this moment on, there were 

new entities related to football in Seva such as “C.D. Seva” and the “Real Seva” 

until the current “Unió Esportiva Seva” was created. The historical route is also 

linked to the different soccer fields that were enabled to play, the Sunyera field, 

the Cuadrada field and the current Municipal l’Alzina and also with notable events 

in the life of the clubs. 

The origin of football in Seva may be due to the stay of the vacationers in Seva 

or to the influence of the main teams in the region such as Vic, Manlleu and 

Borgonyà. 

From the research and the discovery of unpublished documents such as press 

releases, receipts from the town hall, membership cards and photographs from 

different times and with the information obtained from the interviews, a first history 

of football has been written in Seva, which was the main objective of thise 

research paper. 
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El treball “Història del futbol a Seva” pretén desenvolupar com va sorgir el futbol 

a Seva i com ha anat evolucionant al llarg dels anys. A Seva hi ha una entitat 

futbolística, la Unió Esportiva Seva, i es juga a futbol des de sempre però no es 

coneix quan es va començar a practicar aquest esport ni com es va desenvolupar 

a la nostra població. Els nois de Seva sempre han jugat a futbol i fins fa poques 

dècades era l’únic esport practicat. Els esports relacionats amb el motor, com el 

motociclisme i els ral·lis, així com el tennis van irrompre cap als anys 70 al costat 

del futbol.  

Com a gran aficionat d’aquest esport, al qual vaig començar a jugar-hi quan tenia 

5 anys, i com a sevadà, el meu interès entorn al futbol  i a la meva població em 

va portar a preguntar-me sobre els orígens del futbol a Seva. Quins van ser els 

primers jugadors de Seva? Quin va ser el primer equip? Quina va ser la primera 

entitat futbolística? Com va arribar el futbol a Seva? Com es va desenvolupar? 

Sempre s’ha jugat a futbol a Seva? On estaven situats els camps de futbol? 

Quina importància ha tingut el futbol en el poble de Seva? 

Aquestes qüestions a les quals mai havia trobat resposta em van motivar per 

investigar sobre la història del futbol a Seva i així poder resoldre algunes 

d’aquestes incògnites. L’objectiu del meu treball és investigar i escriure la història 

del futbol a Seva, fruit del meu interès en conèixer la història del meu entorn més 

proper, el futbol i la meva població. 

El treball pretén ordenar cronològicament la informació obtinguda amb l’objectiu 

d’escriure la història del futbol a Seva, però tot i la gran quantitat de dades i 

informacions que tenim, aquesta història no està tancada, s’ha d’anar ampliant a 

mida que es vagin trobant altres documents i més informació.  

La meva hipòtesi planteja que els inicis del futbol a Seva estan relacionats a partir 

dels estiuejants que passaven llargues temporades en el municipi i de la relació 

de Seva amb els primers equips de futbol que van existir a Osona. Els estiuejants  

segurament devien conèixer el futbol de Barcelona i el deurien jugar en les seves 

estones lliures, donant-l’ho a conèixer a la població. Borgonyà el degà del futbol 



Història del futbol a Seva   INS Taradell 
 

8 

 

a Osona i les principals poblacions Manlleu i Vic van ser els nuclis originals i 

difusors del futbol a la resta de municipis de la comarca. 

La importància d’aquest treball està en el fet que mai ningú havia investigat ni 

havia escrit res sobre la història del futbol a Seva de forma aprofundida i extensa. 

Tan sols l’Antoni Pladevall i Font en el llibre “Seva, poble de la plana de Vic i 

portal del Montseny”1 va escriure sobre el futbol a Seva a partir d’un text d’en 

Joan Soler Besa2, però aquest text planteja l’origen del futbol a partir de la Guerra 

Civil, i sols fa un breu recorregut sobre la seva història. 

La metodologia emprada per fer el treball s’ha basat en la premsa, documentació, 

fotografies, entrevistes, bibliografia, webs...  

Per investigar en els orígens de la història del Seva, que ningú recordava m’he 

hagut de centrar en la documentació escrita i en la premsa de l’època. En premsa 

vaig trobar informació en La Vanguardia i el Mundo Deportivo, sobretot pels anys 

10, 20 i 30 del segle passat. Per la informació més actual he consultat El 9 Nou. 

La recerca de documentació sobre els primers anys l’he fet a l’Arxiu de 

l’Ajuntament de Seva regirant les carpetes amb la informació econòmica dels 

anys 10, 20 i 30. També volia consulta les actes dels plens de l’Ajuntament 

d’aquests primers anys però no estaven localitzables. Per anys posteriors he 

tingut accés a la documentació que conserva la U.E. Seva, fent una recerca dels 

temes rellevants pel treball, per exemple els estatuts, carnets, arxius de premsa... 

Les fotografies són un bon document que ens dona molta informació. El que 

veiem en una fotografia paisatges, indrets o persones ens ajuden a identificar 

llocs, èpoques, anys... He fet una recerca de les fotografies sobre el futbol a Seva 

amb especial interès en recuperar les més antigues. En el treball he inclòs les 

fotografies més adients per explicar les diferents parts, i la totalitat de les 

fotografies les he inclòs en el Pen-drive que adjunto. 

 

 
1 PLADEVALL I FONT, Antoni.  Seva poble de la plana de Vic portal del Montseny. Ajuntament 

de Seva, 2001. Pàg. 280-281 
2 Soler Besa, Joan. Seva i la seva tradició al futbol. Text manuscrit Document 8 de l’annex 
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Una altre font del treball, ha estat les fonts orals fetes a través d’entrevistes. Quan 

ja no tenim els primers protagonistes del futbol de Seva i els posteriors són 

bastant grans, degut a la situació excepcional que estem vivint en motiu de la 

COVID-19, m’ha estat impossible entrevistar-los. Tot i així, he pogut parlar amb 

persones històricament vinculades al futbol a Seva que m’han facilitat informació 

i fotografies. També ha estat una font important les entrevistes amb persones 

que actualment tenen càrrecs directius en la UE Seva.  

Les restriccions del moment actual fa que hagi hagut de comunicar-me a partir 

de correus electrònics, trucades, missatges pel mòbil i algunes petites xerrades 

cara a cara. 

Les referències bibliogràfiques consultades per la part introductòria sobre el 

futbol han estat diferents webs temàtiques, i per poder explicar l‘origen dels clubs 

de la comarca d’Osona he utilitzat diferents llibres que han publicat els mateixos 

clubs esportius per explicar la seva història. Per la part més actual he utilitzat 

webs d’internet per obtenir informació.  

El treball comença fent una síntesi del que és el futbol com a esport, després hi 

ha una exposició de com es va originar el futbol a la comarca, més concretament 

en els equips de Borgonyà, Manlleu i Vic. Una introducció del poble de Seva ens 

porta a la part central del treball, a on es desenvolupa la història del futbol a Seva. 

Aquesta està explicada a partir dels fets més destacats succeïts a cada dècada.  

El que no pretén aquest treball es fer un llistat de tots els jugadors, entrenadors, 

juntes directives, equips, classificacions i resultats històrics. Tan sols ens 

interessen els fets més cabdals que han marcat la seva història.  
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El futbol és un esport que es practica amb dos equips, amb l’objectiu d’introduir 

una pilota a dins la porteria de l’equip contrari (amb llenguatge futbolístic 

s’anomena marcar un gol), mentre aquests intentaran defensar la porteria perquè 

no hi entri cap pilota. Tots dos equips, per intentar marcar un gol, poden utilitzar 

totes les parts del cos excepte els braços i les mans. A cada equip hi ha un porter 

que serà l’encarregat de defensar la porteria del seu equip, aquest serà l’únic 

que podrà utilitzar les mans, però només dins de l’àrea. Durant el partit, dins al 

camp hi ha un àrbitre, que és l’encarregat de repartir justícia aplicant el reglament 

pels dos equips, xiulant faltes, fores de joc, ensenyant targetes…  

L’àrbitre en categories altes és recolzat per dos àrbitres assistents o liniers, que 

principalment l’ajuden a xiular els fores de joc i a fer complir les normes, en 

categories més baixes no està acompanyat per cap assistent, havent de fixar-se 

ell mateix en tots els àmbits del joc.  

