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Un segle de futbol a Sallent
EL TERCER CLUB MÉS ANTIC DEL BAGES CELEBRA
CENT ANYS DE COMPETICIÓ I FORMACIÓ



’industrial Valentí Morral va
portar el futbol a Sallent. Estu-
diava a Barcelona i el 1913, en
tornar al poble, va ensenyar als

seusamicsunesportnou,quehavia cone-
gut a la ciutat comtal. Aquesta va ser la lla-
vor del que actualment és el Centre d’Es-
ports Sallent, club que celebra aquesta
temporadael seucentenari.Unanydesprés,
el 1914,ValentíMorral vabuscarun llocon
espoguéspracticar lanovaaficiódel futbol,
que ja arrelavaaSallent.Va ser alsplansde
l’Illa, tot iqueaviataquestprimer terrenyde
jocvasersubstituïtpelscampsdelBeringues
iesvaconstituirunasocietatesportiva, amb
Gumersindo Comellas a la presidència, el
SallentFC; tot i això, segonsconstaen lado-
cumentacióde l’època,desdelprimermo-
ment jahihaviaunclubdeSallent inscrit a
la federació. La junta de Comellas tan sols
vaduraruna temporadaperquèel dimarts
decarnestoltesd’aquell anyels jugadors es
vanvestir demaneragrotesca i aquesta sà-

tira va motivar el cessament del president
i la seva junta.

El 1918 es va construir un nou camp, el
delPalau,onactualmenthihaelpasseigde
la biblioteca. En aquells temps es jugaven
partits ambequips de la veïna població de
Manresa, que era l’únic lloc on també es
practicava el futbol. El 1920, l’entitat es va
passar a anomenarUnióEsportiva Sallent,
quan ja disputava competicions de caràc-
tercomarcal; laUnióEsportivaSallentcom-
partia activitats amb laPenyaSallentina.El
1926es vapassar a jugaral campde laCos-
teta, feusallentífinsal1970,ceditperPotasas
IbéricasSA.Tambéesvacanviar elnomde
l’entitat, quevapassar aanomenar-seCen-

tre d’Esports Sallent. La primera competi-
ció que va guanyar va ser el Trofeu Joieria
Busquets del 1930, de caràcter comarcal, i
aquest títol el va revalidardiversesvegades.
Desprésd’unsanysd’aturadaper laguerra,
el1939varessorgirel club,peròambelnom
deCentrodeDeportes Sallent, i va encetar
unperíodeenquèvaaconseguirungrapat
de títols en competicions ja federades.

ASCENS A TERCERA DIVISIÓ EL
1956. El CE Sallent va assolir la fita

esportiva més brillant el 15 de gener del
1956, quan l’equip es va imposar a Iguala-
daper0a1,ambgoldeSoldevila,unresultat
que va convertir l’equip en campió de Pri-
mera Regional amb una plantilla formada
per Camprubí, Ferré, Montfort, Prat, Vic-
toriano,Obiols, Felices,Carreño,Torruella
Teia,Vilella, Fernández,Creus,Ratera,Ber-
nades,Masferrer, Soldevila iCalderer. Des-
présvaveniruna lliguetad’ascensenquèel
CE Sallent vaquedardarrer classificat,però
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El Centre d’Esports Sallent celebra aquesta temporada els seus 100 anys de vida. Un segle de futbol,
de vivències, històries, d’anècdotes i, en definitiva, de persones dins d’una entitat que esmanté ben
viva en l’actualitat tot i els canvis que, sobretot socialment, ha patit l’esport en general i més en
concret el futbol amateur en relació ambels seus inicis. PerFrancesc Dalmau

Històries de futbol
EL PRIMER SEGLE
DEL CE SALLENT

Valentí Morral va introduir el futbol al
poble sallentí com una afició que va
anar arrelant fins a constituir-se una
societat esportiva, el Sallent FC

Equip del CESallent ambKubala aMonistrol de Calders
dels conjunts del CESallent que va jugar a Tercera Divisió F
del CESallent de la temporada1986-87 aPrimera Regional
plantilla del CESallent amb la camiseta del centenari
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REVISTA�EL FUTBOL FA 100 ANYS A SALLENT

