


      Algunes
consideracions inicials
La propera Temporada 2007/08 farà 75 Anys de la
fundació oficial del Club Esportiu Abadessenc. Amb
motiu d'aquesta efemèride, us presentem una breu
història del club de futbol de Sant Joan de les
Abadesses. Abans que tot, però, permeteu-nos fer
unes breus consideracions.

En primer lloc, puntualitzar que aquesta publicació no és
ni pretén ser una crònica completa del futbol a la nostra
vila. Cal recordar que la història del futbol a Sant Joan de
les Abadesses no es limita tan sols al C.E. Abadessenc:
han existit altres clubs i altres equips afeccionats que han
practicat l'esport del futbol a Sant Joan. Tot i que
l'Abadessenc ha estat el Club més rellevant, no podem
oblidar equips com els del CE Llaudet, la Penya
Blaugrana, el Sant Joan-65... i molts altres equips
afeccionats que han ajudat que, a Sant Joan, s'hagi viscut
i practicat el futbol de manera apassionada.

La supervivència del CE Abadessenc al llarg d'aquests
anys ha estat possible gràcies a l'ajut i col·laboració
desinteressada de moltíssimes persones (socis,
col·laboradors) i, en especial, de tots els membres de les
Juntes que han regit el Club en aquests 75 anys. Ens
seria impossible enumerar en aquest breu resum la
totalitat d'aquests col·laboradors. Tan sols hi trobareu els
noms dels seus Presidents que han encapçalat les
diverses Juntes. És a través dels Presidents que volem
fer un reconeixement a tots els membres de les Juntes
que han fet possible la supervivència d'aquest Club.

La inexistència d'una base escrita i documentada de
la història del Club ha dificultat poder resseguir amb
dades fidedignes i precises el passat del nostre Club.
La redacció s'ha basat sovint en la memòria dels
protagonistes. Això fa que, de ben segur, hi trobareu
més d'un error o imperfecció. Us preguem que
disculpeu aquestes errades involuntàries.

Volem agrair les nombroses aportacions que hem
tingut a l'hora d'elaborar aquest monogràfic: cessió
de fotografies, records, experiències, anècdotes...

Seria molt llarg anomenar totes les persones i entitats
que hi han col.laborat. Des d'aquestes ratlles, el nostre
cordial agraïment a totes elles. Volem agrair de ma-
nera especial la col.laboració d’en Jordi Vilarrodà per
la seva recerca acurada d'hemeroteca, a en Jordi
Caparrós pel seu ajut en la recerca de documentació
i a Josep Vinardell per la seva aportació de
documentació gráfica.

Finalment, destacar que la majoria del material gràfic
que trobareu en aquestes pàgines s'ha basat en
l'Exposició Fotogràfica realitzada l'any 1998 per An-
gel Martínez i Pere Sola en motiu de la celebració
dels 65 anys del Club. L'extraordinària tasca realitzada
en aquell moment ha facilitat en gran manera la
documentació gràfica d'aquesta publicació.

… - 1936
        Els inicis

Es difícil establir amb precisió la data exacta de l'inici
de la pràctica del futbol a la nostra vila. Sembla ser
que ja des de l'any 1908, alguns joves de diverses
cases de pagès baixaven a la vila per practicar aquest
esport. Va ser als anys 20 que es van constituir els
primers equips de futbol a Sant Joan. En aquests
anys, ja va ser quan les pilotes antigues de drap foren
substituïdes per pilotes de cuir. Per protegir-se dels
sorgits de la pilota en els cop de cap, molts jugadors
s'embenaven el cap. Sovint s'anomenaven amb el
nom del lloc on jugaven. Així, hi havia el “Club del
Coll, que jugaven al Pla del Coll, el “Club de la Batllia”
que disputaven els seus partits al Pla de la Batllia....
(Foto 1)

L'afició al futbol anava creixent i amb l'arribada de
l'Amadeu Durand, procedent de la Bisbal es va donar
un fort impuls a la pràctica d'aquest esport. Es jugaven
els partits a diversos camps, entre ells, el Camp de
l'Estació i el de la Colònia Jordana.

Sovint, els diversos equips de la Vila formaven una
selecció per enfrontar-se als pobles veïns. Aquests
partits eren totalment amistosos i quan un equip
visitava un poble, se li tornava la visita.

A la vista de l'afició al futbol, l'any 1932 es decideix
constituir de forma oficial el nostre Club i s'inscriu de
manera  formal a la Federació Catalana de Futbol
amb el nom C.D. Abadessenc (Foto 2). Els colors
elegits foren el blanc i negre. És una incògnita saber
l'origen exacte dels colors del nostre Club. Alguna
llegenda indica que els colors s'inspiraven en les
albes utilitzades per les abadesses. No s'ha sabut
mai si aquesta llegenda és certa... però com diuen
els italians, “si non è vero, è ben trovato”.

L'any 1932 es constitueix de manera oficial
el C.E. Abadessenc

La iniciativa de la constitució oficial d'un Club
fou promoguda pel Sr. Jaume Soldevila,



el llavors alcalde de la Vila, juntament amb les persones
que formaran la primera Junta del Club: Isidre Coll,
Joaquim Benet, Josep Pineda, Enric Franch, Joaquim
Vinardell, Joan Costa i Joan Casadejús. Es nomenà com
a primer President del Club el Sr. Isidre Coll.

Entre els anys 1931-32 s'aconseguí la creació d'un
camp reglamentari. Estava situat a l'actual Colònia
Espona. El camp fou batejat amb el nom de
“Manigosta”.

Al llarg de la Temporada 1932-33 s'inaugura de for-
ma oficial el Camp de Futbol del “Manigosta” (Foto
3). En el partit d'inauguració, l'equip del CE
Abadessenc guanya per 4 gols a 0 davant el
Campdevànol. La alineació històrica d'aquell tarda
fou: Salvadó, Urbea, Farrés, Vilarrasa II, Morató, Arias
I, Moreta, Casademunt, Cabanas, Arrey i Rubio. Foren
suplents Barnera i Verdaguer (Foto 4). En el cartell de
la inauguració del Camp (Imatge 5), s'observa com a
curiositat la disposició tàctica dels jugadors, amb 5
davanters.

La tàctica utilitzada aquella època era un 2-3-5,
amb 5 davanters. Allò sí que era jugar a l'atac!

Al llarg de molts anys, el verdader nucli social del
Club estava situat a “Can Faluga”. Allí era on es feien4. Temporada 1931-32. ?, Moreta, Vilarrasa, Rubio, Quimet, Morató, Arias, Orbea,

Salvador, Garcilan, Serra, Serra, Arrey, Damià, Cabanes, Ferres, Barrerai Verdaguer.

3. Temporada 1931-32. Serra, Barnera, Moreta, Damià, Cabanes, Soldevila, Arrey, Ru-
bio, Salvador, Arias, Ferres, Urbea, Morató, Vilarrasa, Verdaguer i Quimet.

2. Temporada 1931-32. Damià, Moreta, Coromines, Arrey, Rubio, Vilarrasa, Vives, Millan,
Salvador i Illa I.

1. Temporada 1928-29 / Moreta, Bartrina, Pere Surroca,?, I. Pujol, Cabanes III, Duran,
?, Aneiros, Morató i Pere Munells.
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les reunions de les directives, on es col.locava la
pissarra dels partits i inclús, en les primeres èpoques,
era on els jugadors es canviaven. Els jugadors també
utilitzaven les antigues dependències de la presó
(Palau de l'Abadia), com a vestuaris. Els jugadors
havien de travessar tot el poble ja equipats de
jugadors per anar al camp a jugar.

Al llarg de l'any 1933, el Club ja disputa diversos partits
amistosos, amb equips com el Girona AC, el Torelló,
la Renaixença Camprodonina... (Foto 6)

No és, però, fins l'any 1934-35 que es participa per
primera vegada en un Torneig Oficial: el Campionat
d'Afeccionats. L'Abadessenc queda en una meritòria
segona posició. Encara es recorda la gran
eliminatòria disputada contra el Manlleu. En el partit
d'anada, es va guanyar per 2 gols a 1, amb una gran
actuació del porter santjoaní Joan Serrat. A la torna-
da, l'Abadessenc va guanyar per 4 gols a 1 (tots els 6
gols de l'eliminatòria foren marcats per Valldeperes).
La final es va disputar contra el Ripoll. En el partit
d'anada al camp del Ripoll, es va empatar a 1 (Foto
7). Amb aquest bon resultat, tot el públic santjoaní ja
es veia campió, però en el partit de tornada, es va
perdre per 1 gol a 2. Va ser la primera gran decepció
de la història del nostre Club.

En aquests anys, el Club va poder formar equips amb
planters molts potents. En destaca la participació dels
germans Riera... Un d'ells, va arribar a jugar amb
l'Atlético de Madrid i a ser Internacional.

Durant els anys 1935 i 1936, es juga el Campionat
d'Afeccionats i es disputen diversos partits amisto-
sos, contra equips com el FC Barcelona (Festa Major
del 1935), la Unió Esportiva Joventut Catalana, Club
Jovent d'Ara de Salt...

Amb l'arribada de la Guerra Civil, desapareix tota
pràctica del futbol a casa nostra.

1936-1958
  L'època difícil

En els anys post-guerra, es creen diversos equips de
futbol a la nostra vila. En destaquen l'equip de “La
Plaça”, “La Penya Paperina”, “Educación y Descan-
so”, “Acció Catòlica”.... (Fotos 9, 10 i 11) Es jugaven
molts partits amb altres equips de la comarca. Gràcies
a aquests partits, l'afició al futbol anava creixent. És
l'època en què els soldats que estaven destacats a la 8. Temporada 1941-42. Guillamet, Xiqués, Illa, J. Prat, M. Solà, J. Surinyach, Castells,

Roca, Vilarrasa, R. Bosch, R. Coma i Serra.

6. Temporada 1933-34. Disputa d’un partit al Manigosta.

7. Temporada 1934-35. Bodi, P. Vila, Serrat, Pascual, Soto, Roig, Moreta, Mascarell,
Valldeperes, Garcia i Damià.

Temporada 1935-36. Kick off d’un partit
celebrat l’any 1935.

Temporada 1935-36. Llorens, «Rogalla»,
J.M. Bassaganya, Soledad i Duran.

Temporada 1935-36. Entrenaments de
pretemporada de l’Abadassenc.



nostra vila també prenien part en aquests equips.

Fins i tot, es va arribar a organitzar un Campionat
Local, on hi prenien part diversos equips de la vila,
que representaven les diverses entitats o barris del
poble (Foto 12). La rivalitat esportiva va anar més
enllà i es varen convertir en enfrontaments “polítics”
per la qual cosa les autoritats de l'època decidiren
suspendre aquest tipus de tornejos. També es dispu-
ten partits amistosos amb equips d'altres pobles
(Manlleu...).

Degut a la construcció d'habitatges pels treballadors
de la fàbrica Espona, el camp del Manigosta va
desaparèixer.

Tot i la desaparició del camp, l'afició per la pràctica
del futbol no es va perdre. Es va poder aconseguir
un nou terreny de joc: el Camp de La Plana. El
terreny era de terra d'argila, per la qual cosa no
era massa adient per la pràctica del futbol: quan
era sec, hi havia massa pols i quan plovia, quedava
tot fangós.

A la vista de l'afició creixent del futbol, les autoritats de
l'època decidiren solucionar el problema de la
inexistència d'un camp de futbol digne i practicable.
L'alcalde Sr. Eduard Armengol va crear el “Patronat
Municipal d'Esports”, presidit pel Sr. Jaume Serra.
L'any 1948 es va formar una Comissió per la
construcció d'un nou terreny de joc i es van crear els
nous Estatuts del CE Abadessenc.

Els nous Estatuts del Club foren aprovats per la
Federació Catalana de Futbol l'any 1949, essent
president de la Junta el Sr. Jaume Serra Pons.

Es va construir el nou terreny de joc ubicat prop
de l'antic camp del Manigosta. És el terreny de
joc que encara perdura en l'actualitat. En aque-
lla època se l'anomenava el “Camp Gran”.
Mesurava 100 metres de llarg per 67 metres
d'ample, un camp de grans dimensions.
Aquestes dimensions eren exactament les
mateixes que l'antic Camp de Les Corts del FC
Barcelona (en Joaquim Vinardell les anà a me-
surar ell mateix). El camp estava situat fora de
la vila, voltat per camps de conreu (Foto 14). El
creixement urbanístic ha fet que a dia d'avui,
estigui ubicat al bell mig del poble.