Les normes del futbol, les va integrar la IFAB (International Football Association 

Board), l’any 1863 on van acordar 17 normes bàsiques, aquestes han anat 

modificant-se amb el pas dels anys per actualitzar-se en el futbol més modern. 

➢ S’ha de jugar en un terreny de joc amb unes mides reglamentàries. 

➢ La pilota ha de ser esfèrica.                                                                                

      3 

 

 
3 Fotografia. Ara.cat 

Pilota de futbol 



Història del futbol a Seva   INS Taradell 
 

11 

 

➢ Cada equip comptarà amb 11 jugadors dins el terreny de joc. 

➢ Tots el jugadors del mateix equip han de portar la mateixa equipació, 

excepte el porter. 

➢ L’àrbitre és el màxim dirigent. 

                            4 

 

➢ Aquest pot ser ajudat per dos assistents. 

➢ El partit dura 90 minuts repartits en dos períodes de 45 minuts.  

➢ Per escollir qui comença jugant amb la pilota i quin camp té cada equip, 

es realitza un sorteig entre els dos capitans de cada equip. 

➢ La pilota es considera fora de joc quan aquesta ha travessat 

completament els límits, ja sigui per aire o terra. 

➢ Es marca un gol quan la pilota creua completament la línia de la porteria. 

➢ Un jugador estarà en fora de joc si quan un company d’equip li passa la 

pilota i ell es troba per davant del penúltim adversari. 

➢ L’àrbitre assenyalarà tir lliure o penal a l’equip rival quan un jugador cometi 

alguna infracció contra l’adversari com donar o intentar una puntada de 

peu, carregar sobre ell, empènyer-lo, o també tocar la pilota amb les 

mans. 

➢ Aquest tir lliure podrà ser directe o indirecte, depenent de la infracció. 

 
4 Fotografia. Federació Catalana de Futbol 

Àrbitre 



Història del futbol a Seva   INS Taradell 
 

12 

 

➢ També podrà ser penal quan un jugador cometi una infracció dintre de 

l’àrea. 

                       5 

 

➢ El servei de banda, el sacarà un jugador de l’equip que no hagi tocat últim 

la pilota. 

➢ El servei de porteria, s’efectuarà quan la pilota surti per una de les línies 

de fons, havent-la tocat en última instància l’equip atacant. 

➢ El servei de cantonada, més conegut com córner, s’efectuarà quan la 

pilota surt per una línia de fons havent-la tocat per última vegada un 

jugador de l’equip defensor.  

 

 

  

 
5 Fotografia. Consell de l’Esport Escolar de Barcelona 

Terreny de joc amb les mides 
reglamentàries 
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1- Història del futbol a Catalunya 
 

El futbol té el seu origen a la Gran Bretanya, i com el seu nom indica en anglès 

“football” significa “peu pilota”, però cal dir que els primers indicis provenen de la 

zona asiàtica, concretament a la Xina van ser els primers a utilitzar una pilota per 

fer un joc. 

El futbol que coneixem avui en dia, té uns 150 anys d’existència. Va començar a 

Anglaterra l’any 1857 quan els camins del rugbi i el futbol es van separar i es va 

fundar la associació de futbol més antiga del món: The Football Association. 

A Catalunya el futbol va arribar l’any 1892 a partir dels membres de la colònia 

britànica agrupada en el “British Club” de Barcelona. Aquests jugaven contra els 

socis del “Club de Ragatas de Barcelona” entre els quals hi havia un important 

grup de britànics. La temporada 1894-95 es va fundar el primer club de futbol 

català desvinculat del “British Club”, la “Societat Barcelona Football Club”. 

Tot i així, el Palamós Football Club va ser el primer club català quan el 1898 

Gaspar Matas i Danés funda l’equip després de tornar dels seus estudis a 

Anglaterra. El Palamós F.C. és considerat el degà de Catalunya, perquè l’equip 

encara persisteix avui en dia. 

A partir d’aquestes dates, el futbol es va estendre per Barcelona, la fundació de 

molts equips, com el “Football Club Català” al 1899 i l’actual “Futbol Club 

Barcelona” fundat l’any 1899 per Joan Gamper, així com altres equips relacionats 

amb fàbriques angleses i escoceses.  

Paral·lelament, el futbol també s’havia estès per tota Catalunya a partir dels 

ciutadans britànics i dels catalans vinculats amb Anglaterra i, arribant a la 

comarca d’Osona amb la fundació del “Torelló Association Football Club” el 1895. 
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1- Borgonyà – Torelló Association Football Club 
 

A la comarca d’Osona, el futbol s’inicià l’any 1895 en una petita població de 300 

habitants, Sant Vicenç de Torelló, més concretament a Borgonyà. En aquells 

temps els germans Fabra i Puig, impulsors de les principals empreses cotoneres 

catalanes, es van associar amb els escocesos James i Peter Coats de Paisley 

(Escòcia) i van fundar una colònia tèxtil a Borgonyà. En aquesta empresa, 

anomenada “Companyia Anónima de Hilaturas del Ter”, la majoria dels seus 

treballadors més qualificats eren escocesos. Borgonyà ja estava equipada amb 

casino, teatre, barberia, escola, oficina de correus, església, farmàcia…, però als 

treballadors escocesos els hi faltava un camp de futbol, per poder-hi jugar en 

hores de descans. Per aquest motiu, van demanar la construcció d’un camp de 

futbol ja que a la Gran Bretanya era un esport molt practicat i ells n’eren uns 

grans coneixedors. Així va néixer el C.D. Borgonyà, en aquells temps “Asociación 

de Torelló”, format inicialment pels treballadors nadius d’Escòcia. Per aquest 

motiu actualment el Borgonyà llueix a la seva samarreta una bandera d’Escòcia 

al costat de la Catalana.  

 

  

 

 

 

 

    6  

 
6 Fotografia. Facebook del C.D. Borgonyà 

Equipació del Borgonyà amb les dues banderes 
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Gràcies a les fonts documentals de l’època, especialment “La Vanguardia”  

sabem que el 6 de març de 1895 l’”Asociación de Torelló” va acceptar jugar un 

partit contra la “Sociedad de Foot-ball de Barcelona”, actualment el F.C. 

Barcelona.  

7 

Durant aquells dies, “La Vanguardia” va anar publicant escrits sobre aquest partit, 

ja que s’esperava amb gran interès.  

En una d’aquestes notícies de “La Vanguardia” (notícia 1 de l’annex) es pot llegir 

com dies abans del partit es van reunir els jugadors en un restaurant francès, 

organitzat per la Sociedad de Foot-ball Barcelona, on s’explicava que els 

jugadors de cada equip es distingien bàsicament perquè els de l’equip osonenc 

eren més grans d’edat que els de Barcelona, fent èmfasi en el capità de 

l’”Asociación de Torelló”  remarcant que era molt baix d’alçada però molt 

intel·ligent i boníssim amb la pilota als peus. 

Van decidir que el partit seria el 25 de març de 1895, a les 4 de la tarda, al 

velòdrom de la Bonanova. L’entitat barcelonina va convidar a les autoritats, a la 

 
7 (1895, març, 6). La Vanguardia. p.2. 
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premsa i al públic destacant que era el primer partit que es disputava a l’Estat 

entre dues localitats diferents. 