L’EVOLUCIÓ D’UN ESCUT QUE TORNAA TENIR LA SENYERA

1920-1927 1927-1928 1928-1930 1930-1939 1939-1986 1942-1946

Espectacular imatge del camp de la Costeta, l’any 1948, ple de gom a gom en un Sallent-
Puig-reig; la curiositat és que els jugadors sallentins ja portaven el dorsal a l’esquena i els
berguedans encara no; fins la temporada 1948-49 no va ser obligatori per la federació
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Actual
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FELICES/VILALTA

1986-2009 2009-2012 ACTUAL

Els socis van aprovar el nou disseny el 28 de setembre
El divendres 28 de setembre, tot just fa una setmana, els socis del CE Sallent van aprovar, sense discussió en

assemblea, el nou disseny de l’escut que ha de representar l’entitat a partir. La novetat respecte a l’anterior és la
incorporació de la senyera a la part baixa. L’escut ha evolucionat amb els anys, com també el nom del club. Un
dels canvismés notoris va tenir lloc entre els anys 1928 i 1930; sembla que per desig del llavors alcalde de Sa-
llent, Miquel Roca, i en plena dictadura de Primo de Rivera, es van tapar els colors de la bandera catalana que hi
havia originalment, per un espai de color blaumarí sense cap sentit (per això ara s’ha canviat). També la denomi-
nació de l’entitat ha anat canviant. Va arrancar amb el nom de Sallent Foot-ball Club (1913-1920) per passar al
de Unió Esportiva Sallent (1920-1927), Club Deportivo Sallent (1939-1980), Club Esportiu Sallent (1980-
1990), Centre d’Esports Sallent (1990-2011) i en l’actualitat, Centre d’Esports Sallent FC (2011 fins avui), en un
intent d’enllaçar amb els orígens, ja que el nom originari de l’entitat tenia incorporades les lletres FC al final cor-
responents a Foot-ball Club. Està clar que els anys de la dictadura de Franco hi van tenir a veure a l’hora de cas-
tellanitzar el nom, ja que es va prohibir la utilització de la llengua catalana, també, en l’àmbit esportiu.

�

DE LA COSTETA
AL CAMPNOU
El CE Sallent ha jugat, en la

seva llarga història, en diferents
camps de futbol. Els plans de l’Illa,
els camps del Beringues i els
camps de Palau van ser els pri-
mers utilitzats. Del 1926 al 1970,
el CE Sallent va jugar al camp de
la Costeta i del 1970 a l’actualitat,
a l’anomenat CampNou (a la foto
el camp de la Costeta i el Camp
Nou en una vista aèria).
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EL CE SALLENT
A LA TRAVESSA
Dues vegades el CE Sallent ha

format part de la travessa. El 6 de
maig del 1956 amb el partit Vic-
CE Sallent, al costat dels enfronta-
ments de Primera; el signe va ser
un 1, ja que els osonencs es van
imposar per 2 a 0. El dia 20 de
maig del mateix any (imatge) va
aparèixer el CE Sallent-Gim Tarra-
gona amb un 2 com a signe, ja
que el marcador va ser d’1 a 4.

�

Aspecte que ofereix
actualment el Camp
Nou amb la gespa
artificial que es va
instal·lar l’any 2009 CE
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gràcies a una reestructuració dels grups,
tambévapoder ascendir aTerceraDivisió,
categoria en què va poder militar quatre
temporades (1956-57, 1957-58, 1958-59 i
1959-60).Apartird’aquí, el clubs’hamogut
en les categories territorials, des de Prefe-
rentfinsaTerceraRegional, abansde la re-
estructuraciódelnomde lescategories.Ac-
tualment,elprimerequipdelCE Sallentmi-
lita a SegonaCatalana.

