
 
BREU RESUM CRONOLÒGIC DE LA HISTÒRIA DEL BÀSQUET A  

CERDANYOLA DEL VALLÈS  
 
 
 
La primera notícia escrita de la pràctica del  bàsquet a Cerdanyola es remunta a l’any 1939 
concretament a un partit amistós entre el Basquet Club Sardañola i una selecció del Basquet Club 
Ripollet com a pròleg del partit del 1r equip del CB Ripollet, tal como queda reflectit en el rètol 1. 
 
 

                             
 
                 Rètol 1                                                                  Rètol 2 
 
 
A l’any 1943 a la institució escolar Virio, mercès a l’entusiasme mostrat pel seu director, Sr. Albert 
Sala i Roxlo, que va fer practicar bàsquet als seus joves alumnes, participant en campionats 
regulars infantils i juvenils, al Campionat Diocesà al començament i després al campionats que va 
organitzar l’Obra Atlètica Recreativa “OAR.” de l’any 1958 fins al 1963 (proclamant-se el juvenil al 
1963 campió del Torneig de Copa de la OAR) i amb sèniors al Campionat Diocesà la temporada 
1962-63. Al principi jugaven a la pista que hi havia a l’avinguda  Catalunya  al costat  de la sala 
d’art Arqué, i posteriorment es va jugar a la pista poliesportiva de l’actual Escola d’Adults (antic 
Virio).   
 
A l’any 1946, amb el patrocini de l’empresa Uralita, es va crear  la secció de basquetbol el CB 
Uralita (veure rètol 2) que es va federar al 1950 i al 1951 va ser Campió Nacional d’Educació i 
Descans . 
 
A la temporada 1956-57 va competir a la màxima categoria Catalana, la Primera Divisió (no hi havia 
lliga Nacional), contra equips com el Joventut de Badalona, l’Espanyol, l’Aismalibar, el Mollet, 
l’Olesa, l’Orillo Verde de Sabadell, etc., a on militaven jugadors com Buscató, Alfonso Martínez, i 
Emiliano, que van formar part de la Selecció Nacional de la dècada. La temporada següent va 
baixar de categoria a Primera Catalana. A l’any 1959 va fer la promoció d’ascens a la màxima 
categoria, la Primera Divisió, però la va perdre. També va tindre un equip B i un Juvenil jugant en el 
Campionat Diocesà. La temporada 1961-1962 és l’ultima en que participa en Categoria Regional 
Grup C, perquè desprès l’equip desapareix. Es jugava a la pista poliesportiva del Parc de la Uralita. 



                          
                    
                                                                     CB Uralita 
 
 
Al 1966 es fan el primers jocs esportius escolars amb la participació en categoria femenina dels 
col·legis Clemfort i L’Anunciata. 
 
Al 1967 el CB Uralita, que havia desaparegut a l’any 1962, va tornar amb la  creació d’un equip 
juvenil masculí, que va tornar a jugar a la pista poliesportiva del parc de la Uralita.  
Al 1968 una altra empresa de la ciutat, Aiscondel, va patrocinar un nou equip amateur masculí; 
l´AD Aiscondel. Aquest any també es va crear un equip infantil femení al col·legi Clemfort. 
 
                               

                                
 
                                                     AD Aiscondel Masculí (1968)       
                            

De ezq. a der. En peu: A.Carmona (delegado); J. Cuní, J.N.Noguera , J.Sanchez, R.Amado,  
       E.Clemente, M. Viltro, preparador.  Ajupits: J.Mª Dols, A. Garcés,  M.Diaz, M.Saló y M. Hurtado. 

 



Al 1969 es va crear, dintre del CB Uralita, un equip femení que va entrar en competició a les lligues 
d’Educació i Descans, utilitzant com a base les jugadores del col·legi Clenmfort. També aquest any, 
l´AD Aiscondel va crear  un equip masculí juvenil, que jugava en un camp proper a la fàbrica, a on 
actualment se situen els pisos de l´Aiscondel. 
Aquest any 1969, es van organitzar “Las primeras 12 horas de Baloncesto”  en las que van 
participar jugadors i ex jugadors de l’Associació Cultural Vírio, CB Ripollet, AD Aiscondel, del Santa 
Perpetua i del CB Uralita. 
 
 
 
 
                                                                
   
 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                             
                                                              
                                                 
                                                                     CB Uralita  (1969) 
 

De ezq. a der. En peu: Antonio Llamas (entrenador), Carmen Fortes, Manolita Soto,  
Purificación Jimenez, Conchita Mimó, Carmen Alcolado, Antonia Vila, Eduardo Clemente (delegado) 

Ajupides: Dolores Morcillo, Manolita Llamas, Josefina Soto, Mª Piedad Macho, Auxiliadora Carracedo. 
 
 

                                                                    
 
                                                                             AD Aiscondel (1969) 
 

De ezq. a der. En peu. Amparo Monguillot, Montserrat Pérez, Luisa Barceló, Antonia Auguet. 
Ajupides: Maribel Franch, Carmen Pérez y Margarita Auguet. 

