
Passejant pels 100 
Un recorregut pels cent anys d’història del Club Esportiu Alcover a 
través d’imatges 
 

 

 

 

 

Jaume Rosich, Rius, Josep Maria Feliu i Rito “Vilallonga” de camí cap a un partit. 

  



1 
La taverna de ca Gumiets fou el primer local social del club i el lloc de reunió de la junta 
directiva. A les seves taules s’hi gestà el naixement de l’entitat. En Joan Gumà “Gumiets”, fill 
dels propietaris, i primer secretari de la història del club, en fou un dels fundadors. 
Posteriorment la seu social es traslladà al Cercle d’Amics. 

 

 
Vista de la Plaça Nova a inicis del segle XX, durant una celebració festiva. Al fons a 
l’esquerra es pot veure la taverna de ca Gumiets. 

 

 
Detall de la fotografia anterior, amb el tendal de la taverna de ca Gumiets i la gent 
asseguda a les taules de la terrassa. 



2 
Joan Martí i Francesc Jové “Dolço” foren els qui compraren la primera pilota de futbol 
reglamentària que arribà a Alcover, per entrenar-se al Pati de l’Església, i els que 
engrescaren la resta per muntar un equip de futbol. En aquest quadre, obra de Josep Maria 
Paris, es recrea una escena de 1930, on aquest indret es continuava utilitzant per jugar a 
pilota. 

 

 
 

  
A l’esquerra, la portada del llibre dels germans Antón i Josep Maria París, dedicat als 
primers 30 anys (1906-1936) de la vida de Francesc Jové Ferré “Dolço”, on es donen 
detalls de la fundació del club, i d’on prové la primera foto coneguda d’un equip amb 
roba de partit. A la dreta Francesc Jové, Joan Martí i Miguel Fernández, fundadors 
del club, l’any 1918, vestits amb l’equipació del Reus Deportiu. Potser hi jugaven, i 
d’aquí vingué l’apadrinament del Reus a la fundació del C.E. Alcover, quan decidiren 
crear un equip al seu poble. 



3 
Un diumenge de finals de 1921 o inicis de 1922, un grup d’amics, format per Josep Català 
Junyent, Francesc Tell “Sisquet del Boté”, Joan Gumà “Gumiets”, Fidel Torrell “Balanyà”, 
Anton Rosich, Francesc Jové “Dolço”, Miquel Maimoné, Eduard Mateu “Eduard de la 
Comadrona”, Miguel Fernández, Federico Sans, Josep Oms, Josep Sendrós, i Joan Martí, es 
reuní a la Garriga, on havien improvisat un camp, per acordar la creació d’un club de futbol 
local i, just en el lloc on ens trobem, es feren la fotografia que estem contemplant.  
 

 
El lloc on es va fer la fotografia es pot identificar amb exactitud per dues referències: l’element 
que sobresurt a la part de dalt de la muntanya de l’angle superior esquerre és el calvari, i el pal 
d’electre que es veu darrera el grup, a la part central, és un dels de la línia elèctrica que baixava 
de la central del Glorieta, i que entrava al poble per la Garriga. Possiblement el pal que, encara 
avui, es conserva a tocar de la carretera de Mont-ral. 

  



4 
L’equip començà a jugar partits el maig de 1922, apadrinat pel Reus Deportiu, que els deixà 
les samarretes per poder jugar. Per aquest motiu els primers colors del club foren el roig i el 
negre. En aquesta fotografia de 1923, la primera que coneixem d’un equip del club, els 
jugadors porten la mateixa equipació que portava el Reus Deportiu del moment. La 
fotografia es realitzà al camp de Bardina, el primer camp de futbol que tingué el club, situat 
prop de l’Hort dels Càntirs, vora el barranc que baixa del convent.  
Aquest equip estava format per (d’esquerra a dreta i de dalt a baix): Josep Català, Francesc 
Tell “Sisquet del Boté”, Joan Gumà “Gumiets”, Fidel Torrell “Balanyà”, Anton Rosich, 
Francesc Jové “Dolço”, Miquel Maimoné, Eduard Mateu “Eduard de la Comadrona”, Miguel 
Fernández, Federico Sans, Josep Oms, Josep Sendrós i Joan Martí. 
 
