
 

 

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: Junior FC 

El Junior FC va ser fundat l’any 1917 al carrer Caponata 5, al barri barceloní de Sarrià. 

Els seus fundadors van ser un grup d’amics que es reunien els caps de setmana per 

jugar a futbol al jardí de Can Serrahima. El club va jugar en diversos camps de 

l’entorn de Sarrià fins que, l’any 1960 va haver de traslladar la seva seu a Sant Cugat 

del Vallès a conseqüència de la construcció de la zona universitària de Barcelona. 

L’escut del club, que encara s’utilitza actualment, data de 1925 arran d’un concurs de 

propostes que va guanyar el soci Santiago Goicoechea. 

Segurament la secció que diferencia més el Junior d’altres clubs és la secció escènica, 

que entre els anys 1931 i 1969 va arribar a organitzar la representació fins a 23 

òperes, entre les quals destaquen diverses estrenes a nivell estatal i una estrena a 

nivell mundial, l’òpera Merlí d’Isaac Albéniz l’any 1950 al teatre Tívoli de Barcelona. 



 

 

Entre el llistat de persones que han jugat en el Junior podem trobar esportistes de 

renom com Ladislao Kubala, medallistes olímpiques com Elisabeth Maragall, artistes 

com Joan Manuel Serrat o polítics com Pasqual Maragall i Artur Mas. 

1917 Fundació del Junior Futbol Club. 

1925 

Es convoca un concurs per decidir l’escut del club. La proposta 

guanyadora, presentada pel soci Santiago Goicoechea, encara és 

l’escut del club. 

1931 
Es lloguen uns terrenys al final de l’Avinguda Diagonal, davant del 

Palau Reial. 

1950 
La secció escènica del club organitza l’estrena mundial de l’òpera 

Merlí d’Isaac Albéniz al teatre Tívoli de Barcelona. 

1960 

El Junior Futbol Club trasllada la seva seu a Sant Cugat del Vallès a 

conseqüència de les obres de construcció de la zona universitària de 

Barcelona. 

 

El Junior Futbol Club ara 

El Junior Futbol Club té la seva seu a Sant Cugat del Vallès des de 1960. Disposa de 

60.000 m2 de terreny i convenis amb diverses entitats que li permeten disposar de 

serveis de fitness i spa. Els principals esports que s’hi practiquen actualment són: 

futbol, hoquei herba, tennis i paddle. Fins a 15 esportistes han estat olímpics en 

proves d’atletisme i hoquei sobre herba. La participació d’aquests esportistes ha 

permès que el club, en conjunt, hagi guanyat fins a quatre medalles d’or en diferents 

Jocs Olímpics 

 



 

 

Què passava a la ciutat l’any 1917? Josep Puig i Cadafalch 

era nomenat president de la Mancomunitat de Catalunya 

Arran de la mort d’Enric Prat de a Riba el dia 1 d’agost de 1917, es van haver de 

celebrar unes eleccions entre els membres restants per escollir el següent president 

de la Mancomunitat. L’arquitecte Josep Puig i Cadafalch, candidat de la Lliga 

Regionalista va resultar el vencedor. El seu nomenament es va fer efectiu el dia 29 de 

novembre de 1917. El seu càrrec es va allargar fins al 30 de gener de 1924. 

 

Elements a recordar 

• Data de fundació: 1917 

• Seu actual: Passatge Sant Mamet 3-5 de Sant Cugat del Vallès. 

• Esports que s’hi practiquen: futbol, hoquei sobre herba, tennis, pàdel, 

atletisme, bàsquet. A part té una secció escènica a càrrec de les seccions de 

cinema, teatre i cant coral.   



 

 

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 

La secció més característica del Junior futbol club i la que diferencia aquest club de la 

resta és, segurament, la secció escènica. Aquesta secció va ser activa entre els anys 

1931 i 1969 i va estrenar més de vint òperes diferents. A l’exposició trobareu el llistat 

d’òperes que va representar la secció escènica del Junior. Observeu el plafó on es 

parla de la secció escènica del club i les òperes que va estrenar. 

 

6-9 anys 

Per què creieu que el fet que el Junior tingui una secció escènica el fa diferent de la 

majoria d’altres clubs? 

 

9+ anys 

A l’espai dedicat a la secció escènica hi trobaràs diferents pòsters de diferents 

estrenes que va organitzar aquesta secció, amb les obres que es van representar. 

Observa com han variat els dissenys al llarg dels anys i com les il·lustracions intenten 

evocar el contingut de cada òpera. Podries deduir de què tracta alguna de les obres 

en concret només a partir del cartell que n’anuncia la programació? 

 