Finalment, tal com reflecteix la crònica del 27 de març de 1895 de  “La 

Vanguardia” (notícia 2 de l’annex)  el partit va acabar amb victòria de la Sociedad 

de Foot-ball Barcelona per 8 gols a 3 de l’Asociación de Torelló, reunint-se 

després del partit els dos equips per celebrar el “matx” i brindant per les autoritats 

i el meravellós esport, fins i tot votant perquè es propagués el més ràpid possible. 

Al cap d’uns dies va ser l’Asociación Torelló que va invitar a l’equip barceloní per 

repetir el partit després de l’èxit que havia tingut, però aquesta vegada es jugaria 

a la població de Borgonyà. (notícia 3 de l’annex) 

Els barcelonins van agafar l’últim tren de la tarda direcció Borgonyà per disputar 

el partit. Segons la crònica d’aquell partit (notícia 4 de l’annex) aquesta vegada 

va guanyar l’equip osonenc gràcies a un terreny de joc amb pendent i enfangat 

a causa de les pluges que havien caigut els últims dies, terreny al que ja estaven 

habituats i ho van saber aprofitar acabant  el partit amb el resultat de 5 a 3 a favor 

de l’Asociación Torelló. Després de l’encontre, els jugadors de Barcelona, 

contents de la seva estada al poble van anar a brindar a la fonda del “Box” on els 

van obsequiar. Aquests van ser els primers partits que es van disputar entre dues 

localitats diferents en tot l’Estat.  

                                            
8    Camp de futbol del Borgonyà l’any 1930  

 

 
8 Fotografia. Arxiu fotogràfic històric de Borgonyà 
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Fins al dia d’avui l’evolució dels dos equips és extremadament diferent, el F.C. 

Barcelona és un dels millors equips del món i en canvi el C.D. Borgonyà és una 

petita entitat que competeix a Tercera Catalana, la penúltima del territori català, 

amb només un primer equip. Tot i això, té un dels camp més bonics de tota 

Catalunya, amb gespa natural i envoltat d’arbres, sembla un camp britànic. 

Desgraciadament, de forma periòdica al voltant de cada 50 anys, el camp situat 

a la vora del riu Ter pateix inundacions, l’última va ser a l’octubre del 2018, quan 

el camp va quedar completament cobert de fang i aigua. Per sort, gràcies a la 

bona relació que hi ha amb el club escocès Saint Mirren, que van vestits iguals i 

es consideren germans, aquest club escocès va engegar una campanya de 

recollida de diners per arreglar el camp del Borgonyà, i al cap d’un any ja es van  

tornar a disputar partits.9  

 

                
10 Foto de l’estat actual del camp del Borgonyà 

 

 

 

 

 

 
9  Web C.D. Borgonyà. Consultat el 10 setembre de 2020 

https://cdborgonya.weebly.com/premsa--histograveria.html  
10 Fotografia. Instagram del C.D. Borgonyà 
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2- Manlleu 
 

El primer partit de futbol a Manlleu es va jugar el 16 d’agost de 1914, tot i que de 

ben segur que ja se’n devien jugar abans perquè a les ciutats més grans ja 

existien clubs importants disputant competicions nacionals i regionals.  

El futbol a Manlleu va sorgir gràcies al germà Alfred del col·legi del Sagrat Cor 

de la Salle de Manlleu, segurament amb la col·laboració dels seus parents que 

estaven vinculats a la Federació Catalana de Futbol i també al Futbol Club 

Barcelona. Amb l’arribada del germà Alfred al col·legi de Manlleu l’any 1913, les 

activitats de l’esbarjo van prendre dinamisme i modernitat. Els alumnes 

practicaven futbol els dijous a la tarda i els diumenges es trobaven al pla de can 

Puntí per disputar-hi els partits. Amb el pas del temps, cada vegada es jugaven 

els partits més seriosament, el germà Alfred tenia especial interès en fer conèixer  

i complir la normativa del futbol, ell explicava les normes i també les aplicava fent 

d’àrbitre.  

 

11  Camp dels Hermanos al Pla de can Puntí (1918) 

Amb l’increment de l’afició i la pràctica del futbol es va fer necessari l’ús de 

material esportiu, que es va aconseguir a través d’una campanya voluntària, 

recollint aportacions per poder comprar les equipacions, les pilotes i les botes. 

Abans de comprar el material, era imprescindible establir un nom per a l’entitat i 

definir quins serien els colors de les equipacions, i per aquest motiu el germà 

 
11 Fotografia. Llibre AEC Manlleu 75 anys de futbol. Agustí Danés i Alexandre Roca 
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Alfred va organitzar una assemblea en una de les classes amb més d’un 

centenar de participants. A la pissarra es van anotar els possibles noms per a 

l’entitat, i per clara majoria el nom escollit va ser el de “Futbol Club Catalunya”, 

seguidament es va tornar a confeccionar una segona votació per escollir els 

colors del club i també per una clara majoria es va escollir el barrat vertical amb 

vuit ratlles grogues alternades amb vuit ratlles vermelles. Actualment el Manlleu 

segueix vestint aquests mateixos colors en les samarretes, els quals van escollir 

un centenar de joves fa més de 100 anys.  

A part d’aquesta petita entitat, a Manlleu també hi van haver uns altres 

precursors, es tractava d’un grup de joves que estudiaven l’idioma esperanto i 

una altra colla d’esperantistes. Així que al final entre els joves d’una colla i de 

l’altre es va crear un vincle que els unia tant per el seu interès per l’idioma com 

per les estones de futbol. Un jove coneixedor del futbol amb cognom Salamí va 

fer amistat amb alguns esperantistes i d’aquesta manera els va motivar a formar 

un equip més seriós, i com a resultat van acabar formant l’equip “Esperanto 

Amikeco”. 

Així doncs, el 16 d’agost de 1914, en plena Festa Major al poble, s’hi va disputar 

el partit anunciat en el programa oficial de la festa, com a novetat d’aquell any. 

Entre els dos equips van haver d’habilitar el camp de can Puntí ja que s’esperava 

una gran presència d’espectadors, per tant van haver de marcar les línies del 

terreny de joc, van muntar les porteries i una tribuna per a les autoritats locals. 

Els del Futbol Club Catalunya tenien més afició que els esperantistes, tot i que 

la gent del públic hi anava més atrets per la novetat que no pas pel joc. Del partit 

no hi ha cap crònica, tot i que sí que en sabem que els del “Futbol Club 

Catalunya” es van imposar per tres gols a zero als de l’ ”Esperanto Amikeco”. 

Els dos equips van seguir jugant partits, sempre en el camp de can Puntí, però 

cap amb la transcendència d’aquell primer partit. Sembla ser que l’equip 

esperantista no va durar més de dos anys, en canvi l’equip de Catalunya fins i 

tot va arribar a disputar partits amb altres poblacions. 

L’any 1917 els integrants dels dos equips que encara volien seguir jugant a futbol 

van fundar el “Centre Esportiu Manlleu”, però un aiguat l’any 1919 els va deixar 

sense camp i com a conseqüència la seva desaparició. 
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Per sort, les ganes de futbol a Manlleu no van desaparèixer mai i al cap de tres 

anys es va fundar el “Foot-ball Club Manlleu”, la primera entitat federada a 

Manlleu. Aquesta mateixa entitat també organitzava curses ciclistes, proves 

atlètiques i vetllades de boxa amb gran èxit. Aquestes es van anar repetint durant 

els anys i alhora es van produir certs enfrontaments entre altres societats 

recreatives locals, essent una de les principals causes de la seva dissolució cap 

a principis de l’any 1927.  