El dia 8 de desembre de 1949 s' inaugurà
oficialment el Camp, amb un partit amistós con-
tra el Sant Quirze. L'Abadessenc va perdre per
4 gols a 1. L'alineació d'aquell partit fou: V.12.Temporada 1944-45. Riera, J. Serrat, P. Rifà, E. Palau, E. Serra, Aneiros, J. Vilarrasa,

Ferran «Pagès», Vallès, P. Cora, Guillamet i J. Freixa.

11. Octubre 1944. Penya paperina: Brossa, Arturo, Orriols, Navia, Dilmé, Surinyach,
Dimas, Serrat, Roca, Solà, V. Bonamaisó, Quintà i Dial.

10. Temporada 1942-43. ?. Vilaseca, Curto, Illa, Damià, Serrat, Roig, Moret, Carbonell,
E. Bonamaisó, Moliné i soldat.

9. Temporada 1941-42. Acció Catòlica: Vilaseca, Ayats, Casals, Vila «Nino», Gurt,
Compte, Soler, Cortada, Piella, Padrós, Tarré i J. Las Heras.



Bonamaisó, Quintà, Moya, E. Bonamaisó, Illa,
Morales, Coma, Vinardell, Cerrada II, Damià i
Bravo.

El dia 8 de desembre de 1949 s'inaugura
l'actual Camp Municipal d'Esports

En els anys posteriors, l'Abadessenc organitza alguns
tornejos amistosos, com el “Torneig Pirineu” i la “Copa
Cafè La Rambla”. Durant el mes de Maig del 1950, es
juga un partit de futbol en homenatge a Damià
Casademunt (Fotos 15 i 16).

La temporada 1950-51, l'Abadessenc ja prèn
part en el Campionat de Segona Regional, en
el grup 4rt., quedant classificat en 5ª posició
(Foto 18).

Amb motiu de la Festa Major, s'organitzen diversos
partits amistosos. En destaquen els enfrontaments
amb els equips amateurs del Barça, gràcies a la
implicació del Sr. Enric Llaudet. La relació entre
l'Abadessenc i el Barça serà molt intensa al llarg de
tota la història del Club. L'Abadessenc es reforçava
amb jugadors de major categoria, com Corró,
Badenes, Soto, Vila, Szegedi, Otto... (Fotos 19, 20 i
21).

La Temporada 1951-52, el Club participa altra vegada
en el Campionat de Segona Regional, quedant al
mig de la taula classificatòria. (Foto 22)

A l'Assemblea de Socis del mes de Juliol de 1952,
surt elegit com a nou President del Club, el Sr. Juliàn
Las Heras. En aquest mandat, en destaca la
construcció del mur del camp que toca amb el carrer
Ramon D'Urg.

A la temporada 1952-53, l'equip prèn part en el
Campionat d'Afeccionats i en el “Torneig de Primave-
ra”. (Foto 23). El Club també disposa d'un segon equip,
format pels joves jugadors que saltaran en un futur al
primer equip (Foto 24).

Acabats els dos anys de mandat que manaven els
Estatuts del Club, a l'Assemblea de Socis, no es va
presentar cap candidatura per formar una nova Junta
directiva. S'entreguen els llibres de comptabilitat del
Club a l'Ajuntament.

Entre els anys 1954 i 1958, el Club no va participar en
competicions oficials. Això no vol dir que no es
disputessin partits de futbol a Sant Joan. Hi havien
diversos equips d'afeccionats que jugaven de mane-
ra informal. En aquesta època, cal destacar els equips
formats per empreses de la Vila (Foto 26). El dia 17

14. Arturo, Fàbregas, M. Tua, Rovira, J. Vinardell, V. Bonamaisó i Daniel. En els
terrenys on s’ubicara el nou camp de futbol el 1947.

15. Temporada 1949-50. Salutació en l’inici del partit d’homenatge a Damià Casademunt
al maig de 1950.

16. Temporada 1949-50. Brossa, E. Bonamaisó, Vilarrassa, Dilmé,V. Bonamaisó, Moya,
Jordi Vinardell, Quintà, Moliné, Illa i Damià.

17. Carnet de soci de l’any 1951



de Juliol del 1955, s'inaugurava un nou Camp
d'Esports a la Colònia Jordana amb la disputa d'un
partit entre dos nous equips: Fibran i Pierre. També
els escolans de la Vila tenien el seu propi equip de
futbol. (Foto 25)

En aquests anys, la Federació Catalana de Futbol
estava immersa en una crisis profunda que no li
permetia organitzar Competicions Oficials. Per això,
el futbol es delimitava a partits amistosos. Per la Festa
Major del 1956, es va celebrar un partit de Futbol
entre una Selecció Santjoanina i el CF Ripoll. En aquesta

22.Temporada 1951-52. López, Vallès, Moliné, Bosch, Quintà, V. Bonamaisó, R. Coma, Rovira, Palomeras, Josep Vinardell i Jordi Vinardell.

19. Temporada 1951-52. Illa, Vila, Otto, V. Bonamaisó, Planella, Nogué, Crudo,
Planesses, Rovira, Szegedi, Quintà i Giralt.

20-21.1951. Corró i Badenes, jugadors de la primera plantilla del F. C. Barcelona als
anys 50-54, vestint la camiseta de l’Abadessenc.

18. Temporada 1950-51. Jordi Vinardell, Pastor, Rovira, Moliné, V. Bonamaisó, Moya,
Bosch, Vila, Franquesa, Quintà, Basilio, Illa i Cerrada II.



època, era molt habitual formar un equip composat per
jugadors de diversos equips del poble per enfrontar-se a
rivals de major categoria.

1958-1983
Consolidació
del futbol a Sant Joan

Gràcies a la celebració de partits amistosos, no es
perdia la pràctica del futbol a la vila. Tot el contrari:
l'afecció anava en augment. El 13 de Setembre de
1958, es va celebrar un partit amistós contra el CF
Ripoll amb gran assistència de públic i molta passió i
discussions entre el públic. La selecció santjoanina
es va imposar per 5 gols a 2.

A la vista d'aquesta afecció creixent, un grup
d'afeccionats va decidir tornar a formar una Junta Di-
rectiva i prendre part novament en competicions
oficials. Va ser-ne elegit president el Sr. Ramon
Guillamet. D'aquesta Junta, en destaca la gran tas-
ca feta en l'adequació de les instal.lacions del Camp
de Futbol: es va acabar d'aixecar la paret al voltant de
tot el Camp de Futbol, la construcció dels vestuaris i
del bar i la instal.lació de la barana al voltant del Camp.
Es va realitzar una projecte per construir una tribuna,
però l'esforç econòmic necessari era massa gran…

23. Temporada 1953-54. Josep Vinardell, Bosch, Moliné, Brossa, V. Bonamaisó, Vinyeta,
Rovira, Vallès, Canudas, G. Costa i Soler.

24. Temporada 1954-55. G. Costa, Nogué, Vilalta,T. Fossas, R. Nogué, Descamps,
Canudas, Coll, Josep Vinardell, Jordi Vinardell i «Nitus».

25. Temporada 1957-58. Mossèn Ripoll, Farrés II V. Hernández, Farrés I, «Nanci»
Hernandez, Vila, Ordóñez, J. Juncà, P. Fossas, J. Aneiros, P. Campàs i F. Llagostera.

26. Agost 1958. Equip de Fibran. Alcaide, Roqué, Serra, Bonamaisó, Formatgé,
Fernández, Pou, Fernández, Franch, Costa i Casalprim.

Carta a l'alcalde per la cessió del camp (Arxiu Municipal)



La barana que volta el Camp provenien d'uns
tubs de ferro comprats a Barcelona d'un vaixell

en desguàs.

L'any 1958, el Club va militar a la Categoria
d'Afeccionats i s'enfrontà a equips com l'Andorra, el
Sant Quirze, el Tona… Fins l'últim moment, l'equip va
tenir l'oportunitat de quedar primer classificat, però
en l'últim partit només es va poder aconseguir un
empat contra el Tona (es va jugar amb 10 jugadors
gairebé durant tot el partit per la greu lesió d'un juga-
dor santjoaní).

Davant les dificultats de poder formar un equip local,
vingueren un grup de jugadors d'Olot, juntament amb
l'entrenador Joan Cervantes. Entre els jugadors locals
i els jugadors provinents d'Olot es va poder formar un
bon conjunt.

El 15 de Març de 1959, s'inicia el “Torneig de Prima-
vera” i el Club en prèn part jugant contra el Vic,
Campdevànol, Prats, Montesquiu, Vilada, Guardiola,
Bagà, Olost, Ribatana i el Sant Quirze (Foto 27). El
nostre Club formava un gran conjunt i les cròniques
de l'època destaquen que l'equip desplegava un molt
bon joc. En destaca la victòria contra el Montesquiu,
guanyador de l'anterior edició i la gran rivalitat amb
Sant Quirze: inclús va venir un tren especial de
seguidors de Sant Quirze.

Durant l'estiu, quan s'acabaven els Tornejos Oficials,
es continuaven disputant partits amistosos. Si els rivals
eren d'una categoria superior, l'equip local es solia
reforçar amb incorporacions de jugadors d'altres
equips, especialment de l'Olot. Durant l'estiu del 1959,
es va jugar contra el Roda, el Sant Quirze i el Montagut.

La Temporada 1959-60, el Club participa en el Grup
IX del Campionat de Catalunya d'Afeccionats,
enfrontant-se a equips de les comarques d'Osona i
Ripollès. El líder del campionat fou el Torelló. El Club
ja disposa d'un equip de Juvenils (Foto 28).

El 10 de Gener del 1960, es va convocar una nova
Assemblea de Socis per elegir nova Junta. En va
sortir nomenat president el Sr. Emili Fraxanet. Aquesta
Junta va continuar amb la remodelació del Camp i en
destaca la construcció de les grades de la Tribuna.
També es planten els arbres davant de les casetes i
es renova la gespa del camp.

El 27 de Març del 1960 s'inicia el “Torneig de Prima-
vera”, en el qual el Cub Esportiu Abadessenc obté
una bona classificació (Foto 29). El Juliol del 1960,
va tenir lloc una Festa d'Homenatge a l'entrenador

27. Temporada 1959-60. Gurt, Toni, Formatgé, Cervantes, Morchón, Castells, Aguilar,
Julià, A. Coma, Orozco, Arnau, Soler, Descamps i E. Costa.

28. Temporada 1959-60. Fernández, Expósito, Farrés I, J.Hernández, Marcé, Teixidó,
Vicente, J. Martínez, Ventura, Carreras, J González, Monells, Sánchez, P. Fossas,
Ruiz, Aneiros, Campàs i A González.

29. Temporada 1960-61. Graupera, Castells, Toni, Formatgé, Creus, Velasco, V.
Bonamaisó, Garcia, Huertas, Descamps, M. Roura, Vila «Calet» i Ramon.

30. Temporada 1961-62. Ramon, Colet, Folgaroles, Fàbregas, Vila Balmes, Vila «Calet»,
R. Foradada, Vilamala, Formatgé, Canadell, Velasco, Tejedor i V. Bonamaisó.



local Joan Cervantes, amb la celebració d'un partit
de Juvenils i del primer equip, ambdós contra l'Olot.

A l'estiu del 1960 es continuen disputant partits amis-
tosos.

L'any 1961, tot i continuar amb la mateixa Junta Di-
rectiva, es produeix un canvi de president: el Sr.
Fraxanet deixa el càrrec i obté la Presidència del
Club el Sr. Agustí Lamelas.

Durant l'estiu del 1961, visiten el nostre Camp equips
de categoria superior per disputar partits amistosos
(Foto 30). Destaquen l'equip amateur del Reial Club
Esportiu Espanyol i la Penya Blaugrana de Barcelo-
na. Cal destacar que, en aquests partits, el CE
Abadessenc es veu reforçat amb jugadors de primer
nivell per poder equilibrar les forces. El Club continua
tenint un equip de juvenils (Foto 31).

Per la Festa Major del 1961, ens visita l'equip Ama-
teur-A del FC Barcelona. Alguns jugadors del Barça
reforcen l'equip local, com Celdrán, Salvador, Arnau,
Gasull i Rifé. Tant es va reforçar l'Abadessenc, que
va  guanyar per 6 a 2. Es compta amb la presència
del Srs. Enric Llaudet, Ladislao Kubala i el periodista
J.L. Castillo (Foto 32 i 33), en una de les tardes de
major assistència de públic en el Camp Municipal
d'Esports.

El Sr. Enric Llaudet i Ponsa és proclamat
President Honorífic del Club com a

reconeixement de la seva tasca a favor del
C.E. Abadessenc.

