
Bona nit a tothom, 

En primer lloc voldria agrair a l’Ajuntament i a la seva Comissió de Festes per haver pensat en 

el nostre Club per fer el pregó d’aquest any, un any molt especial pel Centre Esportiu Vilassar.  

Quan ens van trucar per oferir-nos-ho vaig començar a pensar en què podria dir del nostre 

Club, del CEV, del club de futbol del nostre poble. 

 

De fet, us ho haig de confessar, vaig buscar per internet què es deia habitualment en un 

pregó. Sovint el pregoner acostuma a explicar parts de la seva experiència o de les seves 

vivències personals; o a donar la seva opinió professional, científica o cultural d’algun tema 

d’actualitat; o a fer una breu dissertació sobre un tema d’interès del lloc on es fa el pregó. 

 

Inicialment vaig pensar en parlar de la filosofia que mou el nostre Club. Una filosofia centrada 

en transmetre i ensenyar a tots els jugadors i jugadores uns Valors: 

L’Esforç; el Treball en Equip; el Respecte; la Constància; el Compromís i l’Esperit de Superació 

són valors que al CEV considerem essencials per al desenvolupament dels nens i nenes com a 

persones. Al CEV no volem només que facin esport, i que estiguin més temps al camp i als 

entrenaments que voltant per carrer, sinó que volem que s’impregnin d’aquests valors que els 

serviran, de ben segur, per a la resta d’àmbits de la vida.  

Sense aquests valors avui el Club no hagués fet 100 anys. Sense compromís, esforç i treball 

en equip no és possible que cap entitat pugui arribar als 100 anys. Sense constància no es fan 

100 anys.  

Tanmateix parlar de valors la nit d’inici de Festa Major, podria ser, com diuen els joves ara, 

una mica pal. 

Després vaig pensar que podria parlar de la historia del nostre Club. Podria explicar que ara fa 

100 anys un grup de socis del Centre Vilassanès, “La Massa”, funden el nostre Club amb el 

nom de Centro de Sports Vilassar F.C., i que l’any 1.927 es fusionen amb l’Esbart (de l’Escola 

laica l’Estrella) i El Costarenc (del Centre Moral dels Catòlics), donant lloc al que avui és el 

nostre Club. Que la il·lusió i l’esforç dels pioners s’ha mantingut fins ara, no sense haver patit 

problemes, i també alegries, i que esperem es puguin mantenir per molts anys més. Doncs al 

cap i a la fi nosaltres som els hereus d’aquells inicis. 

De fet, cent anys desprès, el Club està més viu i és més gran que mai. És un dels clubs de 

futbol més antics de Catalunya, i amb els 400 jugadors que hi ha, l’entitat esportiva més gran 

del poble i un dels clubs de futbol més grans del Maresme. 

Però sincerament, intentar resumir 100 anys d’història amb paraules no és ni curt ni senzill, i 

vaig pensar que es faria una mica pesat per a tots.  

Així que vaig considerar que en un any tant especial com el del centenari, seria millor ser una 

mica innovadors i resumir la historia esportiva del nostre Club, i del nostre poble, amb 

imatges. Diuen que una imatge val més que mil paraules. No sé si és cert, però que pot arribar 

a ser més entretingut, sí. 

Us vull anunciar que al CEV hem editat expressament per aquest aniversari una pel·lícula. La 

pel·lícula del Centenari. Una pel·lícula feta a casa, al Club, amb molt sentiment i esforç, i que 

alguns de vosaltres segurament vàreu poder veure ja a Can Rafart a la festa del Club del 

passat mes de Juliol.  

La veritats és que per avui havíem editat un petit tast de 10’ d’aquesta pel·lícula. Us la volíem 

passar amb pantalla gran aquí a plaça, però la durada d’aquests acte no ho permet, i el pa 

amb tomàquet ens reclama. 



Teniu la pel·lícula penjada a la web del Club, a la web del CEV (https://www.cevilassar.cat). Us 

recomano molt que la visualitzeu, encara que només sigui per curiositat. Que us la poseu a 

casa amb tranquil·litat, i si esteu atents més d’un s’hi podrà veure, o a algun dels seus 

familiars, i molts d’altres de ben segur recordareu moments especials d’aquests últims 100 

anys. 

I per a no allargar-me més voldria acabar compartint amb tots vosaltres una reflexió: 

Mireu, encara que no ho sembli, a Vilassar el 20% de la seva població té menys de 20 anys. 

Això vol dir que tots els que estem implicats d’una manera o altra en el món de l’esport pel 

jovent del poble, ja sigui el basquet, el patinatge, el futbol, o els runner’s, tenim la 

responsabilitat i l’obligació de preservar aquestes activitats i intentar empeltar de valors 

positius als nostres joves, més enllà de resultats, de categories, o dels gols o de les cistelles 

dels nostres equips. 

Crec que la millor manera de cuidar de la nostra societat és cuidar del nostre jovent. Si els 

eduquem i els hi donem valors tindran ells i tindrem nosaltres com a societat, alguna 

oportunitat en el futur. Cas contrari, ..... deixo la frase sense acabar per a que cada un 

escrigui el final que consideri més provable.   

Només em queda desitjar-vos a tots que passeu una Bona Festa Major dels Sants Genís. 

Visca el CEV i Visca Vilassar!!!!  

GRÀCIES. 

https://www.cevilassar.cat/