Finalment l’any 1931 es va fundar l’actual Manlleu, l’ ”Agrupació Esportiva i 

Cultural Manlleu”. Fins a l’actualitat han patit molts alt i baixos, però la gent de 

Manlleu recorda especialment l’època daurada del club, als anys 90 quan l’equip 

va disputar el play-off per pujar a Segona A, quan van arribar a jugar contra el 

Real Madrid “B” al Santiago Bernabéu. També el 2012 i 2013 es van disputar els 

play-off per jugar a Segona B, i en aquest últim també van tenir l’oportunitat 

d’enfrontar-se al Nàstic de Tarragona en la final de Copa Catalunya, 

desafortunadament van perdre, però es recorda amb gran entusiasme. 

Actualment l’”AEC Manlleu” està competint a Primera Catalana, acabant sempre 

a la part davantera de la taula, lluitant per aconseguir un ascens molt desitjat per 

tornar el Manlleu a la categoria que li pertoca, sens dubte un dels equips puntals 

de la comarca.  

 

 

 

 

                                                                                               

12  

 
12 Fotografia. Llibre AEC Manlleu 75 anys de futbol. Agustí Danés i Alexandre Roca 

Primer escut de 
l'AEC Manlleu 
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3- Vic 
 

El futbol a la ciutat de Vic va aterrar l’any 1913 amb la fundació de la primera 

entitat de futbol, el “Marià Ausa”, conegut més popularment per “L’Ausa”. Les 

institucions eclesiàstiques en van ser els principals promotors, ja que el bisbe 

Torres i Bages fomentava l’esbarjo i la pràctica esportiva. 

              
13   Plantilla del Marià Ausa l’any 1914 

 

El 18 d’octubre de 1922 va néixer el “Vic Foot-ball Club”, que va ser el primer 

equip en portar el nom de la ciutat. Una colla d’amics entusiastes i enamorats del 

futbol van tenir la iniciativa de crear aquest equip, totalment desvinculat de la 

moralitat eclesiàstica. La ciutat vigatana es va bolcar amb l’equip ja que un any 

després del seu inici ja tenia més de 500 socis. Amb el naixement del “Vic FC”, 

aparegué una gran rivalitat entre el “Marià Ausa”, on aquell any van participar 

conjuntament al Campionat de 2ª Regional al Grup C, quedant primer el “Marià 

Ausa” amb 16 punts i amb un punt per sota el “Vic F.C.”, disputant-se fins a la 

última jornada el liderat.  

 
13 Fotografia. Arxiu Fundació UE Vic. 
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A finals de la dècada dels anys 20, es va fer una selecció dels dos clubs vigatans 

per defensar futbolísticament la ciutat contra el Manlleu, i després d’aquesta 

experiència els jugadors es mostraven interessats en la fusió dels dos clubs, però 

les dues entitats no n’estaven d’acord, ja que el “Marià Ausa” estava en un gran 

moment i amb unes instal·lacions esportives millors. El ”Vic F.C.” també estava 

en contra de la fusió i més encara quan als anys 30 va acumular bastants èxits 

esportius, fins a 8 vegades va arribar a ser campió del seu grup. 

Van passar més de 20 anys, quan finalment després de la Guerra Civil el “Marià 

Ausa” i el “Vic Foot-ball Club” va decidir ajuntar-se donant lloc a una nova entitat 

anomenada “Unió Esportiva Vic”, “Unió Deportiva Vich” en aquells moments, 

presidida per el senyor Joan Vilar, fitxant com a entrenador al senyor Gràcia del 

Sabadell. La nova entitat a més a més del futbol també acollia a altres esportistes 

com ciclistes, bàsquet, atletes… Al carrer Gallissà, al costat de la plaça de toros 

hi havia el camp, anteriorment formava part del “Vic Foot-ball Club”, i a mesura 

que van anar passant els anys, es va ampliar i millorar, construint una tribuna i 

uns vestidors. L’any 1956 amb l’ascens de l’equip va plantar-hi herba ja que per 

a la nova categoria era obligatori, i 5 anys més tard van construir 9 torres de llum 

amb il·luminació artificial, això va permetre disputar partits a la nit.  
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  14  Camp de la UE Vic, situat al carrer Gallissà amb les noves torres de llum 

 

En la dècada dels 50, Alfons Losada, una persona coneguda futbolísticament a 

Vic, ja retirat dels camps, enfocava els seus objectius en construir un equip 

juvenil, buscant joves talents per la ciutat de Vic, donant consells i emportant-se 

als més bons. Fins a una cinquantena de nois va arreplegar per la “Unió 

Esportiva Vic”, aquests jugadors la temporada 51-52 va quedar en primera 

posició del seu grup, motiu del qual el va permetre disputar la “Copa del 

Generalísimo”, on van arribar fins a vuitens de final quan el “Futbol Club 

Barcelona” els va eliminar. En la següent temporada molts d’aquests juvenils es 

van incorporar a les files del primer equip on van aconseguir l’ascens a Tercera 

Divisió Nacional, i l’any següent a conseqüència de la temporada anterior van 

arribar equips de primera i segona divisió com el Sabadell, l’Espanyol i Sporting 

de Gijón i es van emportar la majoria dels talentosos i joves futbolistes formats a 

Vic.  

 
14 Fotografia. Arxiu Fundació UE Vic. 
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Actualment la “UE Vic” té com a futbol base, la “Fundació Unió Esportiva Vic”, ja 

que es van quedar sense, amb motiu d’una fusió l’any 2009 quan la “UE Vic”, el 

“Remei CF”, el “Riuprimer CF” i l’ ”Escola de Futbol d’Osona” van decidir ajuntar-

se i crear el “Vic Riuprimer REFO FC”. Des de llavors “UE Vic” i “Vic Riuprimer” 

comparteixen instal·lacions, principalment l’Estadi de Vic, inaugurat l’any 1986 

amb capacitat per unes 4.000 persones. Futbolísticament la “UE Vic” competeix 

a la Primera Catalana, alternant bones campanyes a dalt de la classificació, 

intentant tornar a Tercera Divisió Nacional com ja va fer els les temporades 2011-

2012 i 2012-2013. 15 

                                
16 L’Estadi de Vic en construcció l’any 1985  

 
15 Tanyà, Ramon i Casanovas, Josep. (1983). Història del Vic F.C. i U.E. Vic. Vic: UE Vic. 
16 Fotografia. Arxiu Fundació UE Vic.  
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17  Plaça de la Creu, Seva. Al voltant de 1910 

 

Seva és un municipi situat al sud-est de la comarca d’Osona, a la falda nord est 

del Montseny. El seu territori té una extensió de 31 km² i està situat a una altitud 

de 630 metres sobre el nivell del mar. 

El municipi està format per diferents nuclis poblacionals: el poble o nucli de Seva, 

el poble de Sant Miquel de Balenyà, i cinc urbanitzacions ajuntades, edificades 

a partir de finals dels anys 60 (Serrabardina, El Montanyà, Can Garriga, Perafita 

i el Pinós). La seva població, a l’any 2019 és de 3.569 habitants, repartits entre 

els diferents nuclis de població. La població del poble de Seva ha passat de tenir 

765 habitants el 191018 a tenir al voltant de 1.400 habitants avui en dia.  

El poble de Seva és el nucli històric que dona entitat a tot el municipi i en 

centrarem en ell com a unitat poblacional amb una trajectòria històrica. 

Comentarem els trets distintius que ens poden ajudar a entendre com era el 

poble a començament del segle XX quan hi ha els primers indicis del futbol i com 

ha evolucionat. 

