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Nota de premsa 
 

El JUNIOR CF commemora el seu centenari amb 

una àmplia programació d’activitats.  

 

La nova equipació del club, la Copa del Rei i de la Reina d’hoquei, una caminada 

de Sarrià a Sant Cugat i un sopar de gala de fi de festa, seran les principals 

activitat de l’aniversari. 

El president del club, Rafael Espino, i la presidenta de la comissió del centenari, 

Amparo Sirvent, han presentat les activitats del Centenari previstes per aquest 

2017. Han estat acompanyats de l’alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, i el 

secretari general de l’esport de la Generalitat, Gerard Figueras. 

Aquest dimarts 10 de gener s’han presentat a les instal·lacions del club les activitats 

previstes del Junior CF en motiu del seu Centenari. Entre elles destaquen una sèrie 

d’activitats esportives, unes altres de caire més social i reconeixements institucionals. 

Des de la vessant esportiva destaquen les candidatures del club a acollir la Copa del 

rei i de la reina d’hoquei, el torneig de veterans Barça-Espanyol-Junior o el Campionat 

de Catalunya de Pàdel. Així com les competicions ja tradicionals del club com el Pàdel 

Gran Slam, el campionat de pàdel Gran Slam infantil o el Trofeu Pere Massip de 

Tennis. 

D’altra banda, s’han programat una sèrie d’activitats més socials dissenyades 

expressament pel Centenari: la Caminada Sarrià-Sant Cugat que recordarà l’origen del 

club, la presentació del llibre del Centenari encarregat a Lluís Permanyer o el sopar de 

gala. 

A més a més, el club a presentat la candidatura per la Creu de Sant Jordi de la 

Generalitat de Catalunya en reconeixement a la seva trajectòria com a club esportiu 

del país. 

 

Per més informació o entrevistes amb els responsables del Centenari, contactar amb Guillem 

Cañas – centenari@juniorfc.com  

mailto:centenari@juniorfc.com
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Junior F.C. jugant i creixent junts 

 

El Club Junior és una entitat esportiva fundada l'any 1917 que ha esdevingut per mèrits propis 

un emblema no només de la ciutat de Sant Cugat, que n'acull les seves instal·lacions, però 

també de Catalunya. Es distingeix pel foment i la pràctica de les nombroses disciplines 

esportives, culturals i socials que s'hi han dut a terme al llarg dels seus cent anys d'història, 

destacant-ne particularment l'hoquei sobre herba, el futbol, el tennis i el pàdel com les activitats 

que més transcendència i recorregut han generat des de la creació del club. 

El Junior ocupa avui una extensió de 60.000 m2 a on s’hi pot trobar un recinte tancat amb 

piscina climatitzada, zona d'aigües, sales de fitness i d'activitats dirigides, zona d' spa i bellesa, 

i un servei exclusiu de ludoteca; així com també ofereix a l’aire lliure nombroses pistes de 

tennis, pàdel, hoquei sobre herba, futbol, frontó, poliesportiu i piscina exterior.  

Des de sempre, el Junior ha mantingut un tarannà familiar i lúdic. El seu principal actiu són les 

persones, els socis, la gent que, dia rere dia, ha engrandit aquesta gran família que ha 

esdevingut.  

El Junior és sinònim de lleure, de salut, de valors esportius i germanor. Un indret on sempre 

trobaràs les portes obertes, i on la pràctica de l'esport es converteix en una experiència de la 

qual no voldràs prescindir. 

 

100 anys d’història 

Els inicis 

L’1 de desembre del 1917, el Junior va ser fundat per l’ advocat, escriptor i polític Maurici 

Serrahima Bofill, quan només tenia quinze anys, en ser acceptada la seva idea davant de la 

seva colla, uns nois d’entre cinc i setze anys que jugaven junts a pilota al jardí de la seva torre 

familiar de Sarrià. Aleshores l'entitat, que encara no disposava d'un nom oficial, va adoptar 

provisionalment el de «Sarrià F.C.» Vint-i-un van ser els socis que es van adherir a la societat 

des del primer dia, convertint-se així en els seus fundadors: les famílies Chopitea, Caróggio i 

Socias, Prats, Hastings i Serrahima, López de Sagredo i Ferrater.  