PARTITS SINGULARS.En 100 anys
de futbol, és clar, el CE Sallent ha

viscutmoltesanècdotes i curiositats.El1931
la crònicad’unGironella-CE Sallentpubli-
cada a l’Opinió Sallentina deia textual-
ment: «Dissabtedia15,elCESallentes tras-
lladàaGironellaper a celebrarunpartit de
fut-bol.Ditpartithaviad’èsseramistós,a jut-
jar per la contracta que el Gironella havia
lliurat al Sallent. Doncs no fou així, al arri-
varaGironellaes trovàqueera laFestama-

jor i el partit que s’havia de celebrar, era el
màximde renyit carhihavia trofeu i tot. En
veure-hohomjapoguècomprendreque la
copa interessavaésquedésaGironella.No
obstant això, els nostres equipiers a pesar
d’havern-hid’inferiorsalsdelGironella,em-
praren un joc que a èsser per la justícia ar-
bitrarietat elshauria valgut si no la victòria,
unempat.PeròalGironella l’hi convenia la
copa inovoliacaureen ladeshonradeveu-
re comenundia de festamajor se l’hi em-
portesinel trofeupreuat. El resultat comés
de suposar fou favorable al Gironella per 3
a 2».

Unafotocuriosa(1)és ladeLászlóKubala
formantambelCE Sallent abansd’unpar-
tit amistósqueels sallentinsvan jugaraMo-
nistrol de Calders. I és que Kubala va pas-
saruna llarga temporadaa laFondaRubell
per recuperar-sede tuberculosi l’any 1953.
El 1973esvan trobaraSallent lamajoriade
cantants i famosos demoda a l’època (Ra-

monCalduch,EliseodelToro, JosepGuar-
diola,Carlosde laTorre, TonideLosAlbas,
EnriquedeLosDiablos,entremoltsd’altres)
per jugar un partit amb l’agrupació de ve-
terans de Sallent i amb més de 2.500 per-
sones a les grades del CampNou. El resul-
tat va ser favorable als sallentins per 4 a 2.
L’únic partit a la història que el CE Sallent
ha jugat contra un equip de Primera Divi-
sió va ser el 12 d’octubre del 1983, contra
l’Espanyol, ambmotiudel traspàsdelToni
Carrera; elmarcador va ser d’1 a 7.

ELS CRACS.Diversossónels jugadors
formats alCE Sallentquehanarribat

a Primera o Segona Divisió. Aquests són:
Eduard Vilalta (nascut el 1932 va, jugar de
porter amb el Sabadell a Segona Divisió),
Manel Sató (nascut el 1930, tambéva jugar
amb el Sabadell a Segona Divisió), Lluís
González (nascut el 1969, va ser davanter
a l’EspanyolaPrimeraDivisió),GabrielGar-

ciade laTorreGabri (nascut el 1979, vade-
fensar els colorsdel FC Barcelona) iRubén
Navarro (nascut el 1978, ha jugat a Prime-
ra Divisió amb el València, Numància i
Alabés).

EL CENTENARI.ElCESallentestà tre-
ballant per dissenyar un acurat ca-

lendari d’actes amb motiude la celebració
del centenari aquesta temporada2012-13.
Demoment ja està enmarxa l’edició d’un
àlbum de cromos amb les fotografies dels
jugadorsmésdestacatsqueal llargdels 100
anyshanpassatpelclubsallentí.Tambéestà
pendentdecelebracióunpartit contraelSa-
badell, de Segona Divisió, que es va haver
d’ajornar l’11 de setembre per la coinci-
dènciaambunaeliminatòriade laCopadel
Rei.Una trobadad’exjudadors i lapublica-
ciódel llibrede lahistòriade l’entitat sónal-
tresprojectesque téentremans l’actual jun-
ta del CE Sallent.
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Era el 15 de gener del 1956 quan el CE
Sallent va aconseguir la seva més gran fita
esportiva dels 100 anys d’història. Un gol
de Soldevila al camp de l’Igualada (0-1)
donava als sallentins el títol de Primera Re-
gional i posteriorment l’ascens a Tercera
Divisió, quan només hi havia dues cate-
gories al davant, la Primera i la Segona Di-
visió. Amadeu Fàbregas i Joan Monrós, de
89 i 72 anys, respectivament, són dels so-
cis més antics del club sallentí i un pou de
vivències i d’anècdotes. «La plaça de Cal
Teia, on tenia el local social el CE Sallent,
estava plena de gom a gom esperant els ju-
gadors. Això era força habitual, però en-
cara més aquell dia del títol. Fins i es va
aturar la projecció de la pel·lícula al cine
per anunciar el resultat del CE Sallent a
Igualada. Un partit, aquell, que era de cai-
xa o faixa per als dos equips, que es juga-
ven l’ascens. Era tan important l’enfron-
tament que es van desplaçar fins a set au-
tocars d’aficionats sallentins a la capital
de l’Anoia». Tant Amadeu Fàbregas com
Joan Monrós, dos socis que encara ara se-
gueixen l’equip, i que en altres èpoques
n’havien estat directius, n’han vist de tots
colors a Sallent. Han viscut moments
bons i altres de no tant. «Els descensos són
sempre moments de decepció, en espe-
cial quan vam baixar fins a Tercera Re-
gional, en què havíem de jugar amb els
veïns del Dynamo ERT i el Vilafruns; però
sobretot tenim en el record el moment que
el club va estar a punt de desaparèixer, ara
fa uns anys».

