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En commemoració deis 25 anys d 'Handbol a 7,
que es celebren del JO al 14 de febrer de 1982

lmprime ix:

Disseny portada :

Col · laborac ions :

Copiec

Josep Roca

Catee, Jaume Pujol, Maite Lamiel,
Francesc Ripoll, Albert Roig , Antoni Saura,
Josep M.• Hila ri, Josep lbañez, Joan Reyes,
Jaume Figueras, Jordi Anducas, ·Agustí Casas, etc ...

Molins de Rei , Febrer 1982
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PRÓLEG
Des de l'any 1957 fins ara han sigut molts els practicants
i afeccionats a l'esport de l'handbol a Molins de Rei. Recer-

car tates les dades, anecdotes, títols, fotografíes, etc., no
ha estat una tasca senzilla i ha costat bastant elaborar

a-

questa "Historia de l'Handbol a Molins de Rei"; pero valia la
pena fer aquest esfor~ per poder -gaudir després de l ' important
testimoni de tóta la pinya d'afeccionats que han fet possible
la seva realitat a la nostra vila.
Aprofit?nt la co~memoració dels 25 anys d'Handbol, ambla
trabada de tots els que han estat, al llarg del temps, practicants i simpatitzants d ' aquest esport, hem cregut que ara és
el moment oportú de fer un poc d'historia, i amb la col.laboració de tots confeccionar un testimoni objectiu que serveixi
per animar a continuar la practica de l ' Handbol a la nostra
vila. Cal que cada generació vagi posant el seu grade sorra i
segueixi el camí obert per ·les anteriors.
Potser ens oblidem de constatar algun feto alguna persona,
peró esperem que si es dóna aquest cas ens perdonin i

sapi-

guen apreciar el nostre treball i la il.lusió qaue ens ha portat el confeccionar-lo. La nostra fita és que l'experiencia i
les vivencies que han tingut els practicants quedi reflexada i
serveixi d'exemple de cara al futur. Uns gaudiran de bones estones recordant, els altres veuran que la situació que es disfruta actualment és el fruit del treball de molts anys enrera.
En aquesta histoTia es parlara de títols aconseguits, dades
3

importants, anecdotes, noms propis, etc •• , Pero no preten ser
un document fred d'arxiu ni de consulta.

Tot

al

contrari,

preten ser un document d'identitat entre tots els afeccionats
a l'handbol de Molins de Rei i que en ell vegin reflexats una
serie de noms d'amics, de situacions conegudes, que siguin motiu d'alegria per tornar-los a reviure i guardar amb orgull.
L'índex s'ha fet intentant dividir les diferents epoques
entre les diferents entitats que les varen protagonitzar.
La ~ostra meta ha sigut acónseguir .el maxim d'objectivitat possible; esperem que el recull sigui del gust de tothom i, si
algú vol fer qualsevol rectificació o aclariment, sempre tindra les portes obertes.
Finalment, cal agrair la col.laboració de tots els que han
ajudat

en la confecció d'aquesta "Historia de l'Handbol a Mo-

lins de Rei" i esperar que tingui for9a acceptació i se' n puguin fer moltes més, dones tenim la confian9a de que l'hanbol
continuara essent una important activitat dins dels esports
que es practiquen a la nostra vila.

4

CAPÍTOL 1
PRIMERES EXPERIÉNCIES PIONERS
(1944 - 52)
L'handbol comen~a a Molins de Rei l'any 1944;a les hores
aquest esport es practicava en camps de futbol i els equips
eren d'onze jugadors. L'hnadbol de sala a set jugadors encara no es coneixia. El sistema de joc, les tactiques i fins i
tot els resultats eren similars als del futbol: Jugan l porter, 2 defenses, 3 mitjos i 5 davanters, que rarament marcaren més de 10 gols.
L'equip local del "Frente de Juventudes" participa en els
campionats comarcals jugant els seus

encontres

al

camp

del

Foment; el color de la samarreta és blau. Molts dels primers
jugadors d'handbol a Molins de Rei eren practicants de l'atletisme.
El nou esport causa bastant d'impacte i molts noi s molinencs es decideixen a practicar-lo, L'equip juga a 2ª Categoría Nacional, i l'any 1948 arriba a les semifinals del campionat perdent per 6-2 amb el Vilanova.
La temporada 1948-49 l'equip passa a anomenar-se "Educación y Descanso'' i continua jugant al camp del Foment. Mica
a mica, l'handbol es va afian~ant i comencen a sortir informacions al periodic local Llobregat. La primera cronica es
publica al nº 31 (16-8-1948). El Molins de Rei perd a San Feliu per 5-3. Els gols son aconseguts per lnsensé, Garcia i
Vicens; cal destacar l'actuació del porter Vila.
5

Durant la temporada següent, els components del San Feliu delª Categoria es veuen obligats a jugar a Molins de
Rei degut al tancament del seu camp per sanció. D'aquesta manera es pot presenciar a la nostra vila for9a handbol i de categoria.
En el campionat de 2ª Nacional de l'any 1950-51, intervenen els equips Ferroviaria, Turó Parck, Sants B, Sant Gervasi B, Ba~celona B, Sabadell B, Granollers B, La Salle de Sant
Celoni i Molins de Rei. El conjunt local realitza una campanya esplendida i aconsegueix l' ascens alª Nacional. El 10 de
Juny de 1951 al camp del Sant Andreu de Barcelona es juga un
partit amistós entre el Molins de Rei i la selecció Catalana
amb al resultat advers de 9-3. Les espardenyes de ca9ador dels
nostres jugadors no es van adaptar al terreny de joc; era la
primera vegada que jugaven en un camp amb d'herba. El president
de la Federació Catal ana entrega al capita del Molins de Rei
la copa de campió de 2ª Nacional.

6

Durant aquest any actua d'entrenador Ernest Montserrat,
de Barcelona, un gran coneixedor del reglament de competicions. Es pot considerar el primer preparador d'handbol a
Molins de Rei, danés fins a aquest moment els propis jugadors s'organitzaven els entrenaments.
L 'any 1951 es · canvia de camp i

es passa

a jugar a la

Joventut.- Els jugadors locals acussen la inexperi~ncia i
les dimensions del camp i el seu papera lª Nacional no és
gaire encertat.- Al 1952 s'organitza el primer campionat de
Catalunya d'handbol a 7 jugadors, al Palau d'Esports de Barcelona ambla participació, entre d'altres, del Molins de
Re i .- La nova modalitat no acaba d'agradar, no es disposa de
camp ni porteries adequats i l'equip es dissol.