 

 
  



5 
La dècada de 1930 l’equip canvià els colors roig-i-negres pels blanc-i-blaus i, durant un breu 
període de temps, passà a anomenar-se Club Deportiu Amics, a canvi de que la societat del 
Cercle d’Amics es fes càrrec de les despeses del club. D’aquesta fotografia, l’única que 
coneixem d’aquell període, realitzada ja al camp de la carretera de Reus, sols tenim 
identificats a “Cargol”, el quart de dalt, començant per l’esquerre, a Josep Maria Creus 
“Damo” i Siscu Bosch Granja “Xandros”, els sisè i setè, i a Joan Masqué Clavé, el de la dreta 
de la fila de baix. 

 
 

 
  



6 
El retorn a l’activitat, després de l’aturada provocada per la Guerra Civil, fou difícil. En un 
primer moment es jugaren sols torneigs, organitzats bàsicament per la Organización Juvenil 
de la Falange, com el Trofeo Excelentísimo Señor Gobernador Civil, o el Campeonato 
Provincial de Futbol de Educación y Descanso. Més tard, l’equip es federà i començà a 
participar al Campionat de Catalunya Amateur, a mesura que es deslligava de les 
organitzacions vinculades a la dictadura franquista.  
 

 
Un dels equips de la dècada de 1940, format pe (d’esquerre a dreta i de dalt a baix): Joan Pàmies 
“Berrugo”, Josep Lluís Bengoechea, Joan Sanromà, Josep Bosch, Minguet, Josep Llavoré 
“Cubano”, Federico Agràs, Pere Feliu, Gomis, Filemón, Pàmies i Fidel Roca. 

  



7 
La dècada de 1960 fou l’època daurada del CE Alcover. L’equip es proclamà campió 
provincial de categoria amateur en tres ocasions, el que li donà accés a disputar la Copa 
Catalunya. El 6 de març de 1966 el CE Alcover rebia la visita del RCD Espanyol, en la tornada 
de l’eliminatòria de la Copa Catalunya. En el partit d’anada, disputat el 27 de febrer a l’estadi 
de la carretera de Sarrià, l’Espanyol s’havia imposat per 2-0, tot i l’antològica actuació del 
nostre porter, Pere Puçó, que encara recorden els qui varen veure el partit. A casa el resultat 
fou de 1-1, insuficient per superar l’eliminatòria, però la imatge que deixà l’equip, tan a 
l’anada com a la tornada, va estar a l’alçada de la categoria del rival.  
 

 
A la fotografia, realitzada el 6 de març de 1966, just abans de començar el partit de tornada, al 
camp de la carretera de Reus, podem veure, d’esquerra a dreta i de dalt a baix: Enric Gilabert, 
Josep Maria Barberà “Saco”, Joan Cortés “Pinche”, José Martínez “Pepín”, Sánchez, Magí 
Cavallé, Pere Cavallé “Puçó”, Miquel Nuñez, Josep Maria Vergès “Paulu”, Pujol, Josep Roca i 
Joan Español.  

 
L’equip del C.E. Alcover a l’estadi de la carretera de Sarrià, el partit d’anada de l’eliminatòria 
amb el RCD Espanyol 



 

8 
Fins la segona meitat de la dècada de 1970, en que es construïren uns vestidors al camp de 
la carretera de Reus, els jugadors es canviaven als baixos del Cercle d’Amics i anaven a peu 
fins el camp. Un cop finalitzat el partit tornaven a peu fins el vestidor dels Amics per dutxar-
se i canviar-se, si bé algun cop, al bon temps, algun aprofitava per banyar-se a alguna de les 
basses que venien de pas. 

A la foto, d’esquerra a dreta, Pere Puig “Marins”, Josep Rosich “Marcelino” i Joan Cortés 
“Pinche”, de camí cap al partit, pel mig de l’actual Avinguda de Reus, en aquells moments 
carretera C-14, per on circulava tot el trànsit entre Montblanc i Reus. No cal dir que en 
aquells temps circulaven pocs vehicles. Us imagineu avui dia anar caminant cap al camp pel 
mig de la carretera? 