El  10 de gener de 1918 tingué lloc la primera reunió de la Junta directiva, on es va acordar que 

la samarreta oficial del club fos de color blanc amb quatre ratlles vermelles. Més endavant, es 

va obrir un concurs que serví per determinar el nom definitiu del club. La proposta de Jordi  



 Presentació Oficial dels Actes de Commemoració del Centenari 

  
Página 3 

 
  

 

López de Sagredo va agradar, i el 17 de gener de 1918 el «Sarrià F.C.» va esdevenir el «Junior 

Football Club». 

Els primers estatuts del Junior daten del 9 d'octubre de 1919. D'aquesta manera, Manuel Thió, 

al capdavant d'una comissió, va complir amb el compromís de consolidar el projecte, convertint 

el somni d'aquella colla de nois que jugaven a futbol al jardí d'una casa de Sarrià, en una 

realitat que, a dia d'avui, té més força i empenta que mai. 

Més enllà del Futbol 

El propòsit inicial va ser la pràctica del futbol per tal de fomentar la participació en l’esport de 

manera sana, amb el desig de divertir-se i estendre la relació social. Aquest objectiu inicial aviat 

es va arrodonir amb quelcom més: enfortir l’amistat dins d’un ambient català i cultural. En el 

ben entès que l’objectiu més important no era tant guanyar com intentar jugar bé i sempre net. 

Tot això no solament no s’ha aigualit, sinó que no ha deixat de perfeccionar-se i sobretot 

d’enfortir-se. Tant ha estat així, que per a moltíssim dels socis, avui ser “juniorista” significa 

gairebé formar part d’una família. No és cap exageració. Un dels fundadors va fer aquest 

comentari significatiu a un dels seus fills: “Si deixes el Junior, serà per a mi com si marxessis de 

casa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Un dels primers equips de futbol del Junior 

 

El nucli bàsic es va desenvolupar al voltant d’una sèrie de famílies, com van ser la família 

Serrahima, Romagosa, Maragall, Vidal, Jover, Ferrater, Agustí, Marfà, i altres. Amb els anys, 

aquesta xarxa es va estendre i encara avui manté la seva presència. 
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Una vegada creat el club, va ser fonamental trobar un camp per poder competir. Així, durant els 

primers quinze anys de vida, la pràctica esportiva es va desenvolupar en un parell de camps 

del barri de Sarrià, de la ciutat de Barcelona. En aquesta primera la part esportiva es va 

consolidar a base del futbol. Si més no, de seguida es va perfilar la necessitat de crear una 

secció d’atletisme, que va aportar individualitats destacades. La més important serà en Joan 

Serrahima, el record del qual ha quedat perpetuat de forma pública cedint el seu nom al gran 

camp que es va crear a Montjuïc. Altres que mereixen ser citats són: Pere Ricart, Lluís 

Pratmarsó i J. A. Montoto. 

Aviat va quedar clar que l’ambient del Junior propiciava la creació d’altres activitats, no pas 

generades per la direcció del club, sinó per la iniciativa i el dinamisme de força socis. Val la 

pena donar un llistat, per ordre cronològic, que permet observar la pluralitat, però també un 

marcat signe cultural: Futbol, Atletisme, Ciclisme, Tennis, Ping-pong. Frontó, Excursionisme, 

Esports de neu, Sardanes, Escènica (teatral), Literària, Fotogràfica, Cinema, Òpera, Hoquei 

herba, Hoquei herba femení, Hoquei rodes, Bridge, Escacs, Bàsquet, Pilota a mà, Agrupació 

cultural, Canasta, i Motet cor.  

 

 

              

 

 

 

 

 

 

Equip de hoquei dels anys trenta     

 

Aquesta diversitat posa de manifest l’inquiet i obert horitzó esportiu i cultural del Junior. Algunes 

d’aquestes seccions no van gaudir de gaire recorregut. D’altres van generar resultats 

sorprenents, com per exemple l’hoquei femení que es va crear el 1927 com a una primícia 

social.  
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De Diagonal a Sant Cugat 

El jardí de la casa d'un dels socis fundadors, Maurici Serrahima, fou l'escenari dels primers 

entrenaments i partits disputats pel Junior. Òbviament, les dimensions del pati eren massa 

reduïdes com per fer equips de més de cinc jugadors, per no esmentar el fet que el camp era 

ple d'arbres. Durant uns quants anys, els encontres van tenir lloc als camps dels equips rivals 

fins que, finalment, les instal·lacions del camp de la Diagonal van començar a acollir els partits 

del Junior. Aquesta dinàmica es mantingué al llarg d'un temps, fins que una empresa 

constructora va adquirir aquells terrenys de joc, deixant al Junior orfe de les seves 

instal·lacions. 