Pagina anterior, l'equip campió
de 2ª Nacional 1951 (Camp del
Sant Andreu)

A l'esquerra, els germans Ripoll;
al centre de la foto, en Rafe! Ribas, que seriq internacional
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Aquí finalitza la primera etapa de l'handbol a la nostra vila.
Els jugadors que han intervingut, per tant, els pioners del nostre esport a Moiins de Rei són:

Vila, Madorell, Catala, Canallas,

Clerch, Ripoll I, Ripoll II, Miguelin,

Insensé,

Garro,

Cuscó,

Ramoneda, Vicens, Batet, Ribas, Romagosa, Tarragó, Barceló, Sogas,

Puiggari, Fabregat, Janés, Homet, Sánchez, Marimbn, Permayer, Puig
Medina, Alemany, Andreu, Pérez, Giménez, Moreno, Tramuns, Figueras, Yherla, Ortuño, Sallares, Perucho,

Viñals,

Monlleó,

Vidal,

Damiá, Montserrat, Pujol, Llecha, etc .• , ..
Es poden explicar algunes anecdotes d'aquesta primera epoca
d'autentics sacrificats per l'esport:
Quan hi havia despla9aments, els components

de l'equip s'ha-

vien de llevar molt d'hora dones el delegat del Frente de Juventudes havia creat la norma d'anar a Missa
Calia combinar els horaris deis trens

abans

del

partit.

amb els de les misses als

pobles veí.ns.
El viatge en tren a Barcelona cosatava 1,80 ptes i un dinar a
Manresa 22 ptes.
Una altre anecdota fou !'estrena

d'unes

blanques i verdes que van causar sensació.-

mitges llistades
No

calia

treu-

re-se-les per ballar el bugui-bugui a la tarda.
Segons la crbnica de la revista Llobregat, un despla9ament a
Cardedeu va ser mol t accidentat: "Trenes, tranv ias, autobuses y
el excesivo sueño de algunos jugadores se confabularon para evitar que el equipo llegara a tiempo del partido".- No obstant aixb es va arribar i es va empatar a 2 gols.
8
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FIDEHCION ESP&AOLA DE H.LON A NANO

1 FEDERACION

CATALANA DE BALON A MANO

--.l>. . .

A dalt, fitxa de delegat,el 1950
A baix, l'equip alª Divisió, a
la Creu Alta de Sabadell
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CAPÍTOL 11
NEIX L'HANDBOL A 7
(Época Educació i Descans 1957 - 62)
L'any 1957 (fa 25 anys) Molins de Rei tenia 10.533 habitants.
En aquell _ temps es practicaven diferents

activitats

a

l'Hogar

_del Productor (Federació Obrera): cinema, ball, etc, ...
~

Es en aquest moment quan el delegat Antoni Santonja encarrega
'

a Francesc Ripoll la confecció d 'un equip de qualsevol esport,
per aprofitar la pista que hi ha al darreta de l'edifici principal. - Naturalment, en Francesc Ripoll pensa en l 'esport que ja
havia practicat anteriorment, l'handbol.- És un moment historie:
Ni sancions federatives, ni riuades, ni separacions, ni diferencies de clubs podran parar la seva marxa a Molins de Rei, creant-se una afecció que encara dura avui dia.
Davant de la tasca de fer un equip, l'esmentat responsable es
traba amb moltes dificultats dones els seus companys s'han dispersat per altres clubs o ja han penjat les botes.- Ha de recórrer a la joventut d'aquell temps, reclutant-la a la Falange, a
les escales o buscant amics seus.
El nou esport, l'handbol a 7, encara no és massa conegut, pero es va imposant mica a mica.- La disciplina

a

substituida i es comencen a construir

per

pistes

11

va

essent

practicar la

nova modalitat, anomenada també handbol en sala.
El primer any es confecciona un equip que no entra en competicions oficials, pero comenºª a tenir les primeres experiencies
en el nou esport; es fan partits amistosos perque l'equip es vagitornant compacte i fins l'any segü~nt no es federa per entrar
ja en competicions oficials.
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Alguns · d'aquests primers practicants

quedarien vinculats ja

per sempre a l'handbol: Casaín, Pinto, Soler (que després seria
entrenador del Col-legi Sant Miquel, etc, •.• ) .
La junta d'Eduacació i Descans recalza

la nova modalitat es-

portiva i dóna tata mena de facilitats per engrandir i arreglar
la pista.- Ju~tament amb Santonja, els

Canut,

Camderrós,

fort,Alegret i Vigorós, serien els responsables

indirectes

Mondel

manteniment de l'handbol, ·dones no eren una junta de l'equip sinó de tates les activitats d'Educació i Descans.
Els comen9aments foren molt difícils, pero !'entusiasme i la
il-lusió d'aquells xicots i la dedicació

de !'entrenador Fran-

cesc Ripoll varen fer possible l'inici d'una etapa que ara compleix 25 anys.
Els primers jugadors eren molt joves, els equips contraris ha
van veure i posaren una denúncia, pero quina casuali tat que la
van posar als dos únics que superaven els 18 anys, ésa dir, els
únics que eren legals.
Coma més anecdotes es pot explicar que els despla9aments es
feien en motocicleta; els motoristes eren coneguts per alguns agents de trafic que els esperaven "bolígraf en
darrer que passava, dones els primers

ma"

multant al

s'escapaven.-

Sort

que

després les multes es pagaven entre tots.
En aquest despla9aments, tot sovint es tornava amb alguna pilota "regalada".- Així s'ajudava a l'economia

del

club,

dones

elsentrenaments s' acabaven mol tes vegades quan es penjaven les
pilotes i no es podien recuperar.

11

Més d'un jugador es presentava als partits ambla xapulina a
l'espatlla jaque venia de treballar del camp.- Tot just acabat
el partit tornaria a les seves feines camperoles.
Algunes vegades s 'organi tzaven apostes entre els tiradors i
els porters; els més habils es treien un "jornalet extra".
El primer equip acompanyava als jovenils, amb els que en Ripoll va · treballar des del comen~ament,

en els

seus

partits

a

campcontrari, obrint-se una amista t entre tots e_ls practicants
que avui encara perdura. - Així mateix, al ball de la tarda, es
comentaven les incidencies del partit del matí.- Tots formaven
una gran pinya refor~ada sobretot a l'hora de les batalles campals que s'organitzaven, dones molts partits acabaven a · bofetades.
En aquesta epoca també es traben detalls graciosos i agradables: al maig del 59 en la visita del C.B. Nestle, aquest equip
obsequia a tots els jugadors i espectadors amb xoco latines de la
seva marca.
En Francesc Ripoll és !'entrenador, delegat, jugador, coordinador, etc, ... és el cap de tot aquest moviment i no solament
aixo, sinó que també es converteix en

el

conseller

que orienta els seus deixebles en aspectes

espiritual

extraesportius

(no -

ies, treball, etc, •.. ).
El primer equip federat d'Educació i

Descans és:

Vivó, Casaín, Cruellas, Vendrell, Fort, Costa,

Urós,

Cortines,
Ripoll

I,

Ripoll II, Borras i Pinto.~ Després s'hi afegeixen Roig, Peiró,
Ustrell, Escoda, Mellado, Tórtola, Munné,

González,

Revenga,

Abel, Izquierdo, Moya, Fr-anquet, · Muñoz, Sacristán, Ayala, Ribé,
12

Roglan, Moral, Padilla, Ri~ol, Jodar,

Rovira,

Casas, Gilabert,

etc , .•.
Aquests

nois fan possible que l'handbol

a

7 vagi arrelant

dins dels esports de Molins de Rei.
El color de la samarreta és verd i es milita a 3ª Provincial
assolint el 1960 l 'ascens a 2ª CJHEGORIA, davant dels equips de
Gav~, Esparreguera, Sant Feliu, Martorell, Penya Barcelonista

i

Santa · Maria . de Sant J.oan Despí.

Un dels primers equips d'handbol a 7 a
la Federació Obrera

És de llei esmentar la gran col.laboració
massatgista senyor Teruel

que feia

desinteresada

del

autentics miracles amb els

lesionats. Mai passava factura; els jugadors li corresponien pagant-li l'esmorzar a "Cal Pajares".
A l'any 1962, una sanció federativa pels altercats prodults
13

en

un partit contra 1 'Estudiantes de Barcelona i la falta del

Sr. Santonja a la junta de l'Hogar del Productor obliguen a deixar

la pista de la Federació Obrera. La continuitat de lJhand-

bol

a Molins de Rei perilla, pero sortosament seguira endavant.
Paral.lelament, a partir del 1958, es comen~a a jugar a hand-

bol a nivell escolar, durant els III Jocs Escolars d'Educació i
Descans. Participen tots els col.legis
temps:
quel,

Academia Almi, Academia Sant

de

Jordi,

la

vila

d'aquell

Col.legi

Sant Mi-

Escales Nacionals i Liceu Escolar.

També en aquest temps la secció esportiva

de

la

O.J.E.

men~a a participar en els campionats comarcals jugant amb
diferents

les

seccions del Frente de Juventudes dels altr~s pobles.

D'aqui també sortiran futurs jugadors del B.M. Molins de Rei .

L'equip el 1958. Dret a dalt ambla pilota
el malaguanyat Antoni Revenga
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co-

CAPÍTOL 111
APAREIX EL e.e. MOLINS DE REI
(1962 - 70)
Tata la pinya d 'afeccionats que havien actuat a la pista de
l'Hogar del Productor (Federació Obrera)
per

poder

segueix

assegurar la continui tat de l 'handbol i es posa en

contacte amb la societat Foment Cultural
segueix

treballant

i

Artístic.

S' acon-

una pista darrera el camp de futbol del C.F. Molinense,

es prepara el terreny, s'aplana, es treuen

les herbes, es posen

les porteries, etc ... És un esforc;: fantastic per tornar a jugar
en competicidns oficials, tots els esportistes col.laboren i per
fi s'assoleix la fita.
El 23 de setembre de 1962 s'inaugura la pista, és beneida per
Mossen Enrie i es juga el primer partit

amb l'Hispano Frances.

L 'equip local porta el nom de C. B. Molins de Rei i

vesteix sa-

marretes vermelles.

Inauguració de la pista del Foment (1962)
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Pero aquest esclatament de joia resultaría col.lapsat al cap
de dos dies; la famosa riuada del 62 s'enduria les porteries, el
marcador, i deixaria impracticable aquell terreny de joc. Tata
la primera volta del campionat de 3ª
pistes
a

contraries i fins

Provincial

es

jugaría

a

al 9 de desembre no es podría tornar

utilitzar el camp del Foment. El club va rebre

una indemnit-

zació perles inundacions.

Es torna a acondicionar el Camp del Foment (1962)

A la temporada 1963-64. comen~a a funcionar el terreny de joc
de les Escales Nacionals; per fi es compta amb una pista de ciment, que sera testimoni de 9 anys de vida de l'handbol del C.B.
Molins de Rei.
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El nivell d'organització supera al de les époques precedents,
es constitueix una junta directiva

que es cuida de prendre les

decisions del club. El primer president és Antoni de la Flor,
amb l'ajut durant tots els anys dels senyors Llena, Giravent, De
la Torre, Llecha, Vendrell, Blanch, Almela, Monfort, Asenjo, Villasevil, Casas, Costa, M. Roig, Cruellas,
primera vegada l'entrenador

Pujol,

etc ....

Per

Ripoll compta amb un equip directiu

que regeix les tasques de programació de l'equip. Cal agrair el
gran impuls que donen a l'handbol i

resaltar

la

iniciativa de

crear els Jocs Esportius de Molins de Rei.
L'handbol a 7 ja porta 6 anys a la nostra vila, i poc a poc,
els joves es van afeccionant a aquest esport; procedeixen de les
escales, de la O.J.E. i dels pobles de l'entorn de Molins.
Existeix una gran rivalitat amb els equips de la comarca (Esparreguera, Sant Feliu, Sant Joan Despí,

Martorell,

etc ... ).

Precisament, ésa Esparreguera on es va fer un desplaºament molt
sonat, el nostre equipes presenta

amb un camió

una gran caixa on posava "La caixa dels gols";
van fer una cercavila

que contenia

tots els cotxes

abans del partit fent sonar els claxons .

La festa va acabar al "cuartelillo".
Una anecdota curiosa és que després d'alguns partits les rodes dels cotxes dels arbitres es desinflaven misteriosament "tates soles".
A la temporada 1965-66 s'assoleixen gran exits, l'equip queda
campió de 3ª Provincial encara que renuncia a l 'ascens per motius economics. És l'alineació d·'aquella

temporada:

Capdevila,

tonz~lez, Casaín, Vivó, Albert, Fornós, Moya, Mellado, Serra,
17

Tórtola, Hilari, Villasevil i Salas. Aquest mateix any Francesc
Ripoll és elegit com a·millor esportista de Molins de Rei, premiant la llarga· dedicació al seu esport.