L’economia de Seva ha estat al llarg dels segles bàsicament agrària, amb el 

conreu dels camps, l’aprofitament forestal i la cria de bestiar, a partir 

d’explotacions familiars petites de propietat  o treballades com a masovers. Unes 

 
17 Fotografia. Arxiu Centre Excursionista de Catalunya 
18 PLADEVALL I FONT, Antoni.  Seva poble de la plana de Vic portal del Montseny. Ajuntament 
de Seva, 2001. Pàg. 167 
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poques grans cases pairals (el Prat, Figarolas, el Sors, el Riquer,...) es repartien 

antigament la propietat del la major part del territori i l’explotaven a partir de les 

masoveries.   

Un aspecte important en la història de Seva i la vida dels seus habitants era 

l’església i el seu poder i domini en totes les activitats de la gent, sobretot en 

relació a l’educació i al lleure. 

Seva, des de finals del segle XIX o principis del segle XX, era també un poble 

d’estiueig on famílies, bàsicament de Barcelona, hi anaven a estiuejar, passant-

hi les llargues temporades d’estiu en grans cases o torres. Aquest fet, el de 

l’estiueig de grans famílies ha condicionat i donat la seva empremta al poble de 

Seva. 

A partir del 1950 o 1960 comença aparèixer la indústria a Seva, però mai ha 

tingut gaire importància l’activitat industrial o comercial. La gent de Seva vivia del 

conreu dels camps, de treballar en indústries de fora del municipi o de fer feines 

pels estiuejants  o “senyors” de fora.  

No és fins els anys 70 i 80 que Seva comença a experimentar un gran creixement 

i canvi a tots nivells. Hi ha un gran desenvolupament econòmic, social i cultural 

de tota la població en general, relacionat amb iniciatives i millores en els camps 

de l’educació i les escoles, els serveis mèdics, l’abastament de l’aigua, la 

urbanització de carrers, l’ordenació de l’activitat industrial, el comerç i noves 

activitats de lleure i esport. 

Actualment, a Seva hi ha poca activitat industrial i comercial, el sector agrari ha 

quedat reduït a una activitat residual i a on molta part de la seva població es 

desplaça a treballar fora del municipi. Tanmateix, les segones residències 

continuen tenint molt pes, tot i que molta gent que inicialment sols hi venia com 

a segona residència s’hi ha acabat instal·lant de forma definitiva.   
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El futbol és un esport que arriba a Catalunya a finals del segle XIX a partir dels 

residents d’origen britànic, que treballen i viuen a Catalunya, en el marc de la 

industrialització del país i la col·laboració amb empreses angleses. També el 

retorn dels catalans que tornen dels seus estudis a Anglaterra devien portar 

l’afició per aquest esport. A Osona, la industrialització al voltant de les fàbriques 

i colònies industrials al costat del Ter va ajudar a la introducció del futbol a la 

comarca. A pobles de tradició d’estiueig com són Tona, Viladrau i Seva molt 

probablement el futbol es devia introduir a partir dels estiuejants que passaven 

llargues temporades en aquests pobles. 

A Seva, no coneixem concretament quan es va començar a jugar a futbol ni 

l’origen del seu club, però sí que sabem que als anys 20 del segle passat existia 

un club de futbol a Seva amb el nom de Montseny F.C., suposem que serien les 

inicials de Montseny Foot-ball Club. 

 

Un títol de soci del Montseny F.C. de Seva de l’any 1925 a nom de Josep Soler 

Falgueras (Seva 1908 - Barcelona 1997) com a soci número 23 i signat pel 

president Joan Carbonell el dia 15 de març de 1925 i segellat amb l’escut de 

l’entitat és el primer document que conservem i ens dona notícia sobre el futbol 

a Seva. 

 

El carnet és de cartolina blanca i impresa amb motius florals en relleu i acolorit 

de color lila i verd, és de mides 9,2 x 10,5 cm, plegat verticalment. A la part frontal 

hi ha el nom del club i la població sota les flors impreses. A la posterior hi ha 

l’escut, aquest és rodó i hi destaca en la part superior el massís del Montseny i 

en la part inferior una pilota de futbol, ambdues parts ajuntades per el nom del 

club. A la part interior hi ha imprès una plantilla del títol de soci, la qual s’ha 

d’emplenar a mà amb les dades corresponents de cada soci. 
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19 

 

20 

 

 

 

 
19 Títol de soci. Cartolina impresa i en relleu. (anvers). Arxiu Can Gurri (Seva) 
20 Títol de soci. Cartolina impresa i en relleu. (revers). Arxiu Can Gurri (Seva) 



Història del futbol a Seva   INS Taradell 
 

29 

 

També sabem que hi havia un altre equip de futbol anomenat Montseny F.C. de 

la localitat d’Arbúcies, població situada a la part oriental de la falda del Montseny, 

a la comarca de la Selva.  

 

En la premsa de l’època hi ha diverses referències documentals, concretament 

a «La Vanguardia» i el «Mundo Deportivo» que demostren l'existència i l'activitat 

del “Montseny FC”, als anys 10 del segle passat, però desconeixem a quin equip 

fa referència, si al de Seva o al d’Arbúcies. 
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1- Anys 10: La incògnita del Montseny F.C. 

 

La primera notícia que podem trobar és del diari “La Vanguardia” del 18 de març 

del 1914 on s’esmenta un partit entre el Club Montserrat i el Montseny F.C. que 

va acabar amb victòria visitant amb la següent alineació: Fabrés, Pla, Díez, 

Guimó, Vila, Grau, Martí, Cabré, Feliu, Gras i Costa. 

21 

 

Dos mesos després, concretament el 28 de maig del 1914 el mateix diari “La 

Vanguardia” dedica cinc línies al partit disputat entre l’Agrupació Deportiva 

Canigó i el Montseny F.C. 

22 

 

Ja a finals d’any, “La Vanguardia” publica el 19 de desembre una notícia on 

aquella mateixa tarda, a les tres, hi havia un gran interès per el partit que es 

disputaria entre el Montseny F.C. i una altra vegada l’Agrupació Deportiva 

Canigó. 

23 

 

 
21 (1914, març, 18). La Vanguardia, p.6.  
22 (1914, maig, 28). La Vanguardia, p.6. 
23 (1914, desembre, 19). La Vanguardia, p.5. 
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2- Anys 20: Montseny Futbol Club a Seva 

 

En la següent notícia del 13 d’agost del 1922 del diari “La Vanguardia” és la 

primera que sabem segur que es tracta del Montseny FC de Seva, on explica 

que en motiu de la Festa Major del poble, el 15 d’agost, s’inaugurarà un camp de 

futbol i a continuació es disputarà un partit entre l’equip Estudiantil de Vic i el 

Montseny FC de Seva. 

 

24 

 

A la comptabilitat de l’ajuntament de Seva, corresponent a l’any 1923 apareix en 

el resum de despeses notificant un pagament de 60 pessetes per una copa trofeu 

pel guanyador del tradicional partit de futbol de Festa Major (document 6 de 

l’annex).25 També hi ha un altre document com a Lliurament, en la categoria 

d’imprevistos, de la despesa per aquesta copa, de 60 pessetes feta pel joier de 

Vic, Enrique Costa (document 7 de l’annex).26 

 

 

Fragment del lliurement d’imprevistos del 25 d’agost de 1923 

 

 
24 (1922, agost, 13). La Vanguardia, p.15. 
25 Full de comptabilitat. Relació d’imprevistos, del 1923. Arxiu Ajuntament de Seva 
26 Lliurement d’imprevistos. 25 d’agost del 1923. Arxiu Ajuntament de Seva 
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En la notícia del “Mundo Deportivo” del 18 de març del 1925 s’explica que es va 

fer una reunió general de socis per escollir una nova junta directiva, encapçalada 

per Juan Carbonell, el mateix que va firmar el carnet de soci del Montseny F.C..  

