
 

 
ELS ORÍGENS DEL FUTBOL A GURB 

 
 Coincidint amb l’inici del fenomen dels esports de masses durant la dècada dels anys vint,  el 
1923 un grup d’esforçats gurbetans va començar a jugar a futbol al Pla de la Torreprima, prop del 
Quer, amb una pilota que es rebentava sovint. L’any següent ja s’organitzà un equip –el Gurb FC- i 
s’inscriviren socis al preu de 3 pessetes per mes, cosa que va permetre comprar pilotes de cuir i 
manxes per inflar-les. 
 
El Gurb va fer bons partits contra els pobles veïns, però només va durar cinc anys. Després es 
dissolgué, ajudat per les rivalitats entre el Vic i l’Ausa, que s’havien estès a Gurb. La pràctica de 
l’esport la van mantenir grups d’afeccionats, que continuaren jugant al Pla del Pujol, vora la torrentera 
de la Casanova del Puig i en altres llocs. La guerra i la postguerra van anul.lar pràcticament el futbol al 
poble, malgrat que el senyor Enric Grau, del Puig, havia cedit un terreny per fer-hi el camp de joc. De 
tota manera, en un altre indret del municipi – a l’entorn del Pla de la Cabra, prop del Murucuc-, en 
movia des de 1928 un altre grup d’afeccionats que al 1939 va fer un partit internacional contra un 
equip marroquí, al qual va guanyar per vuit a un. L’equip de la Cabra es nodrí de joves de les cases 
desl entorns, i des de 1946 participava en campionats amb altres equips de la plana. Els 
desplaçaments es feien amb bicicleta, i les porteries es bastien amb troncs d’arbre. Al llarg dels anys 
seixanta el Club Atlètic La Cabra aconseguí consolidar-se, tot participant amb èxit en competicions 
organitzades pels cafès de Vic, i en els setanta va prendre part en els campionats comarcals 
d’afeccionats. 
 
D’altra banda, el 1973 un grup de joves i alguns adults van jugar tot l’hivern en un camp de Can 
Borra, i celebraren també partits amistosos a l’esplanada de les escoles, “però el camp era petit, i els 
equips visitants no hi volien jugar”. El 1974 es formà l’equip i la Junta de la UD de Gurb, que féu 
créixer l’afició. Aquest equip va jugar al camp del Sant Bartomeu fins que el 1975 es construí el camp 
a Gurb, prop de les escoles; fou inaugurat solemnement el 30 de novembre. En Josep Solà era l’ànima 
del futbol. La UD Gurb es va integrar en la categoria de tercera regional. Dos anys després superava 
els cent socis i tenia un planter d’una quarentena de jugadors.Val a dir que un dels deus màxims 
rivals fou l’altre equip de Gurb, el Club Atlètic La Cabra, que el dia 14 d’octubre de 1979 estrenava un 
nou camp. 
 