Ja es juga a la pista de les Escales Nacionals (1965)

La temporada 1967-68 comen9a amb uns enfrontaments amistosos
entre els joves components del C.B. Molins de Rei i alguns veterans com ara Borras, Vendrell, Cruellas, etc .•. ; També es juga el
primer partit amistós internaciona 1, perdent 18 -24 davant del
Dettingen d'Alemanya Federal.
Pero aquest any té un record trist: el porter Antoni Revenga
mor en accident de moto a l 'edat de 26 anys.
jugar

Hav ia comen,;at a

a la pista de l'Hogar del Productor, passant després a la

penya Blaugrana de Barcelona, per retornar finalment a -Molins de
18

Rei. En un acte molt emotiu, amb malta asist~ncia de p~blic, se
li rendeix homenatge en un partit amistós on té lloc la presentació de l'equip femení.
Els jugadors van assolint un bon nivell i alguns d 'ells (Al-

•

bert, Vivó) són provats per equips de

superior categoria

Gava, Barcelona). També passa perla

nostra

porter d'Espanya de la d~cada 1965-75,

en

sortir deis jovenils del

de

San.t Miquel

vila

el

Perramon;
Barcelona,

quedara a Molins de Rei, jugara amb el Poble

Nou

(Roca
millar

acabat de
no

es

per anar des-

prés al F.C.Barcelona.

Equip campió 3ª Provincial (1~69)
19

Aquest alt nivell comentat es demostraria a la temporada se-

güent; es desplega una gran campanya i es queda campió de 3ª im-

batut, perdent solament la fase final contra l'Epic de Terrassa ,

Formen l'equip: Elias, Prieto, Vives, Hilari, Roldan II, Reyes :
Albert, Casaín, Dacosta, Fornós, Serra,

Buxó,

Cruellas,

Sanz .

etc •••
L'any ·I969 es celebren les Naces d'Argent de l'handbol ,

é!

adir, de tates les modalitats, tanta 7 coma 11 (actualmente
commemoren els 25 anys d'handbol a 7), amb .la paiticipació del
equips femenins i masculins. Es clou la jornada amb un parti
forc;a interessant: B.M. Granollers ( amb Viaña, Gaseó, Morera
Arné, etc ••• ) i B.M. Sabadell.
També es desplega una gran campanya publicitaria de recapta
ció de jugadors jovenils; apareixen· pel poble cartells que anun
cien "Si qu~eres ser fuerte y sano, pactica el balonmano" i
invierno y en verano, practica balonmano".

Poc

després

"E

surte

els primers programes de partits en catala .
Els jugadors que desfilen durant aquesta
lins de Rei són: Mellado, Hilari, Serra,

epoca,pel B.M.Mo-

Villasevil,

Sanz ,

sd

las, Tórtola, Fornós,Albert, Roldan I, Roldan II, Reyes, ParerJ
Prieto, .Andrino, Escrig, Pedrola, Gil,

Revenga

I,

Revenga I ~

Buxó, Vives, Capdevila, Faixó, Elias, Dacosta, Klaus, Sanz I ~
Bruña, Cremades, Soriano, Pansa, Bernetti, Navarro, . Delgado ]
Delgado II, Moya, Davalillo, Torelló, Condom,Pedroche,González,
Cruellas,Fort~Vendrell, Prat, Casa¡n, Vi vó, Corbera, Ri bas, Ri
poli I, Ripoll II, Roher, Kimler, etc ••.
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Durant aquesta epoca el senyor Villasevil és membre de la Federació Piovincial d'handbol.
Col.legi Sant Miguel:
L'any 1964 l'equip infantil obté el subcampionat de Catalunya
perdent la final amb el mÍtic Sant Miquel de Barcelona on militaven jugadors que després serien bases de la selecció espanyola

..

(Lcipez

Balcells, Rovira, Falomir, •.• ). L'alineació fou : Cap-

devila, Duran, Bars, Puy, Cremades, Pons, Nin, Figueras i Reyes.
Aquesta seria la primera proesa a nivel! escolar.

Equip Infantil Col.legi Sant Mi quel (1964)

Les següents generacions seguirien
l'equip infantil guanya el trofeig

els exits.

San

L'any

Fewrnando

1970

(primavera)

derrotant a La Salle Graci~ per 10- 9. Componen l'equip: Cussó,
Roca, Almor, Herrero, Ibáñez, Canals,

Cabra,

García,

Granados,

Casas, Iglesias, Bergada i Bofarull.
21

Al davant d'aquest equip

figura en Jordi Soler, creador d'una

inesgotable pedrera d'excelents jugadors, portant 'els seus equips a les· més altes esferes dins de l'esport escolar.
Eguip f emení:
La junta del C.B.Molins de Rei, animada per la bona marxa
de l'equip, decideix a l'any 1966 introduir les femines dintre
la seva disciplina; malgrat els prejudicis de l'epoca són moltes les noies interessades. Un trist fet motiva la seva presentació, el ja esmentat homenatge a Antrini Revenga. Formen el
primer equip d 'handbol femení a la nostra vila: Par era, Gar-

cía, T. LudeHa, A. LudeRa, Gibert, Lunes, C. Cortell, M. Cortell, Ponce, Serrano, Garriga, Rebula,

Maza,

etc ...

Després

s'afegeixen Anducas, Fernández, Pérez, Ruiz, Vives, Fayula, M.
Rodríguez, A. Rodríguez, Avilés, etc ••• L'entrenador és Albert
Roig.
Els exits comencen a l'any 1969, l'equip es proclama campió
de grup de 2ª Provincial i el senyor Platón(delegat d'espo rt s
espanyol) fa entrega del trofeig a la capitana Eulalia Parera.
L'equip fa un paper molt acceptable mantenint-se alª Provincial. Les pioneres van tenir un

merit

especial

trencant

molts prejudicis i aconseguint que l'handbol arrelés dintre de
les disciplines ja existents. Fou el primer equip femení federat de qualsevol modalitat d'esport a Molins de Rei.
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CAPÍTOL IV .
DOS EOUIPS A MOLINS DE REI
(1970 - 73)

Els directius del C.B. Molins de Rei renuncien per motius
economics a jugar a 2ª Provincial, categor ia legítimament conquerida l'any anterior; la majaría dels jugadors no estan conformes amb la decisió i deixen el club.