 

27 

 

 

                                              28 

 

 
27 (1925, març, 18). Mundo Deportivo, p.5. 
28 Fotografia. Arxiu Ajuntament de Seva 

Equip del Montseny F.C. 
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En la anterior imatge es pot observar l’equip del Montseny Futbol Club sota la 

porteria amb la samarreta ratllada verticalment, amb samarreta més clara i una 

pilota a la mà hi ha el porter. En el jugador repenjat en el pal porta l’escut del 

Montseny F.C., idèntic al que es pot observar en el carnet de soci. 

També tenim documentat un partit entre el “F.C. de Vich” contra una selecció de 

la plana de Vic on jugava el porter del “F.C. Montseny (Seva)” el dia 10 de maig 

de 1923. Està escrit en un dietari fet per Josep Soler Falgueras, també propietari 

del títol de soci esmentat anteriorment. Aquest dietari era un exercici del 

batxillerat de quan estava estudiant a la Salle de Manlleu. 

29  

 
29 SOLER FALGUERAS, Josep. Dietarios 1922-1923. Manlleu. Arxiu Can Gurri   
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En el dietari trobem escrit: “Dia 11. Ayer el partido F.C. de Vich, jugó contra una 

selección de la plana de Vich, jugando de portero, el portero del (xx) F.C. 

Monseny (Seva); el resultado fué: Cero a cero; el día antes llovió y también lo 

hizo inmediatamente después del partido. Así podemos decir junto con el Patufet 

que San Pedro también le debe gustar el foot-ball y también debía saber que iba 

a beneficio del Hospital”.  

A partir de la inauguració del camp de futbol al 1922, es devia jugar regularment 

a aquest esport, i es jugava sovint contra els clubs dels pobles veïns, en aquestes 

dates existia ja una gran rivalitat amb equips com el F.C. Taradell. 

Segons el “Mundo Deportivo”, el 5 de març de 1925, el club Montseny F.C. de 

Seva havia jugat 10 partits contra el Taradell F.C., dels quals guanyà 7 partits, 3 

els va empatar i no en va perdre cap, fent 17 gols per 5 en contra. En la data 

abans citada, es va jugar un partit en què guanyà l'equip de Seva per 2-0, amb 

gols d'Aniceto (M) i Castañ. L'equip local estava format per: Aniceto – Nuri, 

Rovira- Puig (P), Puig (R), Puig (J)- Costa, Valldeoriola, Aniceto, Castañ i Nuri. 

Un comentari d'aquest partit diu: «El partido fue muy disputado en el primer 

tiempo en que los locales lograron perforar por dos veces la puerta contraria en 

dos buenos schoots de Castan y Aniceto (M).» 

30 

 
30 (1925, març, 6). Mundo Deportivo, p.3 



Història del futbol a Seva   INS Taradell 
 

35 

 

3- Anys 30: C.D. Seva 

Tenim quasi nul·la informació sobre l’existència del futbol durant els anys 

anteriors i durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1939). L’única notícia trobada 

és del 9 de juliol de 1937 (notícia 5 de l’annex) en plena Guerra Civil d’un partit 

del C.D. Seva contra G.D. l’Esplai. Aquest últim com a premi d’haver guanyat el 

Torneo Copas Gatell, se’ls va obsequiar amb una excursió amb autocar fins a 

Seva i al mateix temps jugar un partit de futbol amb el club de Seva. El partit tal 

com reflecteix la crònica del Mundo Deportivo, va acabar amb victòria visitant per 

2 a 3 gols. 31 

Amb aquesta notícia és la primera referència documentada com a nom de Seva 

en el futbol en aquesta població. C.D. Seva suposem que serien les inicials de 

Club Deportivo Seva.  

A partir d’un text sobre el futbol a Seva32 escrit per en Joan Soler Besa, que va 

ser la base pel capítol sobre el futbol escrit per en Antoni Pladevall, aquest ens 

diu que en temps de la guerra es va començar a jugar a futbol a Seva. En la casa 

de “Can Moler” hi havia uns frares amagats que sabien jugar molt a futbol i que 

van organitzar uns partits juntament amb els cuiners que treballaven al Sanatori 

de Tuberculosos del Brull i amb altres nois de Seva. Jugaven en un camp d’alfals 

que hi havia al darrera de “Can Jaume”. No va ser l’inici del futbol però si que 

ens dona constància de que es practicava aquest esport durant aquests anys. 

 

 

 

 

 

 

 
31 (1937, juliol, 9). Mundo Deportivo, p.2. 
32 Soler Besa, Joan. Seva i la seva tradició al futbol. Text manuscrit Document 8 de l’annex. 
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4- Anys 40: Camp de la Sunyera 

Durant aquesta dècada no tenim cap informació escrita, però sí que tenim 

imatges difícils de datar. En alguns casos coneixem els jugadors que apareixen 

a la foto, i fent una recerca del arbre genealògic de Seva per la web del 

MyHeritage hem pogut determinar les dates de naixement i partir d’això hem 

datat la fotografia dins un període d’anys. Aquesta és la primera equipació que 

coneixem del Seva, amb samarreta ratllada verticalment suposem de color verd 

i blanc i el pantaló de color fosc. 

                                        
33 Fotografia dels anys 40  

En els anys 40 van arreglar un camp situat entre Can Vives i La Sunyera, aquest 

camp era propietat de Can Vives i es va obtenir el permís gràcies a Josep Jutglar, 

al qui fou alcalde durant molts anys. Els aficionats van aplanar el terreny a pic i 

pala i també van afegir-hi terra ja que abans la superfície era erm i pedregós. Per 

pagar les despeses el jovent va fer una recol·lecta per les cases del poble. Com 

que en el camp no hi havia vestuaris, els jugadors es canviaven al “Centro”, un 

bar situat al centre del poble, més endavant es van canviar en una casa més 

propera al camp. 

 
33 Fotografia. Arxiu Jaume Soler 
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34  Postal de la porteria del camp de la Sunyera, al fons el poble de Seva 

 

                                                    
35  Porter intentant parar la pilota al camp de la Sunyera 

En aquesta imatge podem veure el camp de la Sunyera, amb el Montseny al fons 

i en primer pla el porter saltant intentant parar la pilota. És interessant observar 

la porteria tan sols feta amb tres pals. No hem pogut datar aquesta imatge amb 

precisió però creiem que correspon als anys 40 per la tipologia de la fotografia, 

el camp i la vestimenta. 

 

 
34 Postal. Arxiu Ajuntament de Seva 
35 Foto. Arxiu Jaume Soler. 
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5- Anys 50 i 60: Real Seva 

Durant aquestes dues dècades seguim sense tenir massa informació. Sabem 

que a més del camp de la Sunyera es va fer un altre camp de futbol a Seva situat 

a la zona de la Cuadrada. No coneixem exactament en quina data es va construir 

el camp de la Cuadrada, però podem assegurar que l’any 1960 els dos camps 

seguien en peu, tot i que el camp de la Sunyera estava més en desús. En la part 

superior del plànol topogràfic es pot veure el camp de la Sunyera i en la part 

inferior s’observa el camp de la Cuadrada. 

 

            

36  Topogràfic de Seva l’any 1960  

 

 

 

 

 
36 Plànol topogràfic de Seva de l’any 1960. Cartoteca Digital  
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També tenim algunes imatges d’aquestes dècades amb els jugadors identificats. 

                                                 

37  Imatge de l’equip de Seva a la dècada dels 50 

L’any 1959 el nom de l’equip de futbol a Seva apareix com a Real Seva, amb 

samarreta i pantalons blancs i mitgetes fosques. Les següents fotografies estan 

realitzades a l’estadi Torres i Bages de Vic, la primera van jugar un partit entre el 

Futbol Plana i el Real Seva finalitzat amb el marcador de 2-3 amb victòria 

sevadana anotant els gols Puig i Pujadas. I la segona hi ha el porter i la defensa 

del Real Seva que van quedar en segona posició. En les imatges podem 

observar l’escut d’aquella època on podem percebre una corona a la part 

superior. 

