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El mossèn Josep Maria Feliu va introduir aquest esport al Centre Catòlic el novembre de 1928

Els primers passos del bàsquet a la
ciutat compleixen ara setanta anys
ENRIQUE GIL

El club de
la rambla és
el degà del
basquetbol a
L’Hospitalet

FOTO CEDIDA PEL CENTRE CATÒLIC

El bàsquet compleix aquest mes
de novembre el seu 70è aniversari a L’Hospitalet. El recentment
desaparegut periodista Emili Arnau
explica al seu llibre 70 anys de
bàsquet a Catalunya com “el 1928,
el vicari de la parròquia local, el
mossèn Josep M. Feliu, introdueix
el bàsquet al Centre Catòlic de la
població, en convèncer la directiva”. Efectivament, les cròniques
del butlletí de l’entitat L’Esguard
confirmen que a principis d’aquell
any s’introdueixen de forma oficial
els esports al Catòlic gràcies a la
creació de la secció esportiva de
l’entitat per el “foment i pràctica de
tota llei de deports”. Es nomena
una comissió de direcció on el president és el constructor d’obres A.
Carbonell.
L’inici de la pràctica del bàsquet, però, va haver d’esperar a
finals d’aquell 1928. A L’Esguard
del 28 de desembre llegim això:
“en el pati del Centre Catòlic hi ha
sigut instal·lat un camp de Basquet-Ball, aquest esport ha sigut
rebut amb proves d’entusiasme
per part de la joventut de l’entitat”.
I no serà fins als primers mesos
de 1929 quan la secció s’organitzi
veritablement. “hom parla, ja que
va prenent peu l’entusiame que ha
motivat la instal·lació d’un camp de
Basquet-Ball, de què, tal volta, es
concerti quiscun partit amb equips
de Barcelona”. Es fa una crida per

Imatge d’un partit de bàsquet a la pista del Centre Catòlic, pels voltants de l’any 1940
formar els primers jugadors i aviat
sorgeix el primer equip del Centre
Catòlic, que va disputar un partit
amb un dels tres equips del FC
Barcelona, amb victòria pels blaugrana per 18-2. El primer equip del
Centre Catòlic estava format per
Riera, Vergés, Pol, Ribó i Devesa,
i vestien de color blanc. Al mes següent, l’abril, es va organitzar un
torneig intern amb cinc equips que

vestien cinc colors diferents i s’anomenaren amb els poètics noms
de Montseny, Pirineus, Canigó,
Montserrat i Núria.

CB L’Hospitalet, el segon
equip fundat a la ciutat
El mes de novembre de 1929,
segons Emili Arnau, l’equip del
Catòlic es va afiliar a la Federació

Catalana de Bàsquet. Així va arribar el bàsquet a la nostra ciutat.
El club pioner ja estava a la seva
actual ubicació, la rambla Just Oliveras. No va trigar molt de temps
en tenir un rival dins la mateixa ciutat, fins i tot del mateix barri: l’Atlètic Bàsquet Júnior, que després de
la Guerra Civil s’anomenaria Club
Baloncesto Hospitalet.
El bàsquet en aquells primers

anys era molt diferent a com el
concebim a l’actualitat. Marcel·lí
Maneja, nascut a L’Hospitalet l’any
1921 i recentment nomenat un
dels millors jugadors catalans de
tots els temps, recorda que jugaven “en camps de terra, on hi havia pedres, botaves i anava malament la pilota”.
En la dècada dels 40, Centre
Catòlic i Club Bàsquet L’Hospitalet viuran alguns dels seus millors
anys, amb el Campionat d’Espanya
aconseguit pels darrers. També el
Catòlic aconseguirà participar en
alguna fase final del campionat
d’Espanya. Després vindran els
anys foscos per a les dues entitats, tot i que el bàsquet iniciarà el
seu desenvolupament, amb nous
clubs. El Club Bàsquet L’Hospitalet
encara viurà un nou període brillant en la dècada dels 70, quan
torni a estar entre els grans. Avui,
després de 70 anys, el basquetbol és un dels esports amb més
practicants.