La temporada comenc;a

ambla renovació gairebé completa de l'equip titular i · un important rejoveniment. L 'entrenador c-ontinua

essent

.Francesc

Ripoll.
Alguns mesas després surt la idea de formar un altre equip
entre els antics jugadors, que culmina amb la presentació el
15 de novembre de 1970 del Molins de Rei Atletic a les pistes
del Col.legi Sant Miquel. El nou club

juga amb samarretes a

ratlles verticals vermelles i grogues, és presidit per Miquel
Casas i l'entrenador és Josep Fornós.
Tant el Molins de Rei com l'Atletic

juguen

el

campionat

1970-71 de 3ª Provincial, pero en grups diferents.
A la temporada següent, els dos clubs coincideixen al mateix grup de 3ª i els jovenils dels dos equips es traben també
amb el Col.legi Sant Miquel. Hi ha, per tant, a Molins de Rei
tres equips rivals en categoría jovenil.
Durant l'any 1971 són inaugurats a Molins de Reí el camp de
futbol,la piscina i la pista poliesportiva en els terrenys de
les lnstal.lacions Esportives Mu~icipals. El camp de futbol i,
especialment la piscina, resulten ser un exi t complet per a
24

Molins de R~i; en canvi, la pista, construida a cuita-corrents
per justificar un pressupost i inagurada el 28 de Novembre en
el partit oficial de la maxima Molins de Rei Atletic -

B. M.

Molins de Rei, és un fracas estrepitós : les dimensions no són
reglamentaries, les porteries no coincideixen amb el pintat de
la pista, comencen a sortir escletxes

i

esglaons,

no

hi

ha

vestuaris, etc, .... - El cert és que mai més s 'hi disputa un
sol partit de cap tipus d'esport.
A la temporada 1971-72 el Molins de Rei Atletic queda campió de 3ª Provincial i puja a 2ª Categoria.-

També guanya la

final de la Copa Presidenta Sant Esteve de Sesrovires derrotant al Residencia Albada per 21-19.

Cal

destacar

que

en

aquest partit actua Bonilla, en un gest d' esporti v itat, dones
s'havia casat el dia anterior.

Una de les pri meres formacions de l'Atletic

25

Al final d'aquesta temporada desapareix el C.B. Molins de
Reí i alguns dels seus jugadors passen a l 'Atletic. - Es produeix també la retirada de l'home que més ha fet pér l'handbol
a Molins de Reí, l'entrenador i ex-jugador
Durant aquestes dues darreres temporadas

Francesc

Ripoll.

juguen amb

el C.B.

Molins de Reí: Prieto, Andrino, Albert, Ribé, Revenga, Roldán
1, Roldán 11, Dino, Pedrola, Pérez, Massaguer, Parera, Escr i g,

Gil, Bruña, Pedroche, etc, •••

Una de l es darreres formacions del B.M. Mol ins de Reí

La temporada següent el Molins de Reí Atletic debuta a 2í3
Provincial imanté la categoría.-

Els

jugadors

que

han

integrat la seva plantilla, sota la direcció tecnica de Jose p
Fornós són: Elías, Pedroche, Casaín, Hilari, Torelló, Rivera,
Reyes, Bonilla, López, Pedraza, Félix, Cabra, Benito, Alvarez,
Vives, Dacosta, Goppuiger, Vivó, Raventós, Albert, Dino, Gonzalez, Romero, Faixó, etc,
26

L'Atletic Molins el 1972

Col.legi Sant Miguel:
Aquesta epoca coincideix amb importants exits dels escolars
del Col.legi Sant Miquel que, sota la direcció de Jordi Soler,
i la important col.laboració del Pare Josep Lluis Llort, obtenen els següents trofeigs:
1971 lnfé11til: Campió San Fernando derrotant a la Salle Barceloneta
1973 Benjamí: Campió Provincial vencent al Pare Mañanet.
Jovenil: Campió de grup imbatut amb el sensacional promig
per partit de 24 gols a favor i 8 en contra.- A les eliminatories cau amb el Picadero que després seria campió d'Espanya.

27

Equip Infantil del Col.legi Sant Miquel 1970

Infantil: Campió de Barcelona, Subcampió de Catalunya, Campió del San Fernando, Campió Saló de la Infancia.
Eguip Femení:
La desaparició del C.B. Molins de Rei obliga a les femines a
espavilar-se pel seu compte i es funda l'E.B.A.C. Molins de Rei
que juga alª Provincial.- És una autentica prava de for~a de
voluntat i esperit de superació.- Constitueixen la junta directiva Albert, Guitart, Dino, J.Anducas, Arús, Caus, Ludeña, Ruiz
i Alejandro.

El nou equip obté molt bc;ms resultats i
llocs amb el Rancho de Castelldefels,

lluita pels primers

Matará,

Can

Or iach,

etc, ••• - Les jugadores d'aquests any són: Dolors, Parera, Adita,
Marg. Anducas, Fiter, Ludeña, Avilés,

Rodríguez,

Caus,

C.Cas-

tell, Bertran, Colominas, Neus, M.C¿stells, Rebollo, Pons, Roca,
28
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CAPÍTOL V
CLUB SANT MIQUEL MOLINS DE REI
(1973 - 77)
L'any 1973 es fusionen el Molins de Rei Atletic i el jovenil
del Col. legi Sant Miquel. El Club es diu Sant Miquel de Mol ins
de Rei, porta samarretes vermelles i

juga

Col.legi.- L'entrenador és Jordi Soler,
d'handbol del centre escolar amb exit

a

les

pistes

del

preparador dels equips
indubtable

l'home més indicat degut a la seva tasca

i,

seriosa i

per tant,
responsable

durant molts anys.
L'equip queda campió de 2ª Provincial, pero no assoleix l'ascens en queda tercer a la promoció, darrera els potents conjunts
de l'O.A.R. Gracia i Sant Fost, i davant del Sant Quirze, Arrahona, Salle Monteada i Hospitalet.-

En

any, els jugadors veterans de l'Atletic

el

transcurs

ajuden

a

d'aquest

agafar expe-

riencia als joves del col.legi i, mica a mica, els hi van deixant pas; es retíren Vivó, Hilari, Vives, Dino, Albert i Reyes.

Després de la fusió, neix el Sant Miquel Molins (1973)

30

A la temporada 1974-75, un equip de 18 i 19 anys amb ]a incl usio de González i Bonilla, aconsegueix el subcampionat de 2ª
Provincial i el ler. lloc a la fase d'ascens, pujant alª Categor ia Provincial.- En aquesta promoció derrota a l'Un~versitari,
Salle Barceloneta, Epyc de Terrassa, Basca Rocafort i Sant Esteve de Palautordera.

