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Vint anys d’il·lusió, compromís i 
orgull de futbol amateur a El Brull
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Els trets que defineixen el Club Esportiu 
El Brull són tres: il·lusió per crear un equip 
de futbol competitiu del no-res l’any 1994 
però sense l’exigència que demana l’esport 
en sí en el dia a dia, constància per trobar els 
jugadors que seran la base per a la temporada 
següent i repetir-ho cada mes de juny quan 
tot s’ha acabat, i orgull de sentir-se el club 
com a propi i de recollir l’herència i l’esforç 
que hi van posar els mateixos fundadors ja 
fa 20 anys. Aquesta és la història d’un club 
peculiar, potser irrepetible, no només a la 
comarca d’Osona, sinó arreu de Catalunya i 
de la Quarta Catalana o de la desapareguda 
Tercera Regional.

Poca gent i moltes ganes

Corria l’any 1994 i en un poble de prop de 
200 habitants no hi havia hagut mai cap 
indici que allà s’hi fundaria un equip ama-
teur de futbol. Com recorda un dels jugadors 
fundadors, l’únic porter del club en 20 anys 
i l’actual president Anton Rebés, “si dels 200 
treus les dones, te’n queden 100, i d’aquests 

agafes els que tenen edat de jugar a futbol, 
no fas un equip”. 
Per tant, malgrat la voluntat d’uns joves del 
poble per muntar una nova organització 
esportiva que competís a la Federació Cata-
lana de Futbol, feia falta una col·laboració 
externa. Al grup de persones inicials del 
poble, s’hi van sumar tres o quatre jugadors 
de la població veïna de Seva i d’altres provi-
nents de categories superiors que, per cir-
cumstàncies, no es podien dedicar al futbol 
de la manera que els exigien els seus clubs.
Amb tot, es va formar una primera plantilla 
poc nombrosa però amb moltes ganes de 
jugar i que va debutar la temporada 1994/95. 
Noms com els dels germans Colomé, Casals 
de ‘la Sala’, el del porter Anton, vingut del 
Vic amb 19 anys, o del davanter ‘Lalo’, qui 
havia jugat amb l’Andorra a Segona Divisió 
B, ressonen encara al cap dels veïns d’El 
Brull com els fundadors i responsables de 
l’entitat que, tot i les dificultats i les seves 
especificitats, vint anys després encara con-
tinua viva dins el panorama futbolístic de la 
comarca d’Osona.

La ‘culpa’ del taronja, del Dream Team del Barça

El Brull va escollir el color taronja a l’hora de 
muntar l’equip per dues raons: per no haver de 
tenir una segona equipació -20 anys enrere era un 
color poc utilitzat- i per la relació del club amb el 
Dream Team del Barça, campió d’Europa el 1992 
amb el taronja i que feia els ‘stages’ de prepar-
ació al camp d’el Montanyà i alguns jugadors del 
qual tenien un xalet a la urbanització.  Des de la 
temporada del seu debut, l’equip només ha tingut 
quatre equipacions diferents. L’última la va estre-
nar el passat 8 de febrer de 2014 i és l’únic club 
que disposa de la numeració de l’1 al 28, tot i que 
la Federació permet 26 samarretes com a màxim.
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Anton Rebés, més minuts que en Xavi Hernández

Des de la temporada 1994/95 és el porter titular 
del CE El Brull i mai no ha tingut un substitut. Per 
tant, ha jugat tots els partits oficials del club en 
totes les competicions. A més, en va ser un dels 
fundadors i se’n riu quan escolta que en Xavi 
Hernández ha batut un rècord de partits i minuts 
amb el Barça. Ara és també el president des de 
l’any 2005 quan va agafar el relleu de Ramon Sala 
(1999-2005), segon en ocupar el càrrec després de 
Rafael Corderch (1994-1999). Tota la Junta Direc-
tiva està formada per jugadors del primer equip. 

Sense camp ni llum

El poble d’El Brull no disposa d’un camp 
de futbol. Per tant, des d’un primer moment, 
el club va buscar-se la vida per trobar un 
lloc on poder jugar. A causa de la proximi-
tat amb la urbanització d’el Montanyà i a les 
instal·lacions de categoria de l’Hotel -lloc de 
preparació d’equips com el Barça, l’Albacete 
o la selecció de Tuníssia, entre d’altres- es 
va apostar per llogar un dels pocs camps 
d’herba que hi havia a Osona per utilitzar-lo 
com a local.
De fet, la catifa verda d’el Montanyà era 
un dels valors afegits que presentava el CE 
El Brull a l’hora d’incorporar jugadors a la 
plantilla. A partir del 2005, el club va haver-
se d’adaptar a la gespa artificial instal·lada al 
camp i a la majoria de pobles amb un equip 
de futbol.
“El camp em va servir de reclam fins que 
van proliferar la resta d’artificial” per atraure 
jugadors d’entitat, com l’actual president del 
Vic Cinto Codina o Manel Parra, diu Rebés.
Ell mateix afirma que, a partir d’aleshores, 
molts futbolistes preferien quedar-se al seu 
poble perquè els era més còmode i per un 
altre motiu. La solució per costejar les noves 
instal·lacions i infraestructures dels clubs 
era ingressar diners a través del futbol base. 
Així doncs, un nen podia començar a jugar 
a futbol als sis anys al costat de casa i con-
solidar-se al cap d’un temps al primer equip.
Un model del tot inviable a El Brull, el del 
futbol base. No es pot competir amb les 
instal·lacions ja que, per exemple, mai ha 
disposat de llum per entrenar, però que va 
suposar des d’un bon principi seguir una 
altra filosofia de club.