Al llarg de la Temporada 1961/62 arriba un dels èxits
esportius més importants de l'època: per primera
vegada a la història, el Club Esportiu Abadessenc es
proclama Campió del Toneig d'Afeccionats. Aquesta
victòria li dóna la oportunitat de disputar la lligueta
d'ascens a la Categoria Regional. En aquesta lligueta,
s'aconsegueixen victòries contra l'Arbúcies, Vilanova
de la Roca, Mollet, però l'equip queda eliminat pel
Tossa.

El mes de Juliol de l'any 1962, en l'Assemblea Gene-
ral de Socis surt elegit com a President el Sr. Gabriel
Vila. En aquesta època, es construeix la porta princi-
pal d'entrada i es reformen els vestuaris. En els
tradicionals partits d'estiu, l'equip es reforça amb
jugadors provinents de l'Olot.

Durant la Temporada 1962-63, el President Gabriel
Vila és cessat del seu càrrec per la Federació com a
conseqüència d'uns incidents en el Camp d'Esports.

31. Temporada 1960-61. Carreras, Fernández, Izquierdo, Viladecans, Farrés II, S. Calvo,
Sánchez, J. González, Anglada, A. González i A. Camps.

32. Temporada 1961-62. Kubala i J José Castilo en la Festa Major del 1961.

33. Temporada 1961-62. Agustí Lamelas, Ladislau Kubala, Enric Llaudet, J. José Cas-
tillo i Lluís Corominas.

34. Temporada 1962-63. Victor, Graupera, Herraiz, Molina, Arbós, Bou, Jutglar, Ibáñez,
Alsina, Farrés I, M. Foradada i Font.



Ocuparà la presidència el Sr. Joan Vila fins a finals
de Temporada. L'equip participa a la 2ª Categoria
Regional – Grup B, quedant a la part mitja de la taula
classificatòria (Foto 34).

A l'Assemblea General de Socis de l'any 1964, surt
elegit com a nou president el Sr. Pere Juncà. Es
canvien les porteries i es col.loca la xarxa de protecció
de la paret del carrer Ramon d'Urg (Foto 35). L'equip
participa a la 2ª Regional, després que el President
fés ús del dret de retenció dels jugadors, quedant tot
l'equip fitxat per la següent temporada (Foto 36)

La Temporada 1965-66, l'equip participa a la 2ª Ca-
tegoría Regional – Grup C. Tot i un inici de tempora-
da fluix, les incorporacions a mitja temporada fan que
l'Abadessenc ocupi temporalment els llocs
capdavanters de la classificació. L'equip combina
grans actuacions (gran partit contra el “Kubalas”) amb
actuacions no tan bones. Finalment, l'equip es
classifica a la part mitja de la classificació (Foto 37).

El Juliol del 1966 surt elegit com a President el Sr.
Joan Soler. El Sr. Soler va ser un dels principals
impulsors de la organització dels tornejos comarcals.
Així, l'estiu del 1966, s'organitza el primer “Torneig
Comarcal” amb la participació dels equips de
l'Abadessenc, Ripoll, Campdevànol, Camprodon. En
aquests partits d'estiu, els equips es reforçaven amb
jugadors provinents d'altres equips de major categoria
(Foto 38). Això feia poder presenciar uns partits de
futbol d'alta qualitat.

Del 1967 al 1969, l'equip disputa Competicions

35. Temporada 1964. Brossa, J.M. Freixa, Bassaganya, Camps, Huertas, Vilalta,
Bonamaisó, R. Coma, Abulí, Bassols, Nogué, Descamps i Serra.

36. Temporada 1964-65. F. Vladecans, Bou, Herraiz, Serrat, Arbós, Plans, Aran, Ibáñez,
Alsina, Prat, Molera, Montañà i Ramon.

37. Temporada 1965-66. Cespedes, Serrat, Alavedra, ?, Arbós, Font, Molera, M. Foradada,
?, Montmajó, Pineda, ?, ?,

38. Temporada 1965-66. Vicente, Arbós, Domenech, Gongora, Casals, Anglada, Clota, Rillo, Fernández, Montmajó, Collell, Farrés I , AlsinaI i Musté.



Oficials (Foto 39) i també compta amb un bon equip
de juvenils (Foto 147) i de veterans (Foto 41).

L'any 1969 ocuparà la presidència el Sr. Esteve
Serra. Mesos més tard, tornarà a agafar la presidència
el Sr. Joan Soler. Amb la mort del Sr. Soler el dia 30 de
setembre de 1971, es perd un dels principals
impulsors del futbol a casa nostra. Es fa càrrec del
Club el Sr. Adolf Moliné i posteriorment, altra vegada,
el Sr. Esteve Serra. (Foto 153)

En aquests anys, s'instal·la l'enllumenat artificial al
Camp.

39. Temporada 1967-68. Selles, Ruiz, Arbós, Anglada, Molist, ?, Vicente, Piñol,
Carbonell, Farrés I, Montmajó, Parareda, A. Camps i Fernández.

41. Temporada 1968. Veterans. Nogué, Canudas, M. Pineda, Vallès, V. Bonamaisó, Bassaganya,
A. Coma, Vilalta, Formatgé, G. Costa, J. M. Pineda, Descamps, Huertas i R. Coma.

40. Temporada 1968-69. Juvenil. V. Bonamaisó, Carreras, Navarro, M. Birosta, Orriols,
Palomeras, Pastoret, Carrillo, Geli, Ares, Pellicer, Guitart, Romans, Moré, Font i Gamell

42. Temporada 1970-71. Moré, Carreras I, Orriols, Roca, Mates, Julio, Serra, Leon, Vergés, ?, Palomeras, Ramon, Vicente, Farrés I, Martínez, Romans, Cruz, Carreras II i Dani.



Durant aquests anys, a l'igual que la resta d'entitats
del poble, el nostre Club presenta la seva candidata
a “Pubilla” de la nostra Vila. En més d'una ocasió la
pubilla presentada el nostre Club fou la guanyadora.

L'any 1972, es funda de la Penya Blaugrana de Sant
Joan de les Abadesses. Al llarg de molts anys, serà
l'entitat responsable de la gestió del futbol base a la
vila. Molts dels jugadors que jugaran a l'Abadessenc,
s'iniciaran als equips de futbol base de la Penya
Blaugrana (Foto 44). La Penya Blaugrana també
instaura el Trofeu Abadessenc, atorgat als jugadors
més destacats de cada temporada.

Durant la temporada 1973-74, s'aconsegueix fer un
gran planter, quedant segons a la classificació. Això
permet jugar la promoció d'ascens (Foto 45).

La Temporada 1974-75, l'equip juga a la Categoria
de Segona Regional, quedant 5è. Classificat (Foto
47).

El 18 de Juliol de 1975, el Club s'enfronta a un rival
de categoria: el Barça Atlètic (actual Barça-B). Hi par-
ticipen jugadors que més tard, faran el salt al primer
equip del Barça, com Olmo i Sánchez.

Durant la Temporada 1975-76, l'equip jugarà al

43. Temporada 1971-72. Carreras I, Julio, Vila, Vergés, Dani, Orriols, Carreras II, León,
Roca, Martínez, Bassas, Romans i Crosas.

44. Temporada 1974-75. Penya Blaugrana alevi. Campalans, Abascal. Pujol, Casalprim,
Pérez, Murillo, Ll. Guardia, Formatgé, Murillo II, Martínez, Longares, Alfonso, Mulero,
Puig, Huertas i G. Roca.

45. Temporada 1973-74. Sánchez, Feliu, Roca, ?, Alemany, Ruiz, Crossas, Lara, Rico,
Campalans, Dani, Martínez, Farrés I, Curto, Soler, Montmajó i Serrat.

47. Temporada 1974-75. Serra, Barranco, Ruiz, Coromines, Pujol, Roca, Dani, Vilalta,
Montmajó, Parra, Roig, Martínez i Romans.

46. Abadessenc Juvenil. Dalmau, P. Roca, M. Bossoms, Colomer, Rovira, Molina, Prat,
Abascal, Alfonso, Mulero, Murillo I i Olivares.

48. Temporada 1976-77. Carreras, Alemany, Oliva, A. Camps, Casas, Mulero, Moreno,
Romans, Garrigoles, Oller, Bassaganyai Garcia.



Campionat de  Segona Regional. L'estiu del 1976,
aprofitant que el Real Valladolid realitzava l'stage de
pretemporada a la comarca, l'equip s'hi enfronta en
un partit amistós (Foto 48). En aquest partit, hi juguen
jugadors com Amarillo i Landáburu. La Temporada
1976-77 l'equip es manté a la Segona Regional i té
equip de juvenils (Foto 46).

A l'Assemblea General de Socis del juliol del 1977,
surt elegit com a nou President del Club el Sr. Miquel
Homs.

La Temporada 1977-78, l'equip participa en el Grup
IV de la Segona Regional. L'equip juvenil militava a la
Segona Divisió.Cal destacar els incidents ocorreguts
el Novembre del 1977, quan l'àrbitre va xiular un
discutit penalti contra l'Abadessenc i les cròniques
indiquen que “es va produir un autèntic ball de
bastons”.  A nivell esportiu, la Temporada va ser molt
fluixa i l'Abadessenc va haver de disputar la promoció
per no baixar. En l'eliminatòria a doble partit,
l'Abadessenc s'imposà al Camprodon que era qui li
disputava la permanència a 2ª Regional. Els dos
partits foren àmpliament guanyats per l'Abadessenc
(4-1 a casa i 3-0 a fora).

La Temporada 1978-79 les coses van canviar molt i
l'Abadessenc es va situar a la part alta de la
classificació (Foto 49). L'entrenador era en Francisco
Rico i durant tota la Temporada, hi hagué un frec a
frec entre  els tres primers classificats: l'Abadessenc,
el Cardedeu i el Parets. A una jornada del final,
l'Abadessenc estava empatat de punts amb el líder,
però amb el gol-average en contra. Finalment, el
Cardedeu va aconseguir la primera posició i
l'Abadessenc va disputar la promoció d'ascens con-
tra el Berga. En el partit d'anada, el Berga va empatar
3 gols a 3 al nostre Camp i en el de tornada,
l'Abadessenc va perdre per 3 gols a 0. L'ascens a
Primera Regional hauria d'esperar.

D'aquesta època també és recordat l'episodi que
l'autocar que portava els jugadors del club de tor-
nada d'un partit, es va trobar amb un greu accident
de trànsit. L'autocar va servir d'ambulància impro-
visada: es van carregar els ferits, alguns d'ells molt
greus, i es portaren urgentment a l'hospital de
Granollers. Els jugadors anaren a peu a sopar al
Bar Tibidabo.

L'estiu del 1979 surt elegit com a nou President el Sr.
Manel Bermúdez, home que ja havia format part
d'anteriors Juntes del Club. Una de les principals
actuacions de Bermúdez fou la potenciació del Futbol
Base, amb la incorporació dels equips d'Infantils

51. Temporada 1980-81. Abadessenc alevins. Coma, Cabanes, Molas, Soler, González,
Pineda, López, Campoyer, Bolaños, Codina, Becerra, Birosta, D. Gómez, Llamas, J. Garriga
i Sito.

52. Temporada 1979-80. Gombau, Lara, Prat, Dani, Oller, Orriols, Serra, B. Escámez,
Olivares, Formatgé, Pujol, Delos, Pericas, P. Roca, Bassaganya I, Murillo I, Guell,
Martínez, Castells i Ramon.

49. Temporada 1978-79. Rico, BassaganyaI, Escámez, Carreras, Murillo I, Orriols, Dani, Parra,
Bonamaisó, Agundez, Abascal, Martínez, Palau I, Casas, Romans, Ramon i Castells.

50. Temporada 1979-80. Abadessenc infantil. Planella, Rota, Ll. Romero, Ll. Gómez, Colomer,
Sánchez, G. Escámez, Martínez, Vilches, Formatgé, Oltra, Picola, Coma i Alfonso.



(1979-80) (Foto 50) i d'Alevins (1980-81) (Foto 51).
D'aquesta època, també cal destacar la instal.lació
del sistema de reg del camp, la construcció de la
caseta del material, la instal.lació de les màquines de
rentar, la instal.lació de la megafonia, la instal.lació
de les porteries de ferro i la xarxa de protecció del
canal. Alguna d'aquestes millores varen comptar amb
la col.laboració de la Penya Blau-Grana i el Sant Joan
65.

La Temporada 1979-80, el Primer Equip, entrenat
per Adolfo Fortuño, va quedar classificat a la part
còmode de la taula classificatòria (Foto 52). El dia 12
d'octubre de 1979 es va retre un homenatge a Jordi
Romans Freixa, jugador que durant onze temporades
defensà els colors de l'Abadessenc.