Equip campió de 2ª Provincial (1974-75)

El partit decisiu es juga al Pavelló de la Ciutat

Universi-

tari a de Barcelona; el Molins de Rei comen~a guanyant, pero els
locals remunten i acaben la lª part amb 15-13.- Al segon temps,
el públic, majar itar i de Molins de Rei,

empeny els visi tants i

Anducas I, aconsegueix el gol de la victoria per 22-23.- ·L'entu31

siasme es desborda i, de tornada, !'autopista és una festa.
Sota les ordres de l 'entrenador Jordi Soler formen l '·equip
campió: C~ssó I, Cussó II, Ib~Aez, Roca,

Anducas,

Canals,

Al-

mor, . Bonilla, Carrera. i Herrero.
Els dos anys següents, l'equip milita alª Provincial i continua d'entrenador Jordi Soler.- Formen la junta directiva els
senyors Roca, Saura, BruAa, Olivé, Hilari, García, Anducas, Villasevil, etc, ... - Els resultats no

són

Tots dos anys es queda penúltim i es

salva

massa

satisfactoris:

la

categoria a la

promoció.

L'equip del Sant Miquel, alª Provincial (1975-76)
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Els resultats del primer any es deuen a la inexperi~ncia i a
les lesions importants de jugadors com

Roca,

als primers partits.- Aquesta temporada. es

Herrero i
forma

Canals

també ·un e-

quip de 3ª Provincial que és entrenat per Dino Buxó.
Cal ressaltar la mala sort del jugador

Josep Ibáñez que és

c ridat a la Selecció Espanyola de Promeses pel preparador Sergi
•

1

Petit i viatja a París; pero ha de tornar

rapidament

i

és

i n-gre-ssat a la Clínica Del fas dones se l 'infecta una rascada
al genoll produida al partit anterior.- El jovenil Jaume Figuer as també és cridat a la Selecció Catalana.
L'any 1976-77 l'equip queda en condicions molt precaries degut al servei militar i cal incorporar jugadors

molt joves pro-

cedents del 3ª i del jovenil. - Abans de la promoció Paco Cano
s ubstitueix a Jordi Soler coma entrenador

i

s'aconsegueix

de

mantenir la categoria.
S'ha de destacar el partit perdut amb el Sant Feliu per 7-8,
r esultat que recorda els temps de l'Handbol a 11 pels seus pocs
go ls.
D4rant aquesta epoca juguen amb el Sant Miquel: Cussó I, Bofa rull, Cussó II, González, Rodríguez,

Baruta,

Marcos

i

Cano

coma porters, i coma jugadors de camp, Reyes, Hilari, Albert,
Vi ves, Vivó, Dino,Roldán, Ibáñez, Roca, Anducas I, Bonilla, Piñal , Canals, Almor, Ribé,Herrero, Carrera,
Ma rin, Mayal, Corbera, Guillem, Casas,

Méndez,

Figueras,

Anducas- II,
Suria, Villa-

s evil, Caimo, Pubill, Bruno, J.García, Díaz. Alá, Ros, etc, ...
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Eguip Femení :
Coincidint amb la fusió de 1 • Atletic i el Sant Miquel, 1 'equtp femení E. B.A. C. segueix el seu camí.- El club s 'amplia i
.

.

e1 :1974 es forma l'equip infantil-cadet assegurant la continuitat; se'n fan responsables, succesivament, Teresa Ludeña, Margarida Anducas, Dino ·Buxo i Joan Reyes.
El 1976 l'equip es despla~a a Ci utat

de Mallorca per jugar

un torn~ig amist6s.- L'exit és magnific dones es r~sulta guanyador derrotant al Medina, Verge de Lluch i la Salle.

L'equip femení EBAC el 1976 (Castélldefels)
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L 'entrenador continua essent Albert Roig i

l 'handbol f emení

ja és una modalitat totalment integrada a la nostra vil a. - Cal
a- grair la col.laboració de Joan Arús,

Lluís

Caus,

Alejandro

Dí az , Andreu Si món, etc, .•. , que varen fer possible amb el seu
aj ut la continuitat de l'equip en aquesta epoca d'independencia
to t al que va durar 5 temporades. ·
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CAPÍTOL VI
CLUB ESPORTIU MOLINS DE REI
(Pavelló 1977 - 82)

Tates les activitats esportives de sala disperses per Molins de Rei s'agrupen formant el Club Esportiu, que es funda el
3

de mar9 de 1977 ambles seccions d'handbol masculí, handbol

femení, basquet i hoquei; més tard s'incorpora el patinatge. Jo- ·
sep Cañellas presideix el Club, Antoni Saura és el responsable
de la secció d'handbol masculí i Joan Aruús de la secció d'handbol femení.

La necessitat d'unes instal.lacions cobertes i un esperit de
col.laboració van fer possible aquest

fet.

Així

mateix,

els

afeccionats als diferents esports es podien concentrar en un mateix local. El Pavelló és inaugurat el 28 de setembre de 1977.

L'equip senior figua alª Proyincial i juga el primer partit
al Pavelló derrotant al Malgrat per 20-10. El nou entrenador és
Joan Casas, home molt experimentat i ex-preparador del Picadero
de Divisió d'Honor. La plantilla de jugadors és la següent: Cano, Marcos, Cussó II, Ibáñez, Anducas IIÍ, Roca, Figueras, Guillem, Anducas I, Casas, Villasevil, Almor, Herrero, Juan Pedro
i

Mayal. Es l'últim any que es vesteix el color vermell, tradi-

cional del B.M.Molins de Rei.
36

Joan Casas aconseguira el miracle; després d'una lª volta indecisa, a la 2ª arrasa a la resta dels equips quedant campió d~vant del San Fernando de Terrassa i

F.C.

projecta l'equip a categoría Nacional

Barcelona.

participant

a

Més

tard

la

Lliga

d' Ascens.
El jugador Josep Ibáñez i el nedador Francesc Pardo, es procl amen millors esportistes de Molins de Rei empatats a •punts.
En el campionat de 2ª Nacional participen en el grup del Moli ns de Rei, Allerru Sukaldeak, Maristas de Saragossa, Peña Los
que Faltaban d'Osca, Aoiz de Navarra

i

Ter rassa.- Es guanyen tots els partits

excepte

San

Fernando
el

de

de Terrassa

(2 2-20) i el de l'Allerru de Lezo (Guipúzcoa) que s'empata a 21.
És una jornada historica (16 d'abril de 1978) dones per primer a vegada es juga fara de Catalunya un partit oficial.
La fase final del campionat de 2ª Divisió es juga al nostre Pave l ló Municiap entre els 4 campions delas diferents grups; Calpi s a d'Alacant, Loyola lndauchu de Bilbao i Tres de Mayo de Tener i fe, flamants lª Divisió, arriben a Molins de Rei precedits
d'u na fama d'equips potents; pero tots

cauen davant del nostre

equip (28-14), (28-23), (23-19).
No solament s 'havia aconseguit l 'ascens a lª Nacional · sinó
qu e es proclamava campió de 2ª Divisió, enmig d'un esclatament
de fervor per part del públic que acompanyara amb for<;a soroll
ac ústic (botzines, carraques, ... ) les

actuacions de l'equip.-

n els despla<;aments l'equip arrosega una gran massa de seguidos que no cessen d'animar-lo: a Saragossa

es van translladar

tr es autocars d'afeccionats.
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Campions de 2ª Nacional, tot un exit,
gran quantitat de copes (1978)