 
37 Foto www.seva.cat 



Història del futbol a Seva   INS Taradell 
 

40 

 

                                  

38  Equip del Real Seva 

                                                                                            

39  Jugadors del Real Seva: Vila, Gallifa, Casas i Pedrosa 

 
38 Foto Real Seva 1959. Arxiu Jaume Soler 
39 Foto Real Seva 1959. Arxiu Jaume Soler 
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40 Equip del Seva, amb camisa 

En aquesta fotografia apareixen els mateixos jugadors del Real Seva, en aquest 

cas els jugadors vestits amb una camisa cordada de ratlles verticals més fines 

verdes i blanques. 

Durant aquests anys el futbol apart de l’equip oficial de Seva també es jugava 

com esport popular. El jovent de Seva disputaven els seus partits als Pins de 

Seva, en un terreny on havien instal·lat unes porteries.  

 

41 Jovent jugant a futbol als Pins 

 
40 Foto equip del Seva. Arxiu Jaume Soler 
41 Foto jugant a futbol als Pins. Arxiu Jaume Soler 
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6- Anys 70 i 80: Unió Esportiva Seva 

A finals dels anys 60 i inicis del 70 el futbol a Seva es va dissoldre, i no va ser 

fins l’any 1973 quan es va crear un nou equip anomenat Unió Esportiva Seva 

que inicialment jugava els seus partits al camp de la urbanització del Montanyà. 

El 1976 amb el suport de la Federació gràcies al senyor Arester, president del 

C.F. Sant Andreu i persona totalment integrada a Seva, i de Josep Mª Bassas, 

president de la U.E. Seva es va iniciar la construcció d’un camp de futbol 

reglamentari en un indret conegut com l’Alzinar. Aquest camp de sorra de 95x65 

metres de superfície es va inaugurar l’any 1979 amb el nom de Municipal l’Alzina 

amb la presència dels jugadors del F.C. Barcelona, Carles Reixach i Juan Manuel 

Asensi. El partit inaugural es va disputar el mateix dia entre la Unió Esportiva 

Seva i el Sant Andreu, que en aquells moments competia a Tercera Divisió. El 

partit va acabar amb el resultat de 1-10 a favor dels santandreuencs. 

 

                                     

42 Subjectant la cinta Josep Mª Bassas, Francesc Coma, exalcalde de Seva tallant la cinta 

juntament amb Josep Palmarola, alcalde de Seva en la inauguració del camp  

 

 
42 Fotografia. Arxiu U.E. Seva 
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43 Rexach i Asensi donant la mà als jugadors del Seva   

 

                                                   

44  Rexach i Asensi en la inauguració del camp ple de gent 

 

 
43 Fotografia. Arxiu U.E. Seva 
44 Fotografia. Arxiu U.E. Seva 
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L’any 1981 la U.E. Seva fa els seus primers estatuts signats pel president del 

club Josep Mª Bassas, el dia 10 de desembre de 1981. Aquests estatuts van ser 

revisats i donat el vist i plau per la Federació Catalana de Futbol el 31 de 

desembre de 1981 i registrats a la Generalitat de Catalunya l’any 1982. Un any 

després la U.E. Seva s’inscriu al registre de Clubs i Associacions Esportives de 

la Direcció General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb 

l’ordre de 22 de maig de 1981. 

L’any 1993 es van ratificar els estatuts de l’entitat per Resolució del Secretari 

General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya , amb data de 4 de febrer de 

1993. 46 

 

 
45 Fotografia. Arxiu Ajuntament de Seva 
46  Documentació Arxiu UE Seva 

Foto aèria dels anys 80 del camp de futbol de Seva 
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Un fet destacable va ser quan l’any 1983 la discoteca “Foxtrot” de Seva va 

celebrar la gala de Miss Espanya, Garbiñe Abasolo García juntament amb Pilar 

Aguirre i Maria de la Soledad Pilas van ser les guanyadores del certamen. 

Coincidint amb aquest esdeveniment van assistir en un partit de la U.E. Seva 

fotografiant-se amb l’equip. 

     
47  L’equip de la U.E. Seva amb les guanyadores de Miss Espanya 

 

En aquesta fotografia la samarreta de l’equipació del Seva era totalment verda 

amb els pantalons blancs. El patrocini d’aquell any era el Castell del Brull tot i 

que més endavant ho seria la discoteca local “Foxtrot”. 

 

 

 

 

 
47 Fotografia arxiu UE Seva 
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7- Anys 90: Gespa natural al Municipal l’Alzina 

Un altre fet destacable és l’homenatge que el futbol de Seva va fer al pilot de 

ral·lis Pep Bassas (Seva, 1962-Barcelona 2008), després que el 1989 va ser 

Campió d’Espanya de Ral·lis, celebrat el 4 de febrer de 1990. 

 

       
48 Joan Gibaja, president de la U.E. Seva entregant una placa commemorativa a Pep Bassas   

 

 
48 Foto arxiu UE Seva 
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49 

L’any 1990 el primer equip del Seva va aconseguir el primer ascens de categoria 

al haver quedat en primera posició a Tercera Regional, ascendint a Segona 

Regional. 

Un canvi important en el futbol a Seva va ser a l’any 1997 quan es decideix 

col·locar gespa natural gràcies a l’ajut de la Federació, l’Ajuntament de Seva, 

socis, empreses i establiments del municipi. La inauguració del camp de gespa 

va ser presidida pel President de la Federació, el senyor Agustí Pujol juntament 

amb les autoritats del municipi, celebrant-se el partit inaugural el dia 11 de 

setembre del 1997 contra el Sant Andreu. Al mateix temps es va aprofitar per a 

construir al costat un camp de futbol de sorra per disputar-hi els partits dels més 

petits. També es van fer millores als vestidors i al local social. 

 
49 Notícia ascens UE Seva. Mundo Deportivo (1 de juny 1990) 
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50 Imatge d’un partit en el Municipal l’Alzina 

L’1 de novembre de 1999 es va celebrar l’homenatge al pilot de motociclisme 

Àlex Crivillé amb motiu d’haver assolit el títol de campió del món en la categoria 

de 500cc, celebrat en les instal·lacions de la Unió Esportiva Seva, havent 

d’ajornar el partit previst per aquell dia contra la UE Rupit-Pruit.  

                                                                   
51 Preparatius en l’homenatge on van haver de posar moqueta sobre la gespa per protegir-la 

 

 
50 Fotografia Municipal l’Alzina. Arxiu UE Seva 
51 Foto preparatius homenatge Àlex Crivillé. Arxiu El9nou 
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8- Anys 2000: Actualitat 

A començaments dels 2000 la U.E. Seva es va enfrontar en un partit contra el 

Farum Boldklub, actualment FC Nordsjælland, un equip de la primera divisió 

danesa, que ha arribat a disputar la màxima competició europea durant els últims 

anys. Aprofitant l’estada de l’equip danès a Osona van jugar aquest partit que va 

acabar amb el resultat de 0 a 10 gols a favor dels danesos.52 

           

53  Equip del U.E. Seva barrejat amb els jugadors del Farum Boldklub 

 

El Futbol Club Barcelona solia preparar les temporades a les instal·lacions 

esportives de  l’hotel del Montanyà, ja que Johan Cruyff estava vinculat a la 

urbanització del Montanyà. L’agost del 2000 el FC Barcelona B va fer-hi l’stage 

de pretemporada, aprofitant l’estada per disputar-hi el partit tradicional contra la 

U.E. Seva. El partit es va disputar el dia 6 d’agost a les 18:00 i va acabar amb 

victòria blaugrana per 0 a 11 gols. (notícia 9 annex). 