A la Temporada 1980-81, l'equip del Primer Equip
entrenat per en Joan Pujol Llaguna queda a mitja
taula (Foto 53). És la primera temporada que el Club
té 4 equips en Competicions oficials: Primer Equip,
Juvenils, Infantils i Alevins.

L'any 1981, el Club s'adjudica el “Trofeu Centenari
Casals”, contra el Ripoll, en la commemo-

ració del centenari d'aquesta empresa.

53. Temporada 1980-81. Adolfo, Murillo, Martí, Escámez, Rovira, Abascal, Garcia,
Olivares, Bassaganya, Lara, Dalmau, X. Camps, Agundez, Colomer, Castells, Pericas,
A. Camps, Farrés I, Roger, Casas, Martínez, Prat i P. Roca

54. Temporada 1981-82. Abadessenc Juvenil: Formatgé, Arxe, M. Guàrdia, J. Curós, G. Roca,
Canudas, Carrillo, M. González, Vilalta, Pelaez, Marcé, Munell, Closells, Ordónez i Rota.

El dia 10 de maig de 1981 va succeir un dels
fets històrics més recordats per tots els aficionats
santjoanins i no precisament per un tema
esportiu. En el partit disputat a casa contra el
Mollet, sis aficionats del nostre Club van ser
detinguts i arrestats a les dependències de la
Guàrdia Civil de Puigcerdà. Tot va començar
quan una parella de la Guàrdia Civil va demanar
la documentació a un espectador degut als crits
que estava fent. L'espectador es va negar a en-
tregar la seva documentació i la Guàrdia Civil el
va emmanillar per emportar-se'l a la caserna,
tot empenyent-lo. Aquests fets varen provocar
les protestes del públic assistent que s'anaven
concentrant a la porta de sortida per tal d'impedir
la detenció de l'espectador santjoaní. Hi va
haver-hi moments de molta tensió, en els que,
fins i tot, els guàrdies civils varen treure les seves
armes. Després de moltes discussions, el partit
va poder continuar.

El 10 de maig de 1981, sis santjoanins foren
detinguts per uns incidents en un partit de

futbol

En acabar el partit, la Guàrdia Civil va demanar
la presència d'unes vint persones a la caserna.
D'aquestes, tres ja van quedar detingudes i tres
més anaren a buscar-les a casa seva (una
d'elles no va ser localitzada fins ben entrada la
matinada, a l'envelat de Ripoll). Els sis detinguts
varen passar tota la nit a la caserna i l'endemà
foren traslladats a Puigcerdà amb un furgó
vingut expressament des de Girona. Varen fer
el viatge emmanillats. Dos dies més tard, varen
ser alliberats quatre dels sis detinguts i els altres
dos quedaren encara arrestats en presó provi-
sional, acusats de “delito, atentado y lesiones”.
Es va demanar per cada un d'ells una fiança de
50.000 pessetes.

L'incident va anar més enllà de l'àmbit esportiu
i va crear una polèmica posterior en el Ple
celebrat a l'Ajuntament del dia 29 de Maig de
1981.

La Temporada 1981-82 el Primer Equip va es-
tar entrenat per Manuel González. L'equip va
fer una bona Temporada, quedant 6è.
classificat. En aquesta Temporada, cal destacar
la magnífica actuació de l'equip de Juvenils, que
va quedar Campió, empatat a punts amb la C.D.
La Cambra (Foto 54). Finalment, va ser
proclamat campió La Cambra pel “gol-average”



a favor.

Amb motiu de la celebració del Mundial de
Futbol Espanya-1982, es van disputar al nostre
camp alguns part i ts del “Mundialet” :  una
competició paral. lela  organitzada per la
General i tat de Catalunya que enfrontava
diverses seleccions comarcals.

La Temporada 1982-83 va ser marcada per la
celebració dels 50 Anys del Club. El Club
militava a la Categoria de Segona Regional i
quedà 13è. Classificat (Foto 55).

Per commemorar les Noces d'Or del Club, es
varen organitzar diversos actes. En destaca
l’estrena del nou Himne del Club, amb música
del Mn. Josep M. Planas i lletra del poeta local
Josep Picola. (Foto 57)

El dia 30 d'abril de 1983, es va disputar un partit
amistós entre l'Agrupació de Veterans del FC
Barcelona i una Selecció Comarcal. Varen dis-
putar aquest encontre jugadors de renom com
Sadurní, Franch, Olivella, Eladio, Costas,
Vergés, Fusté, Palau, Rifé, Zaldua i Reixach. El
resultat va ser d'1 a 4 favorable al FC Barcelona
(Foto 56). També s'organitzà un Sopar de

55. Temporada 1982-83. Gombau, M. González, Grifell, Vaqué, Blasco,Murillo II, Rigat,
Orriols, Formatgé, Jordà, Palau II, Ramon, Periago, Pozas, Palau I, Bassaganya I,
Estrada, Murillo I, Castells, Puig.

57. Junta directiva en els 50 anys del Club: Josep Gombau, Ramon

56. 1983. Equip de veterans del Barça que varen disputar el partit del dilluns de Festa
Major.



Celebració pels 50 anys del Club.

El dia 1 de Maig de 1983, es va disputar un partit
entre el Ripoll i l'Abadessenc, en el que es va
produir un empat a 2.

En l'Assemblea celebrada el mes de Maig del
1983, el  Sr,  Manel Bermúdez deixa la
presidència, deixant el Club a Segona Regio-
nal i amb una economia sanejada.

En l'Assemblea posterior del 18 de juny de 1983,
es produeixen les votacions per a nou president.
Els dos candidats a la Presidència (Alonso
Martínez i Miquel Homs) empaten a vots, per la
qual cosa, seria necessària la celebració d'una
nova Assemblea de Socis. Finalment, el dia 2
de Juliol de 1983, sortí elegit com a nou president
el Sr. Alonso Martínez ,  que guanyà les
eleccions per 70 vots a 59. En l'Assemblea hi
assistiren 132 socis, una de les més nombroses
de la història del nostre Club.

Alonso Martínez sortí elegit president
després d'un empat en la primera votació.

58. Temporada 1983-84. Gombau, Rigat, Palau I, Pujol, Orriols, Closells, Palau II, Vaqué,
Vilalta, M. González, Pijol, Sergi, Murillo I, Bassaganya I, Munell, Verbo i Ramon.

59. Rico, Palau I, Vaqué, G. Roca, Cano, Pujol, Carreras, Planella, A. Martínez, Formatgé,
Ortiz, P. Roca. Orriols,Guillamet, Murillo II, Padilla, Rotai Ramon.

  1983-1999
L'època gloriosa

Amb la presidència d'Alonso Martínez, s'aconse-
gueixen grans èxits esportius: agafa el Club a 2ª Re-
gional i el deixa a la Regional Preferent.

La Temporada 1983-84, l'equip participa a la Segona
Regional i queda classificat en 5ª posició (Foto 58).
L'equip fou entrenat inicialment pel Sr. Rico, qui en el
mes de febrer, presentà la seva dimissió. Agafà l'equip
el llavors entrenador dels juvenils, Sr. Matas.

Degut a la re-estructuració de les categories per part
de la Federació a l'estiu del 1984, varen ascendir a la
Primera Regional els 4 primers classificats de la
Segona Regional. Es va crear per primera vegada
un equip de Primera Regional format exclusivament
per equips de les comarques gironines. Gràcies a la
renúncia a l'ascens del Montmeló, l'equip va poder
pujar a la Primera Regional. És així, doncs, com a
partir d'aquest any l'Abadessenc formarà part del grup
de les terres gironines, ja que fins aleshores havia
estat englobat a la zona d'Osona.

La Temporada 1984-85 s'aconsegueix
l'ascens a Primera Regional gràcies a una

re-estructuració dels grups.

Durant la Temporada 1984-85, l'equip va militar a la
Categoria de Primera Regional i va ser entrenat per
Joan Pujol (Foto 60). Són recordats el fets ocorreguts
a Ripoll el dia 17 de febrer de 1985 en el derbi contra
l'etern rival: el CF Ripoll. En el minut 33 de la segona
part, l'àrbitre va expulsar tres jugadors de
l'Abadessenc. Això va fer encendre els ànims dels
nostres jugadors que van agredir l'àrbitre, qui va
necessitar assistència mèdica. Fruit d'aquesta
agressió, 4 jugadors del nostre Club varen rebre una
forta sanció.

A més, els àrbitres varen encetar una campanya de
boicot contra el nostre Club: els àrbitres no es
presentaven en els partits que havia de jugar
l'Abadessenc. L'equip es va haver de reforçar amb
noves incorporacions degut a les sancions imposades
als jugadors. Dies més tard, es va continuar el partit
contra el Ripoll, en el que l'Abadessenc va perdre per
2 gols a 0. Una victòria al camp de Peralada va donar
uns punts molt importants que, finalment varen ajudar
perquè l'equip pogués salvar la categoria a la Prime-
ra Regional (l'equip va quedar a una posició del
descens).



La Temporada 1984-85, l'Abadessenc va
patir un boicot arbitral: els àrbitres es

negaren a arbitrar els partits del nostre Club.

A l'estiu del 1985, es juguen diversos partits amisto-
sos. En destaca el jugat contra l'Andorra.

Al la Temporada 1985-86, l'equip juga a la Primera
Regional i és entrenat per Eduard Arbós. L'equip
realitza un gran inici de temporada i es converteix en
l'equip revelació de la categoria. Finalment, l'equip
queda 9è classificat. És l'època en la qual els derbis
contra el Ripoll comencen a formar part de la història
del nostre Club (Foto 62).

El Club també ha comptat en diverses ocasions amb
un equip de futbol femení (Foto 61).

L'estiu del 1986 va realitzar un stage a Sant Joan de
les Abadesses un equip de la Segona Divisió B: el
C.F. Linense de La Línea de la Concepción.
L'Abadessenc s'hi enfronta en un partit amistós i perd
per 7 gols a 0. Com a curiositat, dir que el Linense
vesteix amb els mateixos colors que l'Abadessenc.

La Temporada 1986-87 va ser una de les més brillants
de la història de l'Abadessenc. Amb Eduard Arbós
com a entrenador, es va aconseguir el primer ascens
a la categoria de Regional Preferent. Amb una planti-
lla molt jove i amb gran projecció, el triomf es va basar
en la fortalesa dels partits jugats a casa: en tota la
temporada tan sols es van deixar escapar 4 punts.
No va ser, però, fins a l´última jornada que es va
aconseguir l'ascens.

El dia 31 de Maig de 1987, l'Abadessenc es disputava
el liderat amb el Ripoll. L'Abadessenc va aconseguir
la victòria per 2 gols a 0 davant el Farners amb gols
de Castanyer i Joan Palau. El Ripoll perdia també
per 2 gols a 0 al camp de l'Anglés (finalment, el Ripoll
també va aconseguir l'ascens). La combinació dels
dos resultats va fer desbordar l'eufòria al Camp Muni-
cipal (Fotos 63). L'alineació d'aquest partit històric
fou: Carrera, Roca, Dordas, Vaqué, Jesús Palau,
Castanyer, Arcadi, Vizcaíno, Joan Palau, Edu i
València.

La Temporada 1987-88 es jugarà per primera
vegada a la història a la Regional Preferent

Tot i els èxits esportius aconseguits, el Club passava
una situació econòmica molt delicada. Alonso
Martínez presenta la dimissió i per poder continuar
amb la gestió del Club, es forma una Junta Gestora,
encapçalada pel Sr. Santi Martín.

62. Temporada 1985-86. Birosta, Arbós, ?, Vizcaino, A. Martínez, Clapison, Arcadi,
Pujol, Birosta, ?, Bolaños, Guardado, González, Gómez, Clarena, Pijoan i Dordas.

63. Celebració, l’any 1987, de l’ascens  a
Regional Preferent i foto commemorativa
de la jornada històrica.

60. Temporada 1984-85. Pujol, Arbós, Dordas, Carreras, Clapison, Palau II, Vaqué, Arcadi,
Comino, Palau I, G. Curós, Pijoan, València, Castañé, Gonzàlez, Vizcaino i Andreu.

61. 1985. Bolaños, Túnez, González, P. Massó, Ardite, M. Freixa, Massó, Rius, S.
Roura, Miquel, R. Roura, E. Picola, Arlà, Picola i Aurora.