 
 

 



Al 1971 l’empresa Aiscondel va deixar de patrocinar els seus equips de bàsquet, i l’empresa Uralita 
només va mantenir al femení, pel que varis jugadors masculins dels 2 equips, mantenint converses 
amb l’ajuntament i el CD Sardanyola (equip de futbol), van aconseguir fundar  el CB Sardanyola      
(2 de setembre de 1971), com una secció dintre del CD Sardanyola . Es jugava a la pista de 
bàsquet existent al costat del camp de futbol del carrer Santa Anna, a tocar de l’antic Escorxador 
Municipal. Es va començar jugant al campionat de la Obra Atletico-Recretiva Diocesana de 
Barcelona (OAR). L’equip fundador estava format com a bases per Salvador Clavé, Ricard 
Permanyer i Antonio Sánchez, com alers per  Joan Tramullas, Juan J. Caballero, Eduardo Velasco, 
Manuel Barrero i Antonio Muñoz i com a pivots per Isidre Morera, Juan Antonio Giménez, José M. 
Garcés i Santiago Francisco.  
 
 

                   
           
                  1a Inscripció com a Club a un Cam pionat. 



 
 

 
 
 
Dintre d’aquesta dècada, 70-80, va 
haver algun any, entre 1973 i 1976, 
en que els equips del CB 
Sardanyola van ser patrocinats pel 
Club de Tenis Sardanyola, agafant 
aquest nom els seus equips. A la 
temporada 1976-77, va ésser inscrit 
en les lligues de la Federació 
Catalana de Basquetbol, deixant la 
OAR. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                        
                                                                 
                                                                Club Tenis Sardanyola   
                           
 
L’equip femení CB Uralita es va dissoldre, recaient les seves jugadores en el CB Sardanyola, que 
va passar a tenir equips masculins i femenins. Es jugava al pavelló Municipal de Can Xarau, acabat 
d’inaugurar. 
 

 
 
Al 1981 els equips femenins del CB Sardanyola es van desvincular, formant 
l’actual Club Bàsquet Femení Cerdanyola (CBF Cerdanyola). 
 
 
 

 

Jugadors: Antonio Revaliente, Cipriano Olmos, 
Jordi Pigem, Marcos Morales i Antonio Cardenas.  



Al 1982 el CB Sardanyola s’inscriu en el Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de 
l’Esport, amb el nom de Club de Bàsquet Cerdanyola. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 

 
 
 
 
Al 1983, dintre de l´AAVV Serraparera, es van crear equips de bàsquet masculins i femenins, que 
van ser l’embrió de CB Serraparera. També aquest any, en el col·legi La Sínia es van crear equips 
masculins i femenins, que van ser l’embrió del CB La Sínia. 
 
Al 1986 es va crear el CB Les Fontetes Buïgas, club totalment femení i només amb un equip. Van 
jugar a les instal·lacions esportives municipals de Les Fontetes, i actualment ho fan a la Zona 
Poliesportiva de Can Xarau. 
 
Al 1991, dintre de l´APA del col·legi Carles Buïgas, es van crear equips de bàsquet masculins i 
femenins que serien l’embrió de l´AE Cerdanyola Carles Buïgas. 
 
Al 1994 es va inscriure en el Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport,  el CB 
Serraparera, club mixt en el seu inici, que jugava a la pista poliesportiva del col·legi Saltells. 
Posteriorment es va jugar a l’ institut Jaume Mimó, i finalment a una pista que l’Ajuntament va 
construir davant l’institut, que va deixar d’utilitzar-se quan, l’any següent, juntament amb el C.B. 
Cerdanyola, van crear el CB La Unió. 
 
 

 
 
 
Al 1995 neix, de la fusió del CB Serraparera  i el CB Cerdanyola,  el CB La Unió. 
 
 
 

 
Al 1996 es va inscriure en el Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport  el CB La 
Sínia amb equips masculins i femenins. Com no tenien pista pròpia van començar jugant al col·legi 
Fontetes, i van acabar jugant a la pista poliesportiva del col·legi La Sínia, que es va construir 
posteriorment. Aquet mateix any també es va inscriure l’A.E Cerdanyola Carles Buïgas, amb equips 
masculins i femenins, i es jugava a les instal·lacions esportives municipals de Les Fontetes. 
 
 
 
 

CB Cerdanyola  (u n dels primers equips)  Escut CB Sardanyola  

 



Al 2000 l’A.E Cerdanyola Carles Buïgas i el CB La Unió, van acordar fusionar-se, incloent els  
equips femenins del l’A.E Cerdanyola Carles Buïgas , que van pertànyer al CB La Unió fins l’any 
2002, moment en que van passar a formar part del CBF Cerdanyola. 
 

 
 
Al 2008 el CB La Unió, en assemblea extraordinària de socis, es va acordar 
canviar el nom de l’entitat CB La Unió, passant a denominar-se de nou, Club 
Bàsquet Cerdanyola  (CB Cerdanyola) 
 
 
 

Actualment a Cerdanyola del Vallès només hi ha 3 clubs de bàsquet actius: el Club Bàsquet 
Femení Cerdanyola, el Club Bàsquet Fontetes Buïgas i el Club Bàsquet Cerdanyola. 
 
                                           
 
Agraïments:  Aquesta crònica ha estat feta a partir de la informació recollida en premsa i Web. 
També a partir de les dades aportades pels components dels clubs anomenats anteriorment. 
Agrairem qualsevol informació addicional contrastada, que els lectors ens vulguin aportar                  
(@: cbcerdanyola@cerdanyolabasquet.com)  
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