Equip competitiu de mitja taula

En no disposar d’enllumenat, no es pot 
entrenar. Però aquest no és l’objectiu del CE 
El Brull, sinó poder sortir al camp a jugar 
i ser competitius, sabent amb antelació que 
estan en inferioritat de condicions. Per això, 
alguns jugadors de l’equip durant la setma-
na feien la seva i buscaven un altre lloc per 
anar a entrenar. Els que estudiaven a Barce-
lona -un gran número de casos- jugaven les 
lligues universitàries i, fins i tot, es va crear 
la secció de futbol sala amb jugadors de la 
plantilla de l’equip per donar ocupació a la 
gent que volia fer quelcom entre setmana a la 
competició del Torneig Comarcal.
Anton Rebés resumeix què significa jugar 
a l’equip de la manera següent: “Puc jugar, 
jugaré sempre, amb qui m’agrada, m’ho 
passo bé, sense pressió per guanyar però 
competitius”.
Un dels trets característics del club és que 
busca que tots els jugadors participin els 
mateixos minuts durant la temporada. Es 
convoquen 16 futbolistes dels 28 en plantilla 
i els cinc canvis es fan sempre al descans, 
per això alguns cops l’equip acaba jugant 
amb deu perquè ja ha fet entrar tothom de 
la banqueta.
La falta de preparació es compensa amb 
el grau d’actitud, el factor determinant per 
encarar noranta minuts de joc per un equip 
que cau en gràcia als rivals, per l’esforç 
que suposa continuar amb un projecte així 
durant 20 anys, i als àrbitres, a qui no porten 
problemes per la poca massa que arrossega 
el club cap al camp.
“La nostra trajectòria es la d’un equip de 
mitja taula que s’ha animat alguns anys i, 
sinó, ha quedat vuitè, sisè,... Però que té 
molt mèrit que, de 16 o 18 equips, en puguis 
deixar 11 o 12 al darrere”, diu Rebés.

L’any de la promoció

La temporada 2003/04 gairebé els van deixar 
tots al darrere, perquè el CE El Brull va 
quedar segon de Tercera Regional, empatat a 

punts amb el campió per la diferència de gols 
en el partit entre ells, jugat un diumenge al 
matí amb només deu jugadors per El Brull.
Es complien deu anys de la fundació i el 
recorregut havia permès crear un bloc de 
jugadors de qualitat que van jugar-se l’ascens 
a Segona Regional contra el Masnou, segon 
classificat d’un altre grup.
El partit d’anada va acabar amb un 2 a 1 
favorable a El Brull però a la tornada, no hi 
va haver opcions: derrota per 6 a 0 però que 
té una explicació.
El Masnou disposava d’un equip a Primera 
Catalana (quatre categories per sobre) i, grà-
cies a una norma del reglament, jugadors 
amb fitxa del primer equip fins a una certa 
edat podien participar alhora als partits del 
Regional.
Així doncs, els maresmencs van fer baixar 
el davanter centre, el mig mig i el central 
per derrotar a un sorprenent El Brull, que va 
presentar un recurs per alineació indeguda 
que la Federació no va considerar. Ara bé, el 
mateix Rebés confessa que, segurament, el 
club no s’hagués plantejat pujar de categoria.

Una història irrepetible

Tot i no ascendir, el club va continuar com 
sempre havia funcionat: treballant per a la 
temporada següent i buscant jugadors per 
defensar el color taronja d’un club que ha 
posat El Brull al mapa i potser irrepetible 
si  no hi hagués hagut la il·lusió d’uns quants 
joves per fundar-lo.
Perquè el club ha viscut gràcies a l’empenta 
dels jugadors que n’han format part. “El què 
hem viscut no ens ho treu ningú. Quan ens 
van deixar triar, vam apostar pel club”, diu 
el president, que espera poder pujar al camp 
d’aquí uns anys i seguir veient l’equip. Però 
al mateix moment creu que no es pot obli-
gar a ningú a continuar el projecte, i que tot 
depèn de la il·lusió i les ganes per participar 
d’un club peculiar, que ha posat el jugador 
de futbol al lloc on es mereix i que ja ha 
complert 20 anys d’una història que encara 
no s’ha acabat d’escriure.

partit d'anada de la promoció (03/04), on el brull guanya per 2 a 1 al masnou
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