La temporada 1987-88 va ser dura i difícil.
L'entrenador fou Miquel Forcadell (Foto 64). L'equip
es trobà amb una nova categoria molt exigent i d'un
gran nivell esportiu (encara no existia la Primera Ca-
talana). Tot i disposar d'una gran plantilla, l'equip no
va poder aguantar la Regional Preferent. Com a
consol pels santjoanins, es va aconseguir la primera
victòria al camp del Ripoll després de 6 derbis
consecutius sense conèixer la victòria. A les acaballes
de la temporada, es va fitxar algun reforç, com el porter
Josep M.ª Carrera. L'esforç per salvar la categoria va

ser inútil i es va produir el descens a la Primera Re-
gional: l'aventura de la Regional Preferent havia durat
tan sols un any.

El Club continuava passant encara per una delicada
situació econòmica. Per tal de fer front al deute
acumulat, va ser necessària la implicació d'un grup
de socis que varen fer una aportació econòmica
extraordinària perr poder liquidar el deute amb la
Federació i amb els jugadors.

En una nova Assemblea General de Socis, surt elegit
com a president el Sr. Joan Bolaños. Bolaños i els
seus col.laboradors han de fer un gran esforç per
poder tirar endavant econòmicament el Club.

A la temporada 1988-89, l'equip juga doncs, de nou,
a la categoria de Primera Regional. L'equip està
entrenat per Joan Latorre, que havia estat jugador
l'anterior temporada. El mes de desembre es produeix
un relleu a la banqueta santjoanina i agafa l'equip un
vell conegut de l'afició de l'Abadessenc: l'Eduard Arbós
(Foto 65). Finament, es fa una bona temporada,
quedant 4rts. Classificats.

A la Temporada 1989-90, seran els entrenadors
l’Eduard Arbós i Josep M. Carrera. L'equip queda 6è.
classificat. Destaca la gran golejada contra el
Llagostera: l'Abadessenc guanya per marcar 10 gols
a 1... i encara podien haver estat més!

Són els anys d'estabilitat a Primera, on l'Abadessenc
és considerat ja com un clàssic de la categoria.
Bolaños aconsegueix deixar el Club a Primera Re-
gional i amb una situació econòmica estable.

El Juny del 1990, surt elegit com a nou president el Sr.
Armand Coma. Amb 9 Temporades com a president,
Coma serà un dels presidents amb un mandat més
llarg i amb una trajectòria esportiva més brillant.

El 3 d'Agost de 1990 ens visita un equip de Primera
Divisió: el C.D. Tenerife, dirigit per Xabier Azkargorta.
El públic santjoaní pot presenciar un partit amb
jugadors de renom a les files del Tenerife, com
Agustín, Julio Llorente, Hierro, Redondo, Rommel
Fernández, Felipe, Pier... L'Abadessenc perd 11 gols
a 0. Pel què es veurà en el futur, els aires santjoanins
van anar bé als jugadors del Tenerife que, mesos
més tard, varen ser el protagonistes en els dos títols
consecutius del Barça a la Lliga.

La Temporada 1990-91, l'equip estarà entrenat per
Josep M.ª Carrera. Es queda 12è. classificat.

La Temporada 1991-92 va suposar una de les

66. Temporada 1991-92. Equip juvenil campió.

64. Temporada 1987-88. Forcadell, Martin, Jony, Palau II, Alabau, Vaqué, Pajares,
Arcadi, Albert, Pujol, Casas, Jordà, Solé, Valènca, Gonzàlez, Castañé i Dordas.

65. Temporada 1988-89. Carreras, Peralta, Amadeu, Rico, Olivares, Alabau, González,
Asensi, Pajares, Palau II, Pujol, Soler, Moreno, G. Roca, València, Arbós, Grabulosa,
Picola, Garcia, Rico, Busquets, Guillamet, Solanelles, Prat, Joel, Juanito, A. Birosta,
Verdaguer, Caparrós, Bassaganya i Carreras.



temporades més brillants pel Club: s'aconseguí el
segon ascens a la Categoria Regional Preferent i
l'equip Juvenil aconseguí quedar Campió de Lliga
de 2ª Divisió.

És en aquesta Temporada que Manel Pajares fa un
gran treball com a entrenador de l'equip juvenil.
Composat per jugadors amb gran projecció, es for-
men els jugadors que seran la base del Primer Equip
en els propers anys. (Foto 66)

En aquesta temporada, el Primer Equip estava entrenat
per “Caqui” Pérez. El final de Lliga no podia ser més
emocionant: a l'última jornada s'enfrontaven els dos
primers classificats: l'Abadessenc i el Bisbalenc. Per
aconseguir l'ascens, només valia la victòria i el Bisbalenc
no havia perdut encara cap partit al llarg de tota la Tempo-
rada. L'Abadessenc va guanyar brillantment per 3 gols a
0 i suposava la primera i única derrota del Bisbalenc.
L'alineació d'aquest partit històric fou: Gaspar, Dilmé, Pujol,
Birosta (Palau), Pajares, Moreno, Rincón, Castanyer
(Sergi), València, Olivares i Abascal (Pitxi) (Foto 67). Els
gols foren marcats per dos dels jugadors santjoanins més
carismàtics de la història del Club: Abascal (2 gols) i Sergi.
Aquesta victòria és una de les més recordades per
l'afecció santjoanina.

La victòria contra el Bisbalenc suposà el segon
ascens a Regional Preferent i és un dels partits

més recordats per tota l'afecció santjonina

Per celebrar l'ascens contra el Bisbalenc, el club va
fer uns plats de ceràmica amb l'escut del Club...i foren
encarregats precisament a una fàbrica de La Bisbal
d'Empordà.

Començava una època en que l'Abadessenc seria el
principal equip de la comarca del Ripollès: es va
aconseguir mantenir la categoria de Regional
Preferent durant 7 temporades.

L'any 1992-93, en el retorn a Preferent, l'equip és
entrenat per ”Nitus” Granados. És la temporada dels
derbis històrics amb el Vic, equip que finament, va
aconseguir l'ascens. Es queda en un meritòria 6a.
Classificació (Foto 68).

La temporada 1993-94, l'equip està entrenat per
Manel Pajares. Es queda en una bona 7a.
classificació. Amb una plantilla especialment jove, la
temporada 1994-95 l'equip queda 13è. Classificat de
la Regional Preferent. L’equip continua entrenat per
Manel Pajares.

La Temporada 1995-96 va suposar la millor
classificació de tota la història de l'Abadessenc. Amb

69. Temporada 1995-96. Pajares, Candelo, G. Fernández, Prat, Moi, A. Fernández, Gómez,
G. Roca, Birosta, Joel, Roberto, Juanito i Isas.

70. Temporada 1997-98. Amadeu, Caparrós, Armand, Vila, Grabulosa, Raña, Moi, Moises,
Puigdemunt, G. Fernández, Darnés, Parra, Fernández, Gordillo, Llenderrozas, Colomer,
Porras, Formatgé, Rota, Joel, Juanito, Valen, Birosta, González, Gómez i Caparrós.

67. Temporada 1991-92. Pujol, Alabau, Olivares, Birosta, Pujol, Rico, Pajares, G. Curós,
Peralta, Coma, Rincón, Castañé, Moreno, València, Abascal i Dilmé.

68. Temporada 1992-93. Rico, Joan Miquel, Gómez, Gomis, Dilmé, Grabuleda, Quito, Olivares,
Granados, Miki, Martín, Peralta, Quico, Juanito, Rincon, X. Coma, València, Arroyo i Sergi.



Manel Pajares i Gerard Roca com entrenadors, l'equip
es va classificar en una meritosa 5ª posició de la Regio-
nal Preferent. Aquell any, l'Abadessenc no va perdre cap
partit al seu Camp, quedant invicte com a local (Foto 69).
Bé, almenys, en el terreny de joc, ja que per una alineació
indeguda, el Ripollet va impugnar un partit i la Federació
va treure els 3 punts a l'Abadessenc (el Ripollet havia
perdut aquell partit per 3 gols a 2 a Sant Joan).

La Temporada1996-97 l'equip continua entrenat per
Manel Pajares, però a finals d’octubre, Pajares és
rellevat a la banqueta per Esteve Puigdemont. L'equip
queda 6è. Classificat.

A la Temporada 1997-98, l'equip estarà entrenat per
Esteve Puigdemont. Amb Puigdemunt a la banqueta,
el camp de Sant Joan es converteix en un autèntic
fortí: l’equip està invicte durant 20 partits. És l'any
d'enfrontaments històrics contra el Manresa i el
Peralada. Cal destacar la gran victòria al camp del
Peralada, un equip que serà en un futur un dels
capdavanters de les comarques gironines. Es queda
en 7ª posició (Foto 70).

Es juga un partit amistós contra el Barça de Veterans
(Foto 71), amb la presència de jugadors com Calderé,
Clos...

L'11 de setembre de 1998, es celebra el 65è
Aniversari del Club. S'organitzen diversos actes: dinar
de celebració, amb l'assistència del Sr. Llaudet, sig-
natura del conveni de col.laboració amb el FC Barce-
lona, partit amistós entre l'Abadessenc i el Barça-C
(on jugaran jugadors com Felip, Mario, Moja i Javi)...
En destaca de manera considerable la magnífica
Exposició Fotogràfica sobre la “Història del Futbol a
Sant Joan de les Abadesses”, realitzada per Àngel
Martínez i Pere Sola. Fan un gran treball d'investigació
que permet recollir més de 300 fotografies de la
història del futbol a Sant Joan de les Abadesses.

La temporada 1998-99 suposa una gran decepció
per l'afecció santjoanina, ja que es produeix el
descens a Primera Regional.
L'entrenador era l'ex-jugador,
Isidre Darné.

  1999-2007
Buscant l'estabilitat
econòmica i esportiva

Després de 9 Temporades amb Armand Coma com
a President, es produeix un relleu a la presidència
del Club: Armand Coma deixa el càrrec i ostentarà el
càrrec de manera provisional, el llavors vice-president
Sr. Jordi Caparrós.

En una nova Assemblea, és elegit nou president de
l'entitat el Sr. Lluís Ibáñez. Ibáñez es troba amb un
Club amb greus dificutats econòmiques. L'Ajuntament
firma un contracte amb el Club per fer-se càrrec del
deute en 4 temporades.

La temporada 1999-2000 suposa el retorn de Manel
Pajares a la banqueta santjoanina, juntament amb
Eusebio Morillo. Es fa una temporada més que acep-
table i es queda 8è classificat. (Foto 72).

El 2000-2001, comença essent entrenador en Manel
Pajares i continuen el tàndem format per Puigvert i
Castanyer. Es queda 6è. classificat.

A l'estiu del 2001, Lluís Ibáñez renuncia al càrrec de
President i després d'una certa incertesa sobre qui
serà el nou president, finalment, en el mes d'Agost de
2001, el Sr. Angel Martínez es fa càrrec de la
Presidència del Club. Martínez era recordat amb gran
estimació per la seva brillant època com a jugador, tant al
nostre Club com a Clubs de les comarques veïnes.

La Temporada 2001-02 és un any difícil ja que el

71. Temporada 199798. Fredi, Raña, Busquets, Bassaganya, Farrés, López, Solà,
Caparrós, Rico, Muro, A. Birosta de l’Abadessenc i Clos, Calderer, Fusté, Pereda,
Estella, entre d’altres amb els veterans del Barça.

72. Temporada 1999-00. Roqué, Solà, Morillo, Prat, Bassaganya, Caparrós, Plana,
Colomer, Grisalvo, Gómez, Formatgé, Isma, Porras, Guzman, Moreno, Joel, Muro,
Martínez i Birosta.



Primer Equip no és capaç de mantenir la Primera
Regional i es produeix el descens a la Segona Re-
gional. Comencen la temporada els entrenadors
Puigvert i Castanyer, però ben aviat deixen el càrrec.
Agafarà l'equip en Menci Colomer i, posterioment, en
Gaspar Curós i Eusebi Morillo.

El descens a la Segona Regional provoca la sortida
de molts jugadors a altres Clubs veïns que militen a
una categoria superior. Això dificulta la composició
de la plantilla.

A l'estiu del 2002, Carles Camacho accepta el càrrec
d'entrenador per tal d'intentar aconseguir l'ascens a la
Primera Regional. La Temporada 2002-03 gairebé
s'aconsegueix l'ascens: l'equip queda 4rt. classificat.

L'any 2003-04, després de dues temporades a
Segona Regional, finalment i amb Carles Camacho
a la banqueta, l'equip aconsegueix l'anhelat ascens
a la categoria de Primera Regional (Fotos 73 i 74). A
mitja Temporada, s'incorporà de nou a l'equip Joel
Regué, capità actual i davanter centre del primer equip
durant moltes temporades. L'Abadessenc, doncs,
tornava a la “seva” categoria.

