
 

 

CLUBS CENTENARIS 

 

Programa educatiu 

 

Al llarg de la història, la ciutat de Barcelona ha vist néixer una gran quantitat de clubs esportius 

des de la instauració de l’esport reglat com a pràctica lúdica. Molts d’aquests clubs encara es 

troben en funcionament. Són entitats que promouen l’esport de base al seu entorn en les 

diferents disciplines esportives. 

La Fundació Barcelona Olímpica vol reconèixer l’existència de tots aquells clubs i de totes aquelles 

organitzacions que permeten la pràctica de l’esport a la ciutat, i és per això que ha desenvolupat 

un programa d’activitats entre les quals destaca la producció d’una exposició monogràfica anual 

sobre un club centenari de Barcelona. L’exposició, principalment de caràcter fotogràfic, recull 

diversa informació relacionada amb el club: l’any de fundació, els esports que s’hi practiquen o 

les competicions que s’hi duen a terme. 

El programa educatiu de l’exposició de clubs centenaris pretén oferir a visitants escolars i públic 

familiar una aportació sobre l’exposició de manera que puguin relacionar-ne els continguts amb 

el programa escolar. 

Objectius: 

• Conèixer l’àmplia diversitat de clubs existent a la ciutat. 

• Conèixer la diversitat d’esports que es poden practicar a la ciutat. 

• Identificar la història de la pràctica esportiva a la ciutat. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clubs centenaris: Futbol Club Martinenc 

El Futbol Club Martinenc va ser fundat l’any 1909 a Sant Martí de Provençals. Tot i que la seva 

seu ha anat variant al llarg del temps, el club ha mantingut, en el seu nom, la vinculació amb 

Sant Martí. L’any 1917 es va efectuar la fusió de les dues entitats que fins al moment 

representaven Sant Martí de Provençals: el Club Futbol Club Martinense i el Centre d’Esports 

Martinenc. 

Actualment es troba en el barri del Guinardó, al Camp Municipal del Guinardó, però ha passat 

per diverses seus com el camp dels terrenys de l’antic Canòdrom o l’antic encreuament entre 

l’antic traçat dels carrers Indústria i Sant Antoni Maria Claret, actualment paral·lels. 

 

1909 Fundació del Futbol Club Martinenc. 

1959 
En motiu del 50è aniversari de l’entitat, es va organitzar un partit de futbol amb 

el Reial Madrid amb la victòria d’aquest . 



 

 

1981 Inauguració del Camp Municipal del Guinardó. 

1984 
En motiu del 75è aniversari de l’entitat, es va impulsar la creació del Torneig 

dels Històrics del Futbol Català. 

2010 
El Futbol Club Martinenc va rebre la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu per part de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

2013 Primera edició de la Cursa Cros 3 Turons. 

 

El Futbol Club Martinenc ara 

El Futbol Club Martinenc és una entitat esportiva ubicada al barri del Guinardó. Actualment té 

seccions de futbol, bàsquet, hoquei sobre patins i judo. D’altra banda, altres seccions com les de 

patinatge, petanca, atletisme o gimnàstica avui dia estan desaparegudes. L’any 2010 va rebre la 

Medalla d’Or al Mèrit Esportiu de part de l’Ajuntament de Barcelona per la seva contribució a la 

pràctica de l’esport a la ciutat i en especial al barri del Guinardó. 

 

 

  



 

 

Què passava a la ciutat l’any 1909? Esclat de la Setmana Tràgica 

Entre el 26 de juliol i el 2 d’agost de 1909 va esclatar, a Barcelona, una revolta popular coneguda 

com a Setmana Tràgica. La demanda de lleves per a la guerra que s’estava duent a terme al 

Marroc va ser el detonant de la revolta. Aquestes lleves estaven formades per homes casats i 

amb fills que deixaven les seves famílies desemparades. Per la seva banda, les famílies que s’ho 

podien permetre podien pagar una alta quantitat de diners per no ser mobilitzats. Francesc 

Ferrer i Guàrdia, fundador de l’Escola Moderna, va ser acusat d’instigar la revolta i afusellat al 

Castell de Montjuïc. 

 

Elements a recordar 

• Data de fundació: 1909 

• Seu actual: Carrer Telègraf 31. 

• Esports que s’hi practiquen: futbol, bàsquet, hoquei sobre rodes, judo, running, natació 

i natació artística. 

• Principals competicions que s’hi celebren: Torneig dels Històrics del Futbol Català (des 

de 1984, en motiu dels 75 anys del club), Cursa Cros 3 Turons-La Diablada (des de 2013). 

 

  



 

 

Relació amb programes escolars 

L’exposició, de caire fotogràfic i històric pot tenir relacions amb matèries com la història local de 

la ciutat de Barcelona i l’expressió artística o l’educació visual i plàstica. Igualment, la presentació 

dels textos expositius en català, castellà i anglès pot permetre treballar aquests idiomes. 

 

Activitats 

Francesc Betancour i Cocinero va ser un jugador destacat del FC Martinenc. Era fill de cubans, 

nascut a Badalona i primer jugador de color que va jugar amb la selecció catalana. Va jugar en 

diversos equips de futbol catalans con el FC Barcelona, el CE Sabadell o la CF Badalona a més del 

FC Martinenc entre d’altres. 

 

A l’exposició hi trobareu un carnet de Francesc Betancourt i Cocinero però també exemples de 

carnet d’uns soci del club, Raül Vàzquez Coma. Observeu els diferents models de carnet, les 

imatges que presenten, el número de soci, etcètera. 

 

6-9 anys 

Observeu els diferents carnets que hi ha a l’exposició, el de Francisco Betancourt és de cartró 

amb una fotografia grapada però d’altres són targetes de plàstic amb imatges impreses al 

damunt. Observeu-ne les diferències i els diferents dissenys. Fixeu-vos també que el nom del 

club ha anat canviant. 

 

9+ anys 

Observeu els diferents colors que apareixen el l’escut del FC Martinenc. Podeu identificar com 

els mateixos colors es repeteixen en els diferents elements del club com samarretes, pòsters, 

etcètera? Fins i tot el disseny de l’exposició inclou aquests mateixos colors. 

 