Durant els mesas d'estiu el Barcelona s'interessa pel nostre
pivot Ibáñez; després de mols "tires i afluixes" passa a la disciplina blaugrana jugant els partits amistosos de pretemporada. No
arriba a debutar oficialment degut a les desavinences amb alguns
jugadors i a problemes interns que sofria la secció d'handbol

del

clubbarcelones;seria cedit al C.B. Granollers on jugaria una temporada sencera a Divisió d'Honor.
Degut a aquesta operació venen a Molins de Rei sis jugadors del
Barcelona de Provincial; són: Temple, Sabaté, . Chavarrias, Gabi,
Albalat i Rafa Garcia. Els jovenils Borrego i Vendrell també s'incorporen al primer equip.
La primera experi~ncia alª Nacional fou
38

•

bastant

positiva

queda nt en 4ª posició darrera el Sant

Fost,

Sarria) i Gava, davant d'altres equips

Montserrat

amb

molts

(actual

anys

de

mi litancia en aquesta categoria.
La temporada es clou amb el triomf a la II Copa Catalana derrotant al Granollers de Provincial per 28-27. - Esclata l 'alegr ia dels nostres seguidors que omplien el Pavelló del Vendrell,
se u d'aquesta final.- Els componets

de

re tiraren defraudats al vestuari, pero

l'equip
el

del

nostre

Valles

es

públic

i

jugadors reclamaren la seva presencia a la pista, en un gestesportiu , per aplaudir el gran esfor~ que havien realitzat .

Temporada 1978-79, l'equip es proclama
campió de la II Copa Catalana
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Durant l'any 1978 es posa en ma rxa l'Escola Esportiva,

en

la modalitat d'handbol; aquesta· escala agafa caracter municipal
i inclou a~tres esports. D'aquesta manera
Molins

l'esport

base

de

de Rei té un órgan que es preocupa de la seva divulgació

i ensenyament mitjan~ant una xarxa de monitors que és dirigida
per Josep Ibáñez.
Una vegada més, l 'handbol que ja fou . el promotor dels Jocs
Esportius de Molins de Rei als anys 60, torna a ser ·1 'impulsor
de l'esport escolar a la nostra vila.
La temporada 1979-80 s'assoleix la

millar

classificació

de
I

tata la historia: es queda en segona · posició a la lliga_de lª
Nacional darrera el Sant Fost i es disputa la Promoció d'ascens
a

la Divisió d'honor, la maxima categoria espanyola .
En aquesta promoció participen Banc Central de Madrid, Cante-

.

ras de las Palmas ~e Gran Canarias i

'

Arrate

de

Eib~r

(Gipuz-

koa).El nostre equip derrota als madrilenys en les dues confrontacions ;perd els despla~aments · a Canarias

i

Euskadi

i

guanya

als bascas al nostre pavelló. El darrer partit contra el Canteras és decisiu; l'assistencia de públic és massiva i

s'obté

la taquilla més alta de la historia (170 .000 ptes). El Molins de
Rei és deriotat en un partit pol~mic que s'acaba amb altercats;
el resultat és el tancament del pavelló per tres partits.
El& jugadors que integren la plantilla són: Sabaté, Anducas
IV, Marcos, Roca, Almor, Villasevil, Gras, Anducas I, Figueras,
Anducas II, Temple, Ibáñez, Chavarria, Gabi, Martí, Werner, Anducas III.
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L'entrenador Joan Casas, que deixara l'equip al final de la
lemporada, co~ptava amb l'ajuda del

preparador

fÍsic

alemany

Norbert i el massatgista Sr . Salinas .

Equip que fa la Promoció a la Divisió d'Honor (1980)

En les dues darreres

temporade ses compta amb un 3

ª

Provin

c ia l pera preparació de futurs jugado~s del primer equip.
L'escola Esportiva publica uns butlletins quizenals amb infor
mac ions varies i croniques dels partits disputats per tots els
quips d'handbol del C. E. Molins de Rei .
En una altra vessant, cal esmentar que l'ex-jugador i delegat
del Molins de Rei, Francisco Bruña passa a

formar part de la

j unta directiva de la Federació Provincial d'handbol. Quan el
41

president Robert Tendero és elegit cap de la Federació Espanyola
es dissol la junta provincial i en Bruña deixa el seu carrec.
A finals de 1980 s'elegeix la nova

junta

directiva

del

C.E .. Molins de Rei que és presidida per Jordi Segura. Durant la
temporada 1980-81 el nou entrenador és Andres Garrido, marcant
coma fita l'ascens a Divisió d'honor. Es fitxen molts jugadors
i solament resten de locals els germans Anducas,Roca,Ib~ñe2 Vendrell; -després s'hi afegirien Andreu i Villasevil. L'equip e$ re
for~a amb jugadors provinents del Barcelona i del Gava, i amb
l'internacional Sagarribay.
Els ~artits de sanció es dispaten a Gava i Martorell, la marxa de l'equip no és tan positiva com calia esperar i s'acaba en
3ª posició darrera l'Helios i el Sant Fost. L'entusiasme de les
anteriors temporades cau una mica i minva l'assisbncia dP. públic als partits.
La temporada acaba amb exit guanant per segona vegada la copa
catalana davant el Premia per _25-17.

Cal dir com anecdota que

l'endema del partit va caure el sastre del Pavelló de Girona on
s'havia disputat la final.
L'entrenador i tots els jugadors no locals es donen de baixa
en

acabar l'any degut a la mala situació economica del club i a

diferents incidents registrats durant la temporada.
D'aquesta, manera s'arriba a la temporada actual, que comen~a
amb una remodelació de l'equip. Es dóna entrada a _nois proce
dents del jovenil, es recuperen jugadors

d'altres temporades i

solament es fitxen dos jugadors no locals. Quico Valera, procedent del Joventut de Matará i antic company de Joan Casas, és el
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nou entrenador;_ se li encomana la tasca de mantenir la categoría

i treballar l'equip de cara a futures . temporades.
Tot i amb uns objetius _tan modestos, l'equip participa a la I
Lliga Catalana i figura actualment en 3ª posició de la Lliga de
lª Nacional, integr~~ la plantilla: Andreu, Marcos, Borrego, Roca , Granja, Villasevil, Ramoneda, Almor,

Anducas

III,

Latorre,

Ibáñez , Pérez·, Casas, Gregori, Maglione , Anducas I, Gras, y Mele ro.
La secció d'hadbol masculí compta també actualment amb un equi p jovenil i un cadet entrenats, respectivament,

per

Cisco

Campos i Agustí Casas.