Cal buscar l'èxit de l'ascens a la gran solidesa defensiva
de l'equip. Joan Bassaganya serà un dels porters menys
golejats de tot l'Estat Espanyol. A falta de 3 jornades per
acabar la lliga, l’Abadessenc aconseguia l’ascens amb
una clara victòria davant l’Hostalets de’n Bas per 5 gols a
1. Joel Regué va marcar 4 gols. L'alineació del partit en el
que s'aconseguia l'ascens estava formada per:
Bassaganya, Roqué, Roberto, Prat, Porras, A. Rota,
Romero, Juanito, Casas, Joel i Valen (Moi, Gerard,
Peralta i Ruiz).

La Temporada 2004-05, l'equip torna de nou a jugar
a Primera Regional i serà entrenat per Carles
Camacho i Albert Codina.

El novembre del 2004, mor Amadeu Regué, aleshores
vice-president del Club. Principal impulsor del CE
Llaudet, Regué havia estat una persona molt impli-
cada al nostre Club, especialment en el foment del Futbol
Base. Persona molt enèrgica, en tot moment transmetia
la seva passió i amor als colors del nostre Club.

A mitja temporada 2004-05, es produeix un canvi
d'entrenador al Primer Equip. Carles Camacho deixa
la banqueta i és substituït per Joan Fàbrega. Aquest
any, l'equip salva la categoria de manera molt apura-
da: l'equip queda en zona de descens, pendent de la
promoció d'ascens del Farners. L'equip de Santa
Coloma de Farners aconsegueix l'ascens a Preferent
i l'Abadessenc finalment pot salvar la categoria.

73. Temporada 2003-04. Celebració de l’ascens a Primera Regional.

74. Temporada 2003-04. Garriga, Pujol, Roqué, Bassaganya, Plana, Huertas, Prat,
Martínez, Juanito, Herna, Peralta, Guillamet, Camacho, Regué i Casals. García-Marrón,
Formatgé, Porras, A. Rota, Roberto, Joel, Valen, Ruiz, Romero i Casas.

75. Temporada 2005-06. Formatgé, Peralta, Oller, Coma, Escandell, Adel, Ribrugent,
Franch, Capdevila, Corominas i Fàbrega. Pujol, Birosta, Isma, Joel, Bassols, Costa,
Casas, Candelo, Gómez i Castells.

76. Temporada 2006-07. Juanito, Bassaganya, Castells, Sanjuan, Tayant, Franch, Coma,
Birosta, Gómez, Plana, Reixach, Candelo i Font. Peralta, Ibáñez, Casas, Joel, Formatgé,
Costa, J. Rota i Pujol (falten: A Rota i Oller, incorporacions a mitja temporada).



Àngel Martínez deixa el càrrec de President l'estiu de
2005, amb un balanç positiu: deixa el Club on l'havia
trobat: a la Primera Regional i amb una situació
econòmica equilibrada i saludable. Martínez serà el
responsable d'aplicar una política econòmica
coherent i un pressupost equilibrat. És en aquesta
època on s'assenten les bases de la política
econòmica actual: controlar les despeses per no caure
en dèficits incontrolables.

A l'Assemblea de Socis de l'estiu de l'any 2005, és
nomenat nou President del Club el Sr. Pere Calvo. El
Sr. Calvo és l'actual president i serà recordat com

 el president del 75è Aniversari del Club.

78. El gegant Gentil fou nomenat «Padrí dels 75 anys del Club»

77. Homenatge als expresidents en la celebració dels 75 anys: Guillamet, Las Heras, Fraxanet, Vila, Homs, Bermúdez, Martín, Bolaños, Coma, Ibáñez, Martínez, Calvo i el
President de la Federació Catalana de Fútbol Sr. Jordi Roche.

L'any 2005 s'incorpora a les files del Club un nou equip:
l'Abadessenc-B, format per joves jugadors aficcionats i
que militarà a la Tercera Categoria Regional.

És en aquesta època quan s'incorpora també al Club
un equip de futbol sala format per persones
discapacitades de la Fundació MAP.

La Temporada 2005-06, l'equip juga a Primera Re-
gional, continuant com entrenador Joan Fàbrega, que
havia aconseguit salvar l'equip del descens l'anterior
temporada. (Foto 75) A mitja Temporada, després
d'una dura derrota contra el Lloret, Fàbrega presenta
la seva dimissió com entrenador. Agafarà l'equip de
manera provisional el coordinador de futbol Base
Joan Pujol i Fajula. Dies més tard, Joan Font serà
nomenat nou entrenador del Primer Equip. L'equip
queda classificat a la part tranqui·la de la classificació.

El mes de setembre de l'any 2006, s'inaugura una
Sala Annexa al Bar. Amb l'ajut i esforç totalment
desinteressat de moltes persones, es crea un ampli
espai per poder acollir trobades i reunions del Club.

A la Temporada 2006-07, l'equip continuarà entrenat
a Primera Regional per Joan Font. (Foto 76) L'ajudarà
com a segon entrenador una de les persones més
apreciades al Club per la seva entrega al llarg de la



seva època com a jugador: Joan Garcia “Juanito”. A
mitja Temporada, es produeix el relleu a la banqueta
i agafa l'equip el tàndem format per Joan Carles
Carnerero i Sergi Bassaganya. L'equip queda
classificat a la part còmode de la taula.

El dia 5 de Maig de 2007, s'inauguren oficialment els
Actes de Celebració dels 75 Anys del Club. Es cele-
bra una gran Gala d'Inauguració, amb parlaments,
sopar i ball al Pavelló Municipal. S'hi apleguen més
de 400 persones entre socis, ex-jugadors i
afeccionats. Es fa un càlid homenatge a tots els ex-
presidents vius del Club. (Foto 77)

Assisteixen a la Gala el Sr. Jordi Roche, president de
la Federació Catalana de Futbol, i el Sr. Toni Jiménez,
conegut porter de futbol i de gran prestigi internacio-
nal. Al llarg de la Gala, es presenta el Padrí del 75
Aniversari: el gegant Gentil, vestit amb la samarreta
del Club. (Foto 78)

Al llarg de la Temporada 2007-08, la Junta del Club

79. Temporada 2007-08. Bassaganya, Carnerero, Serra, Pradell, Costa, A.Rota, Evarist, Plana, Fernández, Pujol, Formatgé, Vilalta, Suárez, J. Rota, Candelo, Casas, Joel i Arbussà
(falta J. Bassaganya, Castells, Franch i Ibáñez).

té previst celebrar diversos actes: partits amistosos,
edició del Llibre commemoratiu que teniu a les mans,
estrena d'una sardana commemorativa, exposició
fotogràfica...

En l'actual Temporada 2007-08, l'equip militarà a la
categoria de Primera Regional i estarà entrenat per
Joan Carles Carnerero i Sergi Bassaganya. A la hora
d'escriure aquestes ratlles és una incògnita saber com
es desenvoluparà la Temporada. S'ha creat un planter
que combina veterania i joventut i l'equip es troba
amb gran il.lusió per afrontar la nova Temporada.
Esperem que sigui una Temporada plena d'èxits
esportius... (Foto 79)

Després d'alts i baixos, decepcions i alegries, ascen-
sos i descensos, (ja diuen que “el futbol és així”), el
Club Esportiu Abadessenc ha sobreviscut al llarg de
75 anys. Estem convençuts que la pilota continuarà
rodant per molts anys a Sant Joan de les Abadesses
i desitgem que ens esperi un futur ple d'èxits esportius.



EL FUTBOL BASE, UNA PEÇA CLAU
El foment i la promoció del futbol en joves jugadors ha
estat una peça clau i vital per la història i supervivència del
C.E. Abadessenc. Una gran majoria dels nens de Sant
Joan han format part en un moment o altra de la disciplina
del C.E. Abadessenc. Un fet remarcable en dos àmbits:
1.- A nivell social, el futbol base del nostre Club ha servit
per fomentar la pràctica de l'esport entre els nens de Sant
Joan i pobles veïns. Gràcies al futbol, els més petits han
rebut i reben una formació esportiva i humana (convivència
entre companys, disciplina...). La participació del nen en
el futbol base ha estat també, sovint, un element integrador
per les famílies nouvingudes a la nostra vila. Cal destacar
especialment la tasca de moltíssims entrenadors que,
d'una manera totalment desinteressada, han dedicat part
del seu temps a ensenyar l'esport del futbol als nens de
Sant Joan.
2.- Des d'un punt de vista estrictament esportiu, l'èxit del
Primer Equip s'ha basat en la incorporació dels jugadors
formats a les files del futbol base del Club. Sense aquests
jugadors hagués estat impossible assolir els èxits esportius
aconseguits.
A més de la participació en les competicions oficials, els
diversos equips de Futbol Base del Club també han
participat en Tornejos Amistosos, dins i fora de les
comarques catalanes. (Foto 80). Fruit d'una d'aquestes
participacions, es va enfortir la relació de la nostra vila
amb el poble francès de “Le Palais Sur Vienne” (Foto 81).
Anys més tard, es va produir l'agermanament entre els
dos pobles.
LA RELACIÓ AMB EL F. C. BARCELONA

La relació entre el Club Esportiu Abadessenc i el Futbol
Club Barcelona ha estat molt intensa al llarg de tots els 75
anys de la història del Club.
Ja en la dècada dels anys 50, es disputaven partits amis-
tosos entre el CE Abadessenc i el Primer Equip del FC
Barcelona. La vinculació de l'ex-president del FC Barce-
lona Sr. Enric Llaudet i Ponsa amb la nostra vila, va fo-
mentar i reforçar aquesta bona relació. El Sr. Llaudet fou
nomenat President Honorífic del Club. (Foto 85)
L'any 1997, es va signar un Conveni de Col.laboració
entre ambdós Clubs. Fruit d'aquest conveni, alguns
jugadors formats a les categories inferiors del CE
Abadessenc han jugat amb el futbol base del Barça. Va
ser el cas de Xavi Molas i actualment, el jove jugador
santjoaní Àlex Corredera milita a l'equip d'Alevins del F.C.
Barcelona (Foto 83).
ELS ALTRES CLUBS DE LA VILA

Com ja ha quedat palès en aquest monogràfic,el Club

82. El Sr. Enric Llaudet va estar l’impulsor de les relacions amb el Barça.

83. Partit amistós dels equips de benjamins del F.C.Barcelona i el C.E.Abadessenc.

80. Participació del futbol base a la Donosti Cup, l’any 1998.

81. Participació del futbol base als torneigs internacionals de Le Palais Sur Vienne.



Esportiu Abadessenc no ha estat la única entitat que ha
promogut la pràctica del futbol a la nostra vila. Al llarg
d'aquests 75 anys, s'han format molts equips per la pràctica
del futbol: grups d'amics, equips de barri, d'empreses,
d'entitats lúdiques i socials... (com els equips de Penya
Paperina, Acció Catòlica, Educación y Descanso...). En
les darreres dècades, tres clubs han participat també en
Campionats Oficials de futbol:
PENYA BLAUGRANA

El mes d’agost de l'any 1972, es va fundar de manera
oficial la “Penya Blaugrana de Sant Joan de les
Abadesses”. A més de les activitats pròpies d'una penya
oficial del FC Barcelona (assistència a partits, activitats
lúdiques i socials...), durant molts anys, la Penya Blaugrana
de Sant Joan de les Abadesses va ser l'entitat responsa-
ble del futbol base de la nostra vila. La Penya Blaugrana
participava en les competicions oficials de categories
inferiors. També va disposar durant molts anys d'un equip
de veterans, que competien en la Categoria d'Afeccionats.
(Foto 84)
C.E. LLAUDET

Sota l'empara de l'empresa de filatures “Hilaturas Llaudet
S.A.”, es va crear el Club Esportiu Llaudet. El Club
disposava de diverses seccions esportives (futbol, tennis
i munyanya) i culturals. Entre els anys 1977 i 1988, el CE
Llaudet disposava de camp de futbol propi i participava
en competicions oficials. (Foto 85). Molts jugadors formats
en el CE Llaudet continuaven jugant en el CE
Abadessenc. L'any 1988 va finalitzar la pràctica del futbol
del CE Llaudet: l'emplaçament d'una nova fàbrica a l'espai
del camp de futbol va fer impossible la continuïtat del
futbol en aquest Club.
SANT JOAN 65

L'any 1975, un grup d'amics es va constituir com una
entitat amb el nom de “Sant Joan 65”. A més d'altres
activitats lúdiques, durant molts anys l'entitat també va
disposar d'un equip de futbol d'afeccionats (Foto 86).
ELS MASSATGISTES
Una de les figures claus del Club ha estat, sens dubte, el
massatgista del Primer Equip. El CE Abadessenc ha tingut
la sort de comptar sempre amb massatgistes molt implicats
en el Club. Sovint, el seu treball ha anat molt més enllà i
s'han convertit en un dels elements integradors del vestuari
i en la creació d'una bona harmonia en el planter dels
equips.
Tothom recorda massatgistes emblemàtics com en
Ramon Escámez, l'Alfons Coma “Sopes”. En els darrers
anys, en Xevi Formatgé “Privat” és el massatgista del
Primer Equip i també el responsable del manteniment de
camp. El seu treball tenaç i eficaç fa que el Club disposi

d'un camp de gespa natural en magnífic estat per la
pràctica del futbol. A més, el seu fort caràcter i la seva
passió per l'Abadessenc el fan una persona molt apre-
ciada per a tots els jugadors que passen pel nostre Club.