Aquest fet va incentivar el trasllat de l'entitat a la localitat de Sant Cugat del Vallés. En un 

primer moment, una bona part del nombre creixent de socis del club no va veure amb bons ulls 

el fet d'haver de desplaçar-se 17 kilòmetres cada diumenge per a disputar els partits. Ben aviat, 

però, la idea va començar a quallar al veure la tranquil·litat que desprenia aquell entorn idíl·lic, 

emmarcat per turons, camps oberts i una ermita. 

Les noves i modernes instal·lacions permeten ampliar la capacitat esportiva, amb nous esports 

i més practicants. Arriben nous socis amb les seves famílies i el club es fa gran fins arribar al 

miler de socis i practicants. Durant les dècades posteriors, el club segueix millorant poc a poc, i 

va renovant les seves instal·lacions, amb una gran piscina descoberta, pistes de tennis, frontó, 

etc. 

 

 

El delegat d’Educació Física i Esports, Juan Antonio Samaranch, 

inaugurant oficialment les noves instal·lacions de Sant Cugat l’any 1965 
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La transformació del Junior transcorre paral·lela al canvi que viurà el petit poble de Sant Cugat. 

En millorar les comunicacions per carretera, tant per autopista com per la inauguració dels 

túnels de Vallvidrera l’any 1991, la connexió amb Barcelona esdevé molt fàcil i ràpida.  

Aquest fet provoca que Sant Cugat, i també altres localitats del Vallès Occidental guanyin 

població en poc temps i incrementin el nombre d’habitants. El Junior esdevé, aleshores, cada 

vegada més un club de Sant Cugat i deixa enrere les seves arrels barcelonines, tot i que 

encara continua tenint un bon nombre de socis que viuen a la capital catalana.  

 

El Junior del Futur 

L’arribada del segle XXI és l’hora de fer un salt endavant i reinventar-se de nou. Tot i que el 

repte no és gens fàcil, la majoria de socis atorguen la seva confiança en el projecte de futur, 

que passa per cedir la gestió a l’empresa Fitnessalud, dedicada a la direcció i explotació de 

centres esportius. A canvi, invertirà en modernitzar les instal·lacions amb efectes immediats i a 

mantenir les seccions històriques. 

Actualment el Junior és el club esportiu més complert de Sant Cugat i un dels millors del Vallès. 

El nombre de socis i abonats ha crescut (a prop de 3.000), les seccions s’han potenciat i se 

n’han creat de noves. La gestió s’ha professionalitzat i ha millorat els serveis associats: fitness, 

salut i benestar personal. Com en els darrers anys, els socis poden gaudir dels valors de 

l’esport i del benestar de l’activitat física, en unes instal·lacions de més de 60.000 m
2 
.  

Actualment comptem amb 4 seccions esportives principals: Futbol, Hoquei, Pàdel i 

Tennis, encara que al Junior es practiquen altres esports o activitats, com són 

Running, Natació, Activitats dirigides (cycling, Acqua, Ioga, Pilates, Zumba, Shatki 

Dance, Body Combat, ...). 

Tots els nostres jugadors, independentment de l’esport que practiquin, tenen en comú 

els següents valors: 

 

 

 

Compromís Respecte Humilitat Confiança Esforç 
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Quan el Junior nasqué, mai ningú hauria imaginat que pogués gaudir d'una vida tan llarga. Però 

si el club ha viscut i viu encara amb més força que mai, no ha estat pas fruit de la casualitat; els 

vincles i les amistats forjades al voltant d'aquesta entitat en són el seu teixit, robust i ferm. Un 

entramat que, com les bones amistats, sempre perdura. Aquest és el seu gran secret: el caliu i 

el recolzament dels seus socis. Sense la il·lusió d'aquells nois que volien jugar a futbol i el 

suport de tots aquells que van contribuir a tirar endavant aquest projecte, el Junior no seria el 

que és. 

El Junior ha sabut mantenir aquell esperit fundador dels inicis, el model de Club familiar, el 

model de relació entre els socis i les seves seccions esportives, preservant la seva història i la 

seva identitat, però amb una visió de futur plasmada en unes modernes instal·lacions, 

actualitzades i adaptades a les necessitats d’avui dia. Un espai de salut i esport, un espai 

perquè les persones se sentin bé de cos i de ment. En paraules velles, mens sana in corpore 

sa.   