 

 

  



9 
L’estiu de 1949 es celebrà a Valls la primera edició de la Copa José M. Fàbregas, trofeu que 
esdevindria molt popular entre els equips i aficionats de les comarques del Camp de 
Tarragona i la Conca de Barberà. Tant és així, que és el trofeu que més recorden els jugadors 
i aficionats de l’Alcover de les dècades de 1950 i 1960. Durant molts anys donava més 
prestigi guanyar el torneig Fàbregas que la competició regular. Els equips feien autèntiques 
bestieses per aconseguir el triomf, reforçant-se per determinats partits amb jugadors 
destacats d’altres equips, o de categories superiors, que venien a jugar a canvi d’una 
remuneració econòmica. El CE Alcover el guanyà en diverses ocasions, el primer cop l’any 
1953. 

A la fotografia veiem un equip de l’Alcover al camp del Vilar de Valls, on es jugava el torneig 
Fàbregas. D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Josep Maria Barberà “Saco”, ?, ?, Joan Cortés 
“Pinche”, Pere Puig “Marins”, Mario Valldosera, José Martínez “Pepín”, Josep Tarragó, 
Antonio Masqué, “Xalà”, Joan Pàmies “Berrugo”, Pere Magrané i Esteve Albaigès. 

 

 

  



10 
El 15 d’agost de 1964 es jugà un partit entre l’equip del CE Alcover i un equip format per 
veterans del club. El partit fou arbitrat per Jaume Oliva, àrbitre de primera divisió 
acompanyat de liniers, i hi assistí Nicolau Casaus, del FC Barcelona. Es celebrà la inauguració 
d’una sèrie de reformes realitzades al camp, entre les que destaca l’eliminació, mitjançant 
voladures, de la lloanca que aflorava en una part del camp, i que, tot i els anys que han 
passat, encara recorden els que algun cop hi caigueren a sobre. 

 

 

  



11 
Durant la dècada de 1960, per la festivitat de la Mare de Déu d’Agost, es jugava un partit de 
solters contra casats. El partit, que constituïa una atracció de primer ordre a nivell del poble, 
estava presidit, a banda de les autoritats locals, per les pubilles del Cercle d’Amics, que feien 
la sacada d’honor i lliuraven el trofeu a l’equip guanyador. A la fotografia Joan Pàmies 
“Berrugo”, junt a Josep Maria Barberà “Saco”, l’any 1963, recollint la copa de guanyadors 
del partit.  

 

 

 

A l’esquerre, celebració post-partit, l’any 1965, 
als baixos del Cercle d’Amics. A dalt, sacada 
d’honor de la pubilla del Cercle d’Amics. 

 

 

  



 

12 
El 1982 es traslladà el camp de la carretera de Reus a l’emplaçament actual. Amb motiu de 
la inauguració del nou estadi es jugà un partit entre el primer equip d’Alcover i el Barça 
Atlètic, equip de la segona divisió. 

 

 

  



13 
Fins la dècada de 1980 el club sols disposava de dos equips: un amateur i un juvenil. A partir 
dels anys 90 s’anaren sumant equips de futbol base, fins arribar als 16 equips, des de 
categoria babies fins a veterans, de la temporada 2022-2023. 

 

 

  



14 
El 1980 es creava la secció de bàsquet, amb un equip masculí. Un any després, el 1981, s’hi 
incorporava un equip femení. La vinculació del bàsquet al C.E. Alcover finalitzà el 1994 amb 
la creació del Club Bàsquet Alcover. En paral·lel es constituí també la secció d’handbol, que 
visqué dues etapes: 1981-1983 i 2001-2004. 

 
El primer equip de bàsquet, format per (d’esquerre a dreta i de dalt a baix): Pere García, Marcos 
Guerra, Josep Escoté, Juan Eslava, José Robles, Quimet, Marcelino Eslava, Josep Dolcet, Joan R. 
Roig, Juan Mesa, Domingo Cabré 

 
I l’equip femení, format el 1981, amb Remei París, Eduvigi Gutiérrez, dues amigues d’una 
jugadora de l’equip, Dolores Casilla, Carme Betlem Rosich, Lidón Bové, África Ramírez, Manoli 
Fragoso, Merche Pérez i Montse Lozano. 