86. Any 1978. Sant Joan 65. Àngel, Juncà, V. Arribas, A. Coma, X. Camps, A. González,
Carrillo, Farrés II, Viladecans, R. Escámez, Guàrdia, Aneiros, Bassaganya, P. Fossas, M.
Muñoz i Ruiz.

87. Fernández, Ramon, Coma i «Privat», massagistes històrics de l’Abadessenc.

84. Temporada 1973-74. Penya Blaugrana. Morera, Bassaganya, Mateu, Juncà,
Fernández, Soler, Dani, Pineda, Farrés I, Vila, Descamps, Subirana, Viladecans, Guàrdia,
Romans, J. Roqué, Formatgé, Cuartielles i P. Colom.

85. Any 1983. C.E. Llaudet. Veterans. Boix, Garcia, Remisa, E. Pozas, Godayol, J.
Pozas, Gómez, Formatgé, Amadeu, Xiqués, Morató, Mariano, Birosta, Casals, Sala,
Bassaganya i P Garcia.



Actes Litúrgics
DES DEL DIA 31 D'AGOST  FINS AL DIA
8 DE SETEMBRE
Novena al Santíssim Misteri
A les 7 i deu minuts de la tarda, rés del rosari.
A  2/4  de 8, Vespres i Missa, al Monestir.

DISSABTE DIA 8 DE SETEMBRE
A les 2 de la tarda Repic general de Campanes
A les 8 del vespre, missa de vigília al Monestir.

DIUMENGE DIA 9 DE SETEMBRE,
SOLEMNITAT DEL SANTÍSSIM MISTERI
 A 2/4 d'11 del matí, Ofici solemne. Presidirà
la celebració de l'Eucaristia i predicarà Mons.
Jaume Pujol i Balcells, Arquebisbe metropolità
de Tarragona i President de la Conferència
Episcopal Tarraconense. A l'ofertori es ballaran
uns compassos del Ball dels Pabordes.
 Acabada la Missa es farà l'exposició de
l'Eucaristia al Front del Crist. La Sagrada
Forma romandrà tot el dia exposada per tal de
ser adorada pels fidels.

A les 12 del migdia, missa dominical, al
Monestir

A les 8 del vespre, Solemne Vetlla al Santíssim
Misteri. Benedicció eucarística i cant dels
goigs.

El monestir restarà tancat des de les 2 fins
les 4 de la tarda.

DILLUNS DIA 10
Memòria de Santa Maria la Blanca.
A 2/4 de 12 del migdia, missa de la Mare de
Déu, al Monestir

DIMARTS DIA 11 DE SETEMBRE
A les 2/4 11 del matí, missa en record dels
difunts de la vila que han mort al llarg de l'any.

Actes populars
DIVENDRES 7 DE SETEMBRE

A partir de les 6 de la tarda, concentració de
tots els nens i nenes a la Plaça de Barcelona
per realitzar Jocs de Cucanya. Organitza:
Esplai Somnis

A les 12 de la nit, a la plaça Major, Entrevoltes
2007 amb l'actuació dels Diables del Ripollès
que realitzaran una cercavila pel poble que
començarà i acabarà a la plaça Major. A
continuació, concert amb els grups Martinga-
la, Oprimits, Mextuka. Organitza: Jovent Actiu
Santjoaní JAS. Col·labora: Ajuntament de Sant
Joan de les Abadesses

DISSABTE 8 DE SETEMBRE

A  2/4 de 9 del matí Bicicletada de pes per a
persones de més de  90 quilos de pes.
Inscripcions i pesada el mateix dia, a les  8
del matí al passeig Comte Guifré. Col·labora:
Unió Excursionista de  Sant Joan de les
Abadesses. Secció BTT

A 2/4 de 11 del matí partit amistós de
futbol:Infantils. C.E. Abadassec i C.F. Torelló

A  les  12 del matí partit amistós de futbol:
Juvenils. C.E. Abadesenc i C.F. Torelló

A les 3 de la tarda, al camp de futbol,
presentació de tots els equips de l'Abadessenc

A les 3 de la tarda, Trobada de Gegants. Plantada
al camp de futbol en motiu del 75 aniversari del
club.  Els gegants de Sant Joan, Isaura i Gentil,
faran la cercavila fins a la plaça Major,
acompanyats dels gegants i  colles geganteres
convidades: Cerdanyola del Vallès, Ripoll, Cassà
de la Selva, Montmeló, Las Planes d'Hostoles,
Campdevànol, Sant Pau de Seguries, la Vern
Tarragona, la Falera gegantera de Girona.
Recorregut, Mn. Cinto Verdaguer, Plaça Pompeu
Fabra, Fundació Emma, Carretera de
Camprodon, Plaça Anselm Clavé, Carrer Beat
Miró, Carrer Major,  Plaça Major. A l'arribada
dels gegants a la Plaça Major, ballada dels gegants.

A les 4 de la tarda partit amistós de futbol: Alevins.
C.E. Abadessenc i  F.C. Barcelona A.

A les 4 de la tarda 3er. campionat de Botifarra
a la carpa de l'Excorxador. Inscripcions el
mateix dia, just abans de l'inici del campionat.

A les 6 presentació del primer equip del C.E.
Abadessenc (1a. regional) i C.F. Lloret (re-
gional preferent).
A partir de les 4 de la tarda i fins a la mitja nit,
Mercat Jove a la plaça Clavé i parades
artesanes de bijuteria, minerals i cuirs.

A les 6  de la tarda a la Plaça Major “Xooof, la
gran xeringada “ a càrrec del  grup EL Singlot.
S'aconsella anar vestits amb samarretes
blanques.

A 2/4 de 10 del vespre, des del campanar del
monestir, tradicionals Serenates, dels
compositors santjoanins Narcís Oliveras i
Ramon Serrat, amb la COBLA
JOVENÍVOLA DE SABADELL. Tot seguit,
Passant, fins a la plaça Major.

A continuació, a la plaça Major, Audició de
Sardanes amb la COBLA JOVENÍVOLA
DE SABADELL.

A partir  de 2/4 de 12  de la nit, al pavelló, Ball
amb el CONJUNT  PREMIUM i  TRÀFIC.

Entrada 10€. Inclou consumició.

A partir de l’1 de la nit, a l'antic Escorxador i carpa
adicional  (dos ambients interior i exterior), III
RURAL DJ'S: Groove Garcia,  Edu Zaka, Lidia
Sanz, Agus Arbol & Doctor Deep. Entrada 10€.
Inclou consumició. La mateixa entrada serveix
per assistir a qualsevol dels dos espais.

DIUMENGE 9 DE SETEMBRE

A ¼ d'11 del matí, a la Plaça  Major, les
Autoritats, precedides pels Gegants i la
COBLA LA FLAMA DE FARNERS,
s'encaminaran cap al Monestir per assistir a
l'Ofici Solemne. Durant l'ofici la  tenora tocarà
un pas del Ball de Pabordes.

A la sortida d'ofici, ball de gegants
acompanyats per la COBLA  FLAMA DE
FARNERS.

A 3/4 de 12 del migdia, a la plaça Major, la
COBLA FLAMA DE FARNERS  interpretarà
la Sardana d'Honor “L'oreig entre pins” de
Ramon Serrat (dedicada al poble de Sant
Joan de les Abadesses.) Enguany la Sardana
d'Honor s'interpretarà en memòria de la Sra.
Maria Lluïsa Pinsach Blanxart. La família
Blanxart ha estat des del segle XVI vinculada
a la vila de Sant Joan de les Abadesses.
Amb la mort de la Maria Lluïsa el passat 30
d'abril, finalitza aquest llinatge.

Seguidament, a 2/4 de 1 del migdia al Passeig
Comte Guifré dues sardanes.

A les 4 de la tarda, des de la plaça Major, els
Pabordes, acompanyats del delegat de
l'Autoritat i precedits per la cobla, aniran a
buscar les Pabordesses als respectius
domicilis i s'adreçaran a la plaça Major.

A les 5 de la tarda, a la plaça Major, Ball dels
Pabordes amb la COBLA FLAMA DE
FARNERS. Les parelles balladores seran:
Guifré Miquel - Marta Serrat. Gemma Illa –
Joan Bassaganya. Joel Regué – Elisenda
Guillaumes. Ferran Bolaños – Elsa Roqué.

A 2/4 de 6 de la tarda, al Passeig Comte
Guifré, Doble Audició de Sardanes amb la
COBLA FLAMA DE FARNERS i la COBLA
CONTEMPORÀNIA.

A les 5 de la tarda partit de futbol entre C.E
Abadessenc B i U.E. Sanperenca (2a. re-
gional).

A les 10 del vespre, al teatre Centre, es posarà
en escena l'obra “EL MÉS FELIÇ DELS
TRES” de Eugene Labiche , per la companyia
LA TERANYINA de Ripoll. Venda d'entrades
una hora abans a les taquilles del teatre.

A 2/4 de 11 del vespre, a la Plaça Major,



Audició de Sardanes amb la  COBLA FLAMA
DE FARNERS.

A partir de 2/4 de 10  de la nit, al Pavelló, Ball amb
DUO CONTINENTAL. Entrada gratuïta.

A partir de 2/4 d’1 de la nit, al pavelló, Ball,
amb els conjunts EL TREN DE LA COSTA,
DISCO MOBIL - PLATJA D'ARO. Entrada
gratuïta.

DILLUNS 10 DE SETEMBRE

A les 12 del migdia, a l'avda. Comte Guifré,
c/ de Ramon d'Urg i Pl. Clavé, tres Sardanes
amb la Cobla FLAMA DE FARNERS.

A la 1 del migdia, a l'església de Sant Pol,
Concert de Cobla amb la COBLA FLAMA
DE FARNERS.

A les 5 de la tarda, al pavelló, Concert de
Festa Major, a càrrec de la  TRIBU SANTI
ARISA. Preu entrada 3€.

A 2/4 de 7 de la tarda, al Passeig Comte
Guifré, Audició de Sardanes amb la  COBLA
FLAMA DE FARNERS.

A 2/4 de 10 del vespre, des de la plaça Major,
els Pabordes, acompanyats del delegat de
l'Autoritat i precedits per la COBLA FLAMA

DE FARNERS, aniran a buscar les
Pabordesses als respectius domicilis i
s'adreçaran a la plaça Major.

A 2/4 de 11 del vespre, a la plaça Major, Ball
dels Pabordes amb la COBLA FLAMA DE
FARNERS.

A les 11 del vespre, a la plaça Major, Audició
de Sardanes, amb la  COBLA FLAMA DE
FARNERS.

A partir de 2/4 de10 del vespre, al pavelló,
Ball amb MONTSE SERRALLONGA. En-
trada gratuïta.

A partir de 2/4 d’1 de la nit, al pavelló, ball amb
la TRIBU DE SANTI ARISA i
MONTECARLO. A les 5 de la matinada,
Diana Florejada a càrrec del GRALLERS
DE CAMPDEVÀNOL  pels principals
carrers de la vila. A 2/4 de 6, a la carpa, ball
del Pijama amb el grup MONTECARLO.
Xocolatada i coca per tothom. Entrada gratuïta.

DIMARTS 11 DE SETEMBRE
DIADA DE  CATALUNYA

A les 11  del matí, Audició de Sardanes amb
la COBLA CIUTAT DE TERRASSA, a la
plaça Major, plaça de l'Abadia, avinguda
Comte Guifré, plaça de l'Escultor Pujol, carrer

Ramon d'Urg i plaça Pompeu Fabra.
Interpretació dels Segadors.

A 2/4 d'una del migdia, a l'església del
Monestir, Ofrena  a  la simbòlica corona del
Comte Guifré, fundador del Monestir de Sant
Joan de les Abadesses i de la dinastia nacio-
nal catalana.

A les 5 de la tarda quatre sardanes a la Font
del Covilar amb la COBLA CIUTAT DE
TERRASSA.