 
52 Notícia Mundo Deportivo (17 de març 2000) 
53 Fotografia Arxiu UE Seva 
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El 29 de juliol de 2012 Johan Cruyff va organitzar un partit de futbol al Municipal 

l’Alzina amb els seus amics per passar la tarda, ja que mantenia una bona relació 

amb el club. 

 

54 Johan Cruyff fotografiant-se amb espectadors després del partit  

El Municipal l’Alzina fins i tot va ser escollit per gravar un anunci televisiu per la 

marca francesa Decathlon, aquest spot publicitari gravat l’any 2013 hi van 

participar alguns jugadors del club.55 

L’1 de febrer de 2015 es va inaugurar la nova gespa artificial al Municipal l’Alzina. 

Gràcies a l’Ajuntament de Seva es va canviar la gespa natural del camp de futbol 

per gespa artificial ja que la U.E. Seva havia augmentat el nombre d’equips i era 

molt difícil el manteniment del camp. 56 

                                                                          
57 Pere Puigrodon fent la sacada d’honor el dia de la inauguració 

 
54 Fotografia arxiu UE Seva 
55 Decathlon France (2013, setembre, 2) Spot TV Decathlon Rentreé des Sportifs 
[Video].Consultat 10 setembre 2020  des de https://youtu.be/CCmxrtq7S50  
56 Federació Catalana de Futbol (2015, febrer, 1) Reportatge UE Seva [Video].Consultat 1 

setembre 2020  des de https://youtu.be/uzlOk_MKj4c  
57 Fotografia Félix Vaquerizo. Arxiu UE Seva 
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De la Unió Esportiva Seva va sortir-ne un jugador amb gran potencial, Roger 

Barnils Crusats, nascut el 27 de maig del 1994, va jugar fins a l’etapa de cadet 

al U.E. Seva per després anar a jugar al A.E.C. Manlleu on va arribar fins a 

Tercera Divisió. La temporada 2013-14, va fitxar per la Unió Esportiva Llagostera 

que va aconseguir pujar de Segona Divisió B a Segona Divisió A, com a lliga 

professional. Va jugar contra equips com el Betis, Valladolid, Mallorca, 

Saragossa, Osasuna...  

 

58  Barnils amb la pilota contra el Mallorca 

 

Després d’aquesta temporada va marxar cedit al filial del Sevilla on va 

aconseguir el segon ascens a Segona Divisió A. Posteriorment va jugar una 

temporada amb l’ A.E. Prat per continuar amb la seva trajectòria l’any 2017 fitxant 

per la Unió Esportiva Olot, on continua jugant actualment.  

El seu pare, Toni Barnils Puig (Hostalets de Balenyà, 1964) ja va destacar en el 

futbol en la dècada dels 90 en l’A.E.C. Manlleu. Va acabar la carrera jugant a la 

U.E. Seva i posteriorment va ser l’entrenador del primer equip. 

 

 

 
58 Fotografia. Unió Esportiva Llagostera 
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El futbol femení a Seva ha tingut una gran importància, iniciat cap al 2007, el seu 

equip cadet/juvenil i el primer equip van competir en categories altes, jugant 

contra F.C. Barcelona i R.C.D. Espanyol cap a l’any 2012. Malauradament  fa 

pocs anys el futbol femení a Seva es va dissoldre, degut a la dificultat de formar 

un equip completament de noies, tot i així el club té per objectiu tornar a tenir 

equips femenins. 

 

59  Equip femení de la U.E. Seva 

Actualment la Unió Esportiva Seva compta amb 7 equips de futbol base i un 

equip amateur que juga per quarta temporada consecutiva a Tercera Catalana, 

tenint una gran afició que els recolza cada cap de setmana. El president és en 

Josep Tió Pou des del 2010, anteriorment havien estat presidents en Juan 

Gibaja, Segimon Tortadés, Toni Castany, Josep Mª Bassas i el primer va ser 

Rafael Luna. 

 

60 Equips de l’U.E. Seva. Temporada 2019-2020 

 
59 Fotografia. Fèlix Vaquerizo. Arxiu U.E. Seva 
60 Fotografia. www.unioesportivaseva.com 
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L’objectiu d’aquest treball que era descobrir el passat i escriure la història del 

futbol a Seva s’ha assolit en gran part. El resultat final ha estat una primera 

aproximació als orígens i un esbós de la seva trajectòria al llarg de la història del 

futbol. He descobert uns inicis que ningú recordava i que no estaven explicats 

enlloc, traçant una línia del temps apuntant els fets més destacats, amb el suport 

de documentació, premsa i fotografies. 

El primer referent de futbol a Seva va ser el Montseny F.C. documentat als anys 

20 amb la inauguració d’un camp de futbol l’any 1922.  

La hipòtesi que planteja que els inicis del futbol a Seva estan relacionats amb 

l’estiueig a Seva i de la relació amb els primers equips de futbol que van existir 

a Osona, podem afirmar-la fins a un cert punt però no ho podem assegurar ja 

que ens falten fonts documentals. Els estiuejants van ser importants en els 

primers anys del futbol a Seva i el futbol de Manlleu i Vic van ser determinants 

pel creixement del futbol al municipi. 

La història del futbol a Seva va relacionada als noms dels diferents clubs que hi 

van haver a Seva, començant pel Montseny Futbol Club, després Club Deportivo 

Seva, Real Seva i finalment Unió Esportiva Seva. També el seu recorregut va 

lligat als diferents camps de futbol que van existir, des del seu primer camp 

documentat l’any 22, seguint per la Sunyera i la Cuadrada, passant pel camp de 

la urbanització del Montanyà per acabar al Municipal l’Alzina.  

Igualment la indumentària dels jugadors ens defineix la seva trajectòria. Des 

d’una primera equipació del Montseny F.C. d’amples franges verticals, alternant 

un color fosc (podria ser el verd) i un més clar, arribem a l’equipació actual de 

franges horitzontals verd i blanques. Entremig hi ha altres indumentàries amb 

variacions amb les ratlles verticals, així com l’equipació totalment blanca del Real 

Seva o la de color tot verd, amb la creació del U.E.Seva. 

També el futbol a Seva és la història dels seus jugadors, però és impossible 

plasmar la història de tots els jugadors i més en aquest any, quan la pandèmia 
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ha dificultat molt la comunicació personal amb els veritables protagonistes 

d’aquesta història. 

Tot i no ser un treball definitiu sobre la història del futbol a Seva sí que he pogut 

fer aportacions importants, desconegudes fins l’actualitat. També he marcat els 

diferents fets destacables, situant-los de forma cronològica. Aquest treball  és un 

primer pas, a partir d’aquí la gent es pot motivar a seguir el treball d’investigació 

i continuar escrivint la història del futbol a Seva. També es pot fer una crida a la 

població, per tal d’ampliar el fons documental ja sigui amb fotografies, retalls de 

premsa, objectes, documents...  

Escriure la història del futbol a Seva és important per conèixer la trajectòria del 

nostre poble i així poder valorar el nostre patrimoni esportiu, cultural i històric. 
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66 

 
66 Full de comptabilitat. Relació d’imprevistos, del 1923. Arxiu Ajuntament de Seva 
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67 Lliurement d’imprevistos. 25 d’agost del 1923. Arxiu Ajuntament de Seva 
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Document 8 
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68 Text manuscrit de Joan Soler Besa. Seva i la seva tradició al futbol. 
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“Us animo a col·laborar en la història del futbol a Seva, i que entre tots i totes la 

puguem completar. Si teniu informació no dubteu a contactar amb mi” 
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