 
Equip de handbol format per Ignasi Torrell (entrenador), Jordi Cabanillas, Carlos Miguélez, Albert 
Martínez, Francesc Granja, Jaume Camps, Genís Caparó, Albert Guerrero, Gerard Torrell, Àlex Moreno 
i David Ramos.  



 

15 
Durant un breu període de temps, el club comptà amb una secció de futbol sala masculí. La 
temporada 2010-2011 l’equip aconseguí l’ascens a Territorial Catalana, categoria en la que 
va competir la temporada 2011-2012. 

 
Temporada 2011-2012: Josep Maria Soler, Llorenç Rubio, Marc Roig, Ramon Moya, Tati, Albert, 
Tarragó, Pau Mestre, César, Kiko Oteros, Adrià Molnè, David Ramos, Jorge Mesa, Ivan Mesa, 
Nayim Hadachi, Ivan Moya, Raul.  

  



16 
Els inicis del futbol femení a Alcover estigueren vinculats a la creació d’un equip de futbol 
sala que, posteriorment, a mitjans de la dècada del 2000, passà a formar part del CE Alcover. 
Amb diferents alts i baixos aquest va ser l’embrió dels actuals equips de futbol femení de 
l’entitat. 

 

 
Equip de futbol sala femení, 2004-2005. D’esquerre a dreta i de dalt a baix: Jordi Masqué, 
Mai Besora, Esther Ballesté, Rosa Fuguet, Montse de Lucas, Ester Torres, Walter Ballesté, 
Míriam Bové, Laura Paño, Lourdes Planella, Fabiola Martínez, Silvia Casilla. 

 

 
Lole García, Lourdes Planella, Angi Martínez, Maite Martínez, Castellón, Eugenia Ciocan, 
Judit Llop, Resu Bo, Mercè Cardona, Mónica Moreno. 

 

  



17 
L’11 de setembre de 2007 s’inaugurava el camp de gespa artificial, i s’hi jugaven els primers 
partits, contra el cadet i el juvenil del RCD Espanyol. L’arribada de la gespa suposà un canvi 
radical en la qualitat del terreny de joc i, conseqüentment, en l’estil i nivell del joc i, de retruc, 
feu gairebé desaparèixer la imatge dels jugadors amb els genolls i les cuixes pelades. 

 

 

  



18 
Els camps de futbol 7 que s’habilitaren al camp de gespa artificial feren que, la temporada 
2008-2009, una part del futbol femení deixés el pavelló per traslladar-se a l’estadi. El 2019, 
desprès d’uns anys sense equip, es reprengué el futbol 7 femení. La temporada 2022-2023 
el club compta amb dos equips femenins, un amateur i un cadet, amb un total de 31 fitxes. 

 
Mónica Moreno, Anna García, Judit Llop, Judith Ferré, Mireia Ripoll, Renata, Lole García, 
Mercè Cardona, Gemma Gayete, Resu Bo, Mercè Cardona, Lourdes Planella. 

 

L’equip que reprengué el futbol 7 femení el 2019. D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Alba 
Monter, Núria Fonts, Laia Masdeu, Marta Gutiérrez, Yolanda Gracia, Aina Caparó, Maria 
Macedo, Cristina Vallès, Maika Sánchez, Helena Alsina, Marta Fontanals, Anna Ortega, 
Mireia Clares, Mariona Torrell, Mónica Moreno. 



19 
Les temporades 1983-1984, 1996-1997 i 2008-2009 el primer equip aconseguí l’ascens a 
Segona Territorial, l’actual Tercera Catalana, on competeix actualment. La temporada 1997-
1998 s’aconseguí el primer títol del futbol base, amb el campionat assolit per l’equip infantil. 

 

 

  



20 
Els darrers anys han estat exitosos a nivell del futbol base. Entre aquests èxits destaquen 
l’ascens a Primera Divisió Catalana del Benjamí A la temporada 2016-2017, categoria en la 
que la temporada següent, la 2017-2018, aconseguí la segona posició. Els campionats de 
Segona Divisió Catalana, de la temporada 2017-2018, del Prebenjamí A i el Juvenil, que va 
ascendir a Primera Divisió Catalana. I el darrer, la passada temporada, 2021-2022, amb el 
campionat de Segona Divisió Catalana aconseguit pel Benjamí A. 

 

 

 
 
 