 Presentació Oficial dels Actes de Commemoració del Centenari 

  
Página 8 

 
  

 

Un Logo per un Centenari... 

Claret Serrahima, dissenyador català, guardonat amb premis tan importants com diversos 

Laus d'Or (Arts Santa Mònica, Pedro Gracía) i LAUS Plata, la menció especial del 

Premi Ciutat de Barcelona de Grafisme i Comunicació (Or 1994, Argent 1995), Mèrit 

Award en la 5a Mostra International de l'Art Directors Club de N.Y. 1991, Premi 

Infomac 1996, Menció especial Premi Ciutat de Barcelona 1999, Primer Premi 

Liderpack 1999 de Disseny i Comunicació Gràfica, menció especial en el "Premio 

Gràfica di Fiera de Bologna 1994", Premi International Pantone Color Award 1990, 

Premi Nacional de Disseny 2010, és el creador del Logo del Centenari del Junior. S’ha 

basat en l’escut actual, nascut el 1925, fruit d’un concurs que va guanyar el Sr. 

Goicoechea: Una «J» vermella dins d'un triangle blanc, en representació i homenatge 

dels primitius colors defensats pels socis fundadors. Seguidament, es van adoptar els 

actuals colors blau i negre de l'Agrós. Les diferents tonalitats de blau simbolitzen tant 

la feina i experiència dels antics socis, com la força i empenta dels jugadors joves que 

estrenen cada any la samarreta del Junior. 

Pel Claret, “La celebració dels 100 anys de la fundació d’una entitat en cap cas és motiu per fer 

un canvi radical en la seva identitat, com pot ser el seu escut. És més, recordar la seva 

existència durant 100 anys a través del color i les formes és recordar la seva historia. 

El Júnior C.F. ha estat fidel a aquest escut que ha representat les alegries i les tristors 

esportives i socials durant 100 anys, respecte-m’ho. És per això que la meva intervenció no ha 

estat revolucionària i si evolutiva. El contenidor i el contingut com a concepte no ha estat 

modificat i la única intervenció ha estat donar més importància a la “J” de Júnior amb un 

increment de mida de la “J” i evidenciant que el Júnior s’ha fet gran, ha fet 100 anys.” 
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Calendari d’Actes del Centenari  

Durant el 2017es realitzaran diversos actes de caire social i esportiu per commemorar els 100 

anys d’història del Junior FC. Alguns dels actes segueixen subjectes a possibles modificacions i 

pendents de confirmar les dates definitives.  

El 18 de desembre de 2016 es va realitzar la Presentació Oficial de la Samarreta del Centenari, 

amb la fotografia d’un mosaic gegant humà del número 100 al camp de Futbol, amb més de 

450 jugadors del club de totes les edats:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els diferents esdeveniments que es realitzaran són tant de caire esportiu com social i culturals. 

 

Actes Socials/Culturals.  

Els principals actes programats són els següents: 

 Presentació Oficial dels Actes del Centenari. 10 de gener 

 Presentació del Llibre del Centenari, realitzat per Lluis permanyer. 1 d’abril 

 Concerts per nens al Liceu. 2 d’abril 

 Caminada Sarrià-Sant Cugat. 22 d’abril 

 Sopar de Gala. Cloenda de les activitats del Centenari. 1 de desembre  
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Esportius 

Els principals actes esportius programats són els següents: 

 Pàdel Gran Slam. Del 29 de gener al 5 de febrer. 

 Copa del Rei i de la Reina d’Hoquei Herba. 17, 18 i 19 de març 

 Torneig de Tennis ITF. 22 de Maig de 2017 

 Torneig Internacional de Hockey de Veterans. Maig 2017 

 Torneig Internacional de Hockey. Juny 2017 

 Gran Slam de Pàdel Infantil. Del 2 a l’11 de juny. 

 11ª Edició del Torneig de futbol Jaume Tubau. 10 de juny  

 Campionat de Catalunya de Pàdel Seniors. Del 25 de juny al 2 de juliol 

 Torneig de Futbol Veterans Barça – Junior FC. Setembre 2017 

 Trofeu de Tennis Pere Masip. Novembre i Desembre 2017 

 Exhibició de jugadors professionals de Tennis i Pàdel. Pendent de disponibilitat de 

jugadors. 

 Torneig a consensuar amb la Federació Catalana de Futbol. Pendent de data 

 

A continuació detallem tots els actes previstos: 
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I no volem finalitzar sense agrair de tot cor l’ajuda dels nostres principals sponsors: 

 

 

 