Com es vivia el futbol abans en relació
de com es viu ara, és el canvi més gran que
han notat aquests dos socis del CE Sallent.
«Aquí no ens podem queixar de l’afició
que encara hi ha pel futbol, però és que
abans, quan jugàvem al camp de la Cos-
teta, era ple de gom a gom. Ara, el Barça
i la televisió han matat el futbol modest».

Fàbregas i Monrós parlen de la rivalitat que
hi havia amb els pobles propers «sobre-
tot amb el Puig-reig. No passava cap par-
tit entre els dos equips que no hi hagués
cops». En aquest sentit, i tot i els 100
anys de futbol sallentí, mai han coincidit
en competició oficial els primers equips
del CE Sallent i el CE Manresa, una cir-
cumstància que curiosament sí que es do-
narà aquesta temporada a Segona Cata-
lana. «En les temporades que vam jugar
a Tercera Divisió, en què ens podríem ha-
ver trobat el CE Manresa, els dos clubs es-
taven en grups diferents. D’amistosos sí
que se n’han jugat molts».

El CE Sallent no sempre ha tingut tots
els jugadors de casa o de la comarca. En
l’etapa de quatre anys a Tercera Divisió, la
més esplendorosa del club, «en veien de
Barcelona, Terrassa i d’altres indrets, tot i
que també n’hi havia de Sallent, com el
Ratera, el Sató o el Vilalta, que eren prou
valorats. En aquell temps ja es pagava, però
ho feien els directius a títol individual quan
fitxaven un jugador o altre, moltes vega-
des moguts per interessos. En general hi
havia admiració pels jugadors. A vegades,
quan s’havien de donar primes especials
per un partit concret, es feien recol·lectes
al bar Sol y Sombra, on hi havia l’estatge
social de l’entitat». Tal era l’afició que hi ha-
via pel futbol que fins i tot més d’un es-
tava temptat d’enganyar la nòvia. Joan
Monrós explica que «va haver-hi un temps
que festejava a fora de Sallent i, és clar, els
caps de setmana no podia anar a veure el
CE Sallent. Més d’un cop havia de buscar
alguna excusa per quedar-me a Sallent i
poder anar al futbol.

Amadeu Fàbregas i Joan Monrós des-
taquen dels temps més moderns l’arran-
cada del Torneig Enramades de futbol
base, una competició estival en què en els
seus 30 anys d’existència s’han vist els mi-
llors equips juvenils. «Hem gaudit de ju-
gadors que després han triomfat».
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«El dia quE vam pujar a tErcEra
fins i tot van aturar El cinE»

AmadeuFàbregasi JoanMonrós
DOS DELS SOCIS MÉS ANTICS DEL CE SALLENT

EDUARDO
VILALTA

Naixement:
Sallent, 1933

Posició:
Porter
�

�

11

MARTÍ 
CODINA

Naixement:
Sallent, 1940

Posició:
Davanter 

�

�

22

FEDERICO
HORTA

Naixement:
Sallent, 1940

Posició:
Migcampista
�

�

33

MANEL 
SATÓ

Naixement:
Sallent, 1930

Posició:
Davanter 
�

�

44

FEDERICO DÍAZ
‘DÍAZ I’