A les 3 de la tarda concentració a la Plaça
Major  per iniciar la ruta de LES BARMITES
amb la xaranga LOS LABRADORES.

A 2/4 de 7 del vespre, davant el Camp Mu-
nicipal d'Esports, inici de La Bogeria i concurs
de tirada d'aigua. Es valorarà la forma més
original d'abocar l'aigua als participants.
Itinerari: R. Urg, pl. Clavé, St. Pol, Comella,
A. Guifré, Major, Tints, Jussà, Corriols, No-
bles Gironella, Parassols i Pi, M. Nunó, pl.
Abadia, A. Isalguer, Tints, Major i plaça Major.

A 2/4 de 9 del vespre, a la plaça Major,
Sardana Llarga amb la COBLA CIUTAT DE
TERRASSA.

A 2/4 de 10  del vespre, al Pont Vell, Castell
de Focs.

PALAU DE L'ABADIA
DEL 7 AL 30 DE SETEMBRE

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
75 ANIVERSARI

C.E. ABADESSENC
Inauguració, divendres 7 setembre 19,30 tarda.
Horari: 10-14 i 16-19 de dilluns a diumenge.

Organitza: C.E. Abadessenc.
Col·labora: Ajuntament de la Vila.

BAIXOS DE L'AJUNTAMENT
DEL 8 AL 30 DE SETEMBRE

EXPOSICIÓ DEL
CONCURS DE FOTOS

“FINESTRES”
Horari: 10-14 i de 16-19 h.

de dilluns a diumenge.
Organitza: JAS

Col·labora: Ajuntament de la Vila

CLAUSTRE DEL MONESTIR
9, 10 I 11 DE SETEMBRE

XII EXPOSICIÓ
DE BONSAI
I SUISEKI

Horari: 12-14 i 16–19. De dilluns a
diumenge.Organitza: Associació Garrotxina

Amics del Bonsai.
Col·labora: Junta de Monestir

GOTS
Enguany continuem utilitzant gots de plàstic per
evitar vidres trencats pels carrers. Es vendran a
tots els bars col·laboradors i a la barra de  la
comissió de festes. Cada got valdrà 1 euro. En
el moment de la compra es donarà també un
tiquet. Si es retorna el got i el tiquet es podrà
recuperar l'euro. Per a retornar els diners només
es podrà fer a la barra de la Comissió de Festes.

TARIFES DE LLOTGES AL PAVELLÓ
50€ abonament 3 dies.Venda a l’oficina de turisme
fins el dijous 6 de setembre

JOCS DE CUCANYA
Edats: d'1 a 12 anys (els més petits poden anar
acompanyats pels pares, mares, avis...)

ALTRES ACTIVITATS
DIUMENGE 16  DE SETEMBRE
FESTA MEXICANA  “EL GRITO”

A partir de les 10 del matí i durant tot el dia, Mercat
de la Joguina a la plaça Clavé i animació pels
carrers de la vila a càrrec del pallasso Shwan. A
partir de les 11, a la plaça Major, Fira de productes
mexicans. 11.30 Taller de Dansa Azteca a càrrec
de  Sinuhe Padilla Isunza (plaça Major). 12.00
Missa amb participació mexicana (monestir)
12:00 Cascarita: Partit de futbol amistós alevins
CE Abadessenc i una Selecció Mexicana. 13.00
Concert de música tradicional  amb el grup
Chanekes (Jardí del Palmàs). 16:00 Concurs
de karaoke (plaça Major). 17:30 Espectacle artístic-
musical a càrrec de  Sinuhe Padilla Isunza.
19.00 El Grito (plaça Major). 19.15 Espectacle
artístic-musical amb el Mariachi José Garita (plaça
Major). 21:00 Fi de Festa (plaça major)

16 DE SETEMBRE
TAGA 2040. VIII EDICIÓ
CURSA D'ALTA MUNTANYA
Campionat d’Espanya

NOTES

SARDANES
En cas de pluja es faran sota les voltes de la
plaça Major.

DJ'S A L'ANTIC  ESCORXADOR
Dissabte 8 de setembre .
Preu entrada: 10€ inclou consumició.

BALL I ACTIVITATS AL PAVELLÓ
Ball dissabte 8 de setembre.
Preu entrada: 10€ més consumició.
La resta de dies l'entrada al ball serà gratuïta.

CONCERT DE FESTA MAJOR, AL PAVELLÓ
Preu entrada: 3€.

BOGERIA. CONCURS DE TIRADA D'AIGUA
Es premiarà la forma més original de tirar l'aigua.
Premi 200€. Inscripcions al Centre Cívic abans
del 6 de setembre.



Benvolguts i benvolgudes,

Em complau presentar-vos
un breu recull històric que
plasma els 75 anys d'història
del Club Esportiu
Abadessenc de Sant Joan
de les Abadesses.

Per poder celebrar aquest
75 Aniversari, el Club ha
comptat amb la
col·laboració i esforç de

moltes persones. En primer lloc, cal recordar la
gran tasca realitzada per a  tots els Presidents i
membres de les Juntes que ens han precedit. Així
mateix, cal agrair l 'ajut de tots els socis i
col·laboradors que han fet possible la
supervivència del nostre Club al llarg d'aquests
anys. I sense oblidar a tots els jugadors i
entrenadors (tant del Primer Equip com del Futbol
Base) que han defensat els colors del nostre Club.

Des de l'any 1932, en que es constituí de forma
oficial el nostre Club, han succeït molts
esdeveniments. Hem passat moments difícils i
moments feliços, que han anat des de les alegries
de les victòries i ascensos fins la tristesa de les
derrotes i descensos. El Club, però, ha pogut
superar les dificultats i, entre tots, ens hem de
felicitar de poder celebrar aquests 75 anys
d'història.

Des d'aquestes ratlles, voldria encoratjar a totes les
persones que estimen el nostre Club a seguir
col·laborant i ajudant per poder tirar endavant el
Club Esportiu Abadessenc. Serà necessari l'ajut i
la implicació de tothom per aconseguir un Club
potent i fort per tal d'afrontar els nous reptes que ens
esperen.

Espero i desitjo una llarga vida al nostre Club,
plena d'èxits socials i esportius

Visca l'Abadessenc!

Pere Calvo i Prat
President CE Abadessenc

Setembre del 2007



      Algunes
consideracions inicials
La propera Temporada 2007/08 farà 75 Anys de la
fundació oficial del Club Esportiu Abadessenc. Amb
motiu d'aquesta efemèride, us presentem una breu
història del club de futbol de Sant Joan de les
Abadesses. Abans que tot, però, permeteu-nos fer
unes breus consideracions.

En primer lloc, puntualitzar que aquesta publicació no és
ni pretén ser una crònica completa del futbol a la nostra
vila. Cal recordar que la història del futbol a Sant Joan de
les Abadesses no es limita tan sols al C.E. Abadessenc:
han existit altres clubs i altres equips afeccionats que han
practicat l'esport del futbol a Sant Joan. Tot i que
l'Abadessenc ha estat el Club més rellevant, no podem
oblidar equips com els del CE Llaudet, la Penya
Blaugrana, el Sant Joan-65... i molts altres equips
afeccionats que han ajudat que, a Sant Joan, s'hagi viscut
i practicat el futbol de manera apassionada.

La supervivència del CE Abadessenc al llarg d'aquests
anys ha estat possible gràcies a l'ajut i col·laboració
desinteressada de moltíssimes persones (socis,
col·laboradors) i, en especial, de tots els membres de les
Juntes que han regit el Club en aquests 75 anys. Ens
seria impossible enumerar en aquest breu resum la
totalitat d'aquests col·laboradors. Tan sols hi trobareu els
noms dels seus Presidents que han encapçalat les
diverses Juntes. És a través dels Presidents que volem
fer un reconeixement a tots els membres de les Juntes
que han fet possible la supervivència d'aquest Club.

La inexistència d'una base escrita i documentada de
la història del Club ha dificultat poder resseguir amb
dades fidedignes i precises el passat del nostre Club.
La redacció s'ha basat sovint en la memòria dels
protagonistes. Això fa que, de ben segur, hi trobareu
més d'un error o imperfecció. Us preguem que
disculpeu aquestes errades involuntàries.

Volem agrair les nombroses aportacions que hem
tingut a l'hora d'elaborar aquest monogràfic: cessió
de fotografies, records, experiències, anècdotes...

Seria molt llarg anomenar totes les persones i entitats
que hi han col.laborat. Des d'aquestes ratlles, el nostre
cordial agraïment a totes elles. Volem agrair de ma-
nera especial la col.laboració d’en Jordi Vilarrodà per
la seva recerca acurada d'hemeroteca, a en Jordi
Caparrós pel seu ajut en la recerca de documentació
i a Josep Vinardell per la seva aportació de
documentació gráfica.

Finalment, destacar que la majoria del material gràfic
que trobareu en aquestes pàgines s'ha basat en
l'Exposició Fotogràfica realitzada l'any 1998 per An-
gel Martínez i Pere Sola en motiu de la celebració
dels 65 anys del Club. L'extraordinària tasca realitzada
en aquell moment ha facilitat en gran manera la
documentació gràfica d'aquesta publicació.

… - 1936
        Els inicis

Es difícil establir amb precisió la data exacta de l'inici
de la pràctica del futbol a la nostra vila. Sembla ser
que ja des de l'any 1908, alguns joves de diverses
cases de pagès baixaven a la vila per practicar aquest
esport. Va ser als anys 20 que es van constituir els
primers equips de futbol a Sant Joan. En aquests
anys, ja va ser quan les pilotes antigues de drap foren
substituïdes per pilotes de cuir. Per protegir-se dels
sorgits de la pilota en els cop de cap, molts jugadors
s'embenaven el cap. Sovint s'anomenaven amb el
nom del lloc on jugaven. Així, hi havia el “Club del
Coll, que jugaven al Pla del Coll, el “Club de la Batllia”
que disputaven els seus partits al Pla de la Batllia....
(Foto 1)

L'afició al futbol anava creixent i amb l'arribada de
l'Amadeu Durand, procedent de la Bisbal es va donar
un fort impuls a la pràctica d'aquest esport. Es jugaven
els partits a diversos camps, entre ells, el Camp de
l'Estació i el de la Colònia Jordana.

Sovint, els diversos equips de la Vila formaven una
selecció per enfrontar-se als pobles veïns. Aquests
partits eren totalment amistosos i quan un equip
visitava un poble, se li tornava la visita.

A la vista de l'afició al futbol, l'any 1932 es decideix
constituir de forma oficial el nostre Club i s'inscriu de
manera  formal a la Federació Catalana de Futbol
amb el nom C.D. Abadessenc (Foto 2). Els colors
elegits foren el blanc i negre. És una incògnita saber
l'origen exacte dels colors del nostre Club. Alguna
llegenda indica que els colors s'inspiraven en les
albes utilitzades per les abadesses. No s'ha sabut
mai si aquesta llegenda és certa... però com diuen
els italians, “si non è vero, è ben trovato”.

L'any 1932 es constitueix de manera oficial
el C.E. Abadessenc

La iniciativa de la constitució oficial d'un Club
fou promoguda pel Sr. Jaume Soldevila,



QUADRE D'HONOR
PRESIDENTS

DEL C.E. ABADESSENC
Sr. Isidre Coll

Sr. Jaume Serra
Sr. Julian Las Heras
Sr. Ramon Guillamet

Sr. Emili Fraxanet
Sr. Agustí Lamelas

Sr. Gabriel Vila
Sr. Joan Vila

Sr. Pere Juncà
Sr. Joan Soler

Sr. Esteve Serra
Sr. Adolf Moliné
Sr. Miquel Homs

Sr. Manel Bermúdez
Sr. Alonso Martínez

Sr. Santi Martín
Sr. Joan Bolaños
Sr. Armand Coma
Sr. Lluís Ibáñez

Sr. Àngel Martínez
Sr. Pere Calvo



Som un Club d'arrel pagesa,
actuem amb honradesa,
quan convé alcem el crit!

Ens agrada la pilota
sense tocs de “mala nota”
i seguim cada partit… ABADESSENC!

El que més ens interessa
és la força i la destresa
del jovent de Sant Joan.

Aplaudim cada jugada,
no volem la “patacada”
per això, anem cantant… ABADESSENC!

Esportistes d'ideari
respectem a l'adversari
si guanyem com si perdem.

Defensem amb cara alegre
els colors en blanc-i-negre
de l'equip ABADESSENC,
ABADESSENC, ABADESSENC,
ABADESSENC!!!

Lletra: Josep Picola. Música: Mn. Josep Planas.  Estrenat en el 50è. Aniversari del Club

HIMNE DEL C.E. ABADESSENC

75
ANIVERSARI