Una de les formacions de l'actual equip, amb
l'entrenador Valera i el delegat Palasí(l982)
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Cal ressenyar que els dos darrers anys, degut a les brillants
campanyes anteriors, l'equip és invitat al Torneig de Santander,
contra equips de Divisió d'Honor, durant les vacances de Nadal.El nostre capita Josep Roca és elegit millar jugador del torneig
i l'equip, en general, causa molt bona impressió.

,

EQUIP FEMEN!
Amb l'aparició del C.E. Molins de Rei, l'handbol femení passa
a la seya disciplina.- Consta dels equips

infantil,

cadet,

jo-

venil i senior.
El primer equip perd i guanya la categoria en dues ocasions;
actualment lluita pel primer lloc delª Provincial.
El 1979 hi ha 5 equips f emenins. -

Es fa un torneig amistós

internacional, al Mar~, rebent la visita del Nime~ Frances i el
Santa Eulalia de Ron~ana; al mes de Setembre i a l 'any següent
es torna la visita a l'equip del Llenguadoc.- Tots els allotjaments es fan ambles famílies de les _jugadores.
L' any 1980 Albert Roig deixa el ler equip i passa al cadet;
José Antonio se' n fa carrec f ins al

final

de temporada. - L' any

següent el substitueix Joan Reyes.
Cal esmentar que la temporada 1980-81

l'equip

cadet

queda

subcampió d 'Espanya darrera el Leganés de Madrid i davant dels
representants de Malaga i Granada en la fase final disputada a
Vigo.- Abans havia disputat la fase previa a Pamplona juntament
amb els equips de Navarra, Gipuzkoa,
gos.
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Tarragona,

Biscaia i Bur-

Les jugadores que van resultar imbatudes, dones les de Madrid
le s van superar per goal-average, eren:

Haro, Asensio, Castro,

Mula, Malina, Alcoba, Romero, Rabasa, Arroyo,

Borrego, Giberga,

Espinosa, Gimenéz Castellana, Caellas, Carrizo, Marín, Montfort
i Fernández .- Ana Asensio resulta galardonada

com

la

millar

j ugadora i Imma Alcoba coma maxima golejadora.

Equip cadet femení,Subcampió d ' Espanya 1981 (Vigo)

També cal rssenyar que moltes de
si gut fi txades per equips super iors

les

nostres
Marga

Anducas i Mercé Anducas fitxen pel S.A.P.S.,

jugadores han

Anducas,

Teresa

Lluisa Ruiz

fitxa

pe l Rancho de Castelldefels i Esperan~a Ruiz s'inclou al mateix
equip de les costes del Garraf poc després.
L 'equip actual és entrenat per Josep Perlas i e1. formen; More no, Fernández, Melania, V. López, E. López, López, N.

López,
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Pla, Colomina, Rosa, Maderuelo i Cortijo.

~

Ultima etapa de l'equip femení

La secció d'handbol femení compta actualment amb dos equips
més: el jovenil i el- cadet que són entrenats per Albert Roig i
Joan Reyes.
No es pot acabar aquesta histbria sense ressenyar un ~as insblit, el de la família Anducas, tot~ una dinastia de jugadors
qu~ han omplert i omplen encara. la

majoria dels equips feme-

nins i masculins d'handbol de Molins de Rei. Fins i tot el pare
ha sigut directiu en diverses epoques.
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La família, una dinastía al servei de l'handbol molinenc

Una formació del Jovenil a Provincial Preferent
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EPÍLEG
TROBADA DELS 25 ANYS I FUTUR DE L'HANDBOL
Després de donar un repasa aquesta historia, hem pogut veur e la quantitat de gent que a Molins de Rei ha estat practieant

i afeccionat a l'handbol, des de les primeres experiencies fins
al s Últims anys; a tots ens ha unit un objectiu comú, que el
nostre esport segueixi essent una realitat a la nostra vila.
Els queja no poden jugar als equips a~tuals, que aconsellin

i animin als que encara hi són; els que juguen avui dia que es
do nguin compte de la responsabilitat que porten, dones són ja
molts anys d' historia. Tots junts formen una gran pinya, amb
un denominador comú, l'afecció a l'handbol.
,

Es un gran motiu de joia el poder celebrar les "Naces d'arge nt" i així demostrar que encara som una gran famÍlia. Potser
al guns no es coneixien; aquesta és l'ocasió de comen~ar i refor ~ar els lla~os d'unió, que ni l'edat ni ideologies ni sexes
si guin impediments per continuar treballant.
Pera tots els ex-practicants és un gran moment retornar a
ve ure els companys per disputar uns quants partits i retrobarnos fent el que havíem fet junts. Anecdotes, bromes, tot tornar a a la memoria com si viatgéssim en el temps sense donar-nosen compte.
Potser hi hagin alguns kilos de més, pero aixo no té importancia; per un dies tots tornarem a ser joves i agils i aquest
s perit aquí

no quedara estancat sinó

que perdurara comuna

no va identitat.
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La gran famÍlia necessi tava tan sols un motiu per retrobarse i aixb s'ha d'agrair a l'or~anització

dels

25

anys. lothom

entrena amb il.lusió, tots col.laboren i s'esforcen perque sigui
una celebració el més reeixida possible, tothom dóna un exemple
de la for~a que té la nostra familia i és conscient
mís

del compro-

que té de cara al futur dones seva és la responsabilitat de

l'handbol a la nostra vila.
Ja ha hef!I vist en capítols anter iors: ni r iuades .ni problemes
de pistes ni desavinences ni dificultats

economiques han pogut

amb nosaltres, sempre se n 'ha sortit i hem anat millorant cada
vegada més. Actualment gaudim d'una

situació

i

un

prestigi

a ·

nivll estatal que és molt important i n'hem d'estar orgullosos.
Finalí!lent, hem d 'agrair la col. laboració de tots els
dors, entrenadors, directius i afeccionats

q'ue

al

llarg

jugadel

temps han qefensat els nostres colors. Sense les seves victbries
i derrotes no s'haurien pogut celebrar els 25 anys ni compaginar
aquest llibre d'histbria. Esperem que aquest camí obert segueixi
el seu transcurs i poguem disfrutar
agrada, el nostre esport, l'HANDBOL.
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amb

l'activitat

que

ens