Naixement:
Granada, 1943

Posició:
Porter
�

�

55

ANTONIO 
SÁNCHEZ

Naixement:
Sallent, 1951

Posició:
Davanter 
�

�

66

JOSEP TARDÀ
SANTMARTÍ

Naixement:
Sallent, 1943

Posició:
Extrem
�

�

77

GUILLERMO
ALSINA

Naixement:
Sallent, 1929

Posició:
Massatgista/delegat
�

�

1177

FELIU
SUÑÉ

Naixement:
Sallent, 1941

Posició:
Defensa
�

�

1188

JAUME VILASECA
MARTÍ

Naixement:
Sallent, 1965

Posició:
Defensa
�

�

1199

ANTONIO DÍAZ
LÓPEZ ‘DÍAZ II’

Naixement:
Sallent, 1953

Posició:
Defensa
�

�

2200

JOSEP ANTONI
MORENO

Naixement:
Sallent, 1941

Posició:
Defensa
�

�

2211

ANTONIO
MORALES

Naixement:
Mazarrón, 1922

Posició:
Extrem
�

�

2222

RAFAEL
MEDINA

Naixement:
Sallent, 1957

Posició:
Davanter 
�

�

2233

GASPAR 
VINYALS

Naixement:
Sallent, 19423

Posició:
Defensa
�

�

2244

MANEL
VILARASAU

Naixement:
Sallent, 1943

Posició:
Davanter centre
�

�

2255

Nascut a la Coromina el 1940, Josep Besora és
tota una institució al CE Sallent. N'havia estat
jugador i ara, en una tercera etapa, torna a ser
el president.

Què el motiva a continuar lligat al CE Sallent com
a president?

Ara mateix, la celebració del centenari aquesta ma-
teix temporada, però també el fet que els meus fills
hi estan implicats, un com a jugador, i que els meus
néts ja comencen a jugar. Jo he de reconèixer que
m'ho he passat molt bé com a futbolista i ara, com
a directiu, vull tornar el que el futbol m'ha donat. La
veritat és que gaudia en els partits, era una festa i per
això vaig plegar com a professional del futbol. Ac-
tualment, jubilat com sóc, tinc molt temps per tirar
endavant el club.

Com es presenta la temporada del centenari?
La veritat és que esportivament, de moment, no

és gaire atractiva. El primer equip ha començat la lli-
ga de Segona Catalana amb una ratxa negativa i, en
una competició tan igualada, costa sortir-ne. Creiem
que hi ha jugadors amb personalitat, però després
de quatre jornades ja començo a tenir dubtes de quin
rendiment pot donar l’equip.

I el futbol base?
Va funcionant. Tenim molts nanos entre l'escola

i els equips de prebenjamins i de benjamins. A les
formacions més grans hi ha més desequilibri en el
seu nivell.

Com va arribar al CE Sallent?
Vaig entrar a les mines com a enginyer. El CE Sa-

llent, en saber-ho, em van venir a buscar, però lla-
vors havia d'acabar les milícies a Mallorca. Tot i això,
el club em van engrescar per jugar un partit perquè
venia el líder. Vaig jugar-lo com a davanter i vaig acon-
seguir un gol. La temporada següent vaig fer alguns
partits més. Havia jugat al Cardona, al Reus i al Sant
Andreu, també com a professional, però em va pas-
sar pel cap deixar el futbol per estudiar. Més enda-
vant em van tornar a animar els del Cardona. Tam-
bé vaig fer dues temporades d'entrenador al club car-
doní. Com a directiu al CE Sallent, hi he estat molts

anys, hi vaig entrar com a vicepresident a principi dels
anys 80 amb el Ton Vilella de president, però quan
aquest va plegar vaig continuar jo al davant fins al
1992. Al 1994 vaig tornar fins al 2000, que va entrar
el Joan Sastre. En una tercera etapa, hi sóc des del
2005.

Deu tenir bons records?
El futbol ha canviat molt. Abans és vivia intensa-

ment i les grades estaven plenes a vessar, amb mol-
ta rivalitat entre els pobles. A Sallent, fins i tot s’ha-
vien arribat a canviar torns a les mines per un par-
tit. Les quatre temporades a Tercera també van mar-
car positivament. Més cap aquí, una de les grans sa-
tisfaccions com a president és haver donat una em-
penta al futbol base, als anys 80, amb la celebració
del Torneig Enramades. Han passat grans jugadors
amb el FC Barcelona, el València, l’Espanyol, etc. En
aquest torneig, que fa 30 anys vam arrancar,  hem vist,
entre d’altres,  Guardiola, Lardín, Farinós i De la Peña.
Hi ha una anècdota curiosa i és que el Barça, quan
ve a jugar el Torneig Enramades, sol fer proves a ju-
gadors. Un any, a l’equip blaugrana, hi havia un no-
iet que es deia Carles Puyol que estava provant da-
vant l’atenta mirada de Martínez Vilaseca, a qui va
convèncer amb el seu joc i el van acabar fitxant.
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«El Barça va fitxar puyol
En un tornEiG EnramadEs»

Josep Besora
ACTUAL PRESIDENT DEL CE SALLENT

FRANCESC DALMAU

L’ÀLBUM DE CROMOS



Lluís González va néixer a Sallent el 1969 i va
jugar a les categories inferiors del club del
seu poble i, fins i tot, alguns partits en el
primer equip abans de fitxar pel juvenil de
l’Espanyol, d’on va passar al filial
l’Hospitalet, on va créixer com a davanter. La
temporada 1991-92 va fer el salt al primer
equip de espanyolista, on va donar un bon
rendiment i va ser un dels jugadors
carismàtics de l’Espanyol quan encara jugava
a Sarrià. La campanya 1995-96 va fitxar pel
Mèrida. Posteriorment va estar al Lleida,
Castelló, Gramenet i Terrassa. Actualment
forma part de la secretaria tècnica del FC
Barcelona seguint jugadors que puguin
interessar al club blaugrana.

Com recorda el seu pas pel CE Sallent?
Tinc un gran record. Va ser el primer club, el de

casa, i en la meva infància. Llavors  no es comen-
çava a jugar a futbol tan aviat com ara, però sí que
em sembla que als deu anys ja donava cops a la pi-
lota al camp del  CE Sallent. Al club vaig ser-hi fins
acabada l’etapa d’infantil –abans no hi havia la ca-
tegoria de cadets–,  i llavors vaig fitxar per l’Espa-
nyol juvenil.  El darrer any al CE Sallent compagi-
nava els partits amb l’infantil i el primer equip.

De ben petit ja tenia olfacte golejador?
Per la meva alçada, primer de tot em van situar

de migcampista, amb el número 8 a l’esquena,
però ben aviat vaig veure que la meva fal·lera era fer
gols, fins al punt que van avançar la meva posició.
Tenia massa ganes de marcar i la prova de jugar del
mig del camp no va funcionar.

Marcava molts gols?
La veritat és que aquesta faceta del joc se’m do-

nava bé, tenia intuïció. Recordo que d’infantil vaig
fer més de 100 gols en una sola temporada. En
aquesta mateixa campanya  recordo els 14 gols en
un partit contra el Cardona, que van guanyar per 19
a 0. Teníem molt bon equip i van estar a punt de gua-
nyar la lliga al Gimnàstic de Manresa. No va poder
ser perquè vam fallar precisament contra un dels

equips de la part baixa de la classificació, penso que
fins i tot era el cuer. Ens vam refiar i allà vam llan-
çar el campionat. Posteriorment va venir el Gim-
nàstic i també vam perdre al nostre camp.

El pas pel primer equip va ser fugisser.
Sí, van ser alguns partits, però jo era jovenet i els

recordo perfectament. Devia tenir uns 15 anys i el
primer que em passa pel cap són els defenses que
tenien els equips, que en molts casos eren destra-
lers i jo, molt inexpert. Jugàvem a Primera Regional
i feia respecte amb aquella edat. Per exemple, vaig
ser alineat en un partit contra el Comerç Creu i com
que a l’anada, a Sallent, hi havia hagut algun inci-
dent, ens esperaven. Eren partits molt complicats.
Però segurament tot em va servir per millorar el meu
rendiment en posteriors etapes, tant al juvenil de
l’Espanyol com al filial, l’Hospitalet, o el primer
equip espanyolista.

Ha canviat molt el futbol des de llavors?
Cada moment té la seva importància, i en el meu

cas, encara que no visqui a Sallent, hi passo molts
dies amb els pares i la meva germana. I el que faig
el dilluns és mirar al diari el resultat del CE Sallent.
I sé que aquesta temporada no ha començat gaire
bé la lliga de Segona Catalana.
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EL FUTBOL FA 100 ANYS A SALLENT�REVISTA

«El dia quE vam pujar a tErcEra,
fins i tot van aturar El cinE»

Amadeu Fàbregas i Joan Monrós
DOS DELS SOCIS MÉS ANTICS DEL CE SALLENT

«amB El sallEnt infantil vaiG
marcar 14 Gols En un partit»

Lluís González 
EXJUGADOR DE L’ESPANYOL FORMAT AL CE SALLENT

FR
A
N
CE

SC
 D
AL

M
AU

ARXIU PARTICULAR

MARTÍ
MELCIOR

Naixement:
Talltendre, 1943

Posició:
Migcampista
�

�

88

RAMON
ROVIRA

Naixement:
Sallent, 1944

Posició:
Defensa
�

�

99

JOSEP 
VALLRIBERA

Naixement:
Sallent, 1944

Posició:
Interior
�

�

1100

JOAN TORRUELLA
‘TEIA’

Naixement:
Sallent, 1927

Posició:
Migcampista
�

�

1111

LLUÍS 
GONZÁLEZ

Naixement:
Sallent, 1969

Posició:
Davanter 
�

�

1122

LLUÍS 
SORIGUERA

Naixement:
Barcelona, 1946

Posició:
Davanter 
�

�

1133

JOAN MORRAL
MONTAÑÀ

Naixement:
Sallent, 1947

Posició:
Migcampista
�

�

1144

JOSÉ 
ROMERO

Naixement:
Sallent, 1950

Posició:
Defensa
�

�

1155

PAQUITO
VERA

Naixement:
Sallent, 1937

Posició:
Extrem
�

�

1166

FLORENCI SERIOLS
PUIG ‘TINO’

Naixement:
Sallent, 1934

Posició:
Defensa/davanter
�

�

2266

FERNANDO
SÁNCHEZ

Naixement:
El Molar, 1943

Posició:
Migcampista
�

�

2277

MANOLO
PAREDES

Naixement:
Sallent, 1954

Posició:
Davanter 
�

�

2288

JOSEP RIBERA
VALLRIBERA

Naixement:
Sallent, 1941

Posició:
Davanter centre
�

�

2299

ANDREU
CAPELLA

Naixement:
Sant Salvador 1929

Posició:
Davanter
�

�

3300

EDUARD
SORRIBES

Naixement:
Sallent, 1927

Posició:
Defensa/mig
�

�

3311

JOAN 
RATERA

Naixement:
Sallent, 1937

Posició:
Migcampista
�

�

3322

JOSEP GABRIEL
CIRERA

Naixement:
Sallent, 1936

Posició:
Defensa
�

�

3333

JOSEP
BESORA GUIX

Naixement:
La Coromina, 1940

Posició:
Davanter 
�

�

3344

Amadeu Fàbregas i Joan Monrós al costat
de la camiseta del centenari del CE Sallent 

«Abans hi havia molta rivalitat

sobretot amb el Puig-reig. No hi

havia ocasió que en un partit entre

els dos equips no hi hagués cops»

«Quan s’havia de pagar una

prima extraordinària als

jugadors, es feia una recol·lecta al 

bar Sol y Sombra, el local del club»
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