
 



 

 

 

 

JOAN AGUSTÍ | PRESIDENT DE LA UNIÓ ESPORTIVA OLOT 

 

Senyor alcalde, regidors, olotines i olotins, socis i aficionats de l’Olot.  

Moltes gràcies per ser aquí, davant del nostre Ajuntament, començant les Festes del Tura al 
costat de la UE Olot.  

 D’aquí a molt poques setmanes, el diumenge 31 d’octubre, farà 100 anys que l’Olot va jugar el 
seu primer partit, just aquí al davant, al Casal Marià. 

Quan això passava ja feia pràcticament vint anys que a Olot es jugava a futbol. Primer al Triai i 
després al Desemparats, als Escolapis, a les Feixes i al Casal Marià. Hi havia molts equips. Cap, 
però, s’havia consolidat com a equip de la ciutat. El 1921, una colla d’aficionats, d’aquella gent 
que està boja pel futbol, van dir que calia un equip que representés Olot. Eren gent ben bé d’Olot. 
Quasi tots vivien al voltant de Sant Esteve. El president, Antoni Mota, i Eugeni Vayreda, Lluís 
Bassols, Josep Rossell i Antonino Oró que, a més era jugador,  van iniciar el Club de Futbol de 
la Ciutat d’Olot, un club que va néixer amb  la  seu social al Firal, al  Cafè Novetats, avui El Drac. 

En molts sentits, l’Olot d’avui és molt fidel a aquell projecte. L’any 1921, l’Olot Futbol Club era un 
projecte km0; fins i tot ”Súper0”. 

I avui seguim amb una fidelitat al territori que és irrenunciable!  

El planter és la nostra base. Aquest mes d’agost hi ha hagut moments en què els 10 jugadors de 
camp eren jugadors formats al nostre futbol base. Tots els jugadors i jugadores que surtin d’Olot 
i comarca han de tenir un espai a la Unió Esportiva. Els nostres jugadors han de ser d’Olot, la 
Garrotxa, de les comarques de Girona, catalans i dels Països Catalans. Hem de ser un l’Athletic 
de Bilbao català.  És molt difícil ser present així al futbol professional, però si de veritat ho volem 
hi arribarem! 

Ser km0, per a nosaltres implica fer servir el futbol per a allò que realment és: la millor eina social 
que existeix avui en dia. Som un club on té un lloc el 100% de la nostra comunitat, 
independentment de races, cultures, recursos econòmics i, sobretot, capacitats diverses. A l’Olot 
hi estem tots inclosos!           

Som molt clars:  

• Formem futbolistes per ser persones amb valors.                                                              

• Estem compromesos esportivament, formativament i socialment.  

• Ens posicionem i defensem  un futbol en què els diners arribin al futbol de base i aficionat.  

• Administrem amb transparència, rigor i responsabilitat econòmica. 

• Col·laborem amb Càritas, el Banc de Teixits i Sang i l’Associació de Familiars de 
persones amb trastorns d’espectre autista, i la nostra botiga i punt d’atenció és la Botiga 
Integra, al centre d’Olot. 

• Som el club dels nostres pares, dels nostres avis, el club de la gent que vol celebrar les 
Festes del Tura  amb el 100% dels olotins.  

• Acabarem el Centenari l’octubre de 2022, posant una placa on hi havia el camp de 
l’Estació,  i tindrem actes per celebrar i de què parlar. I ho farem gràcies a la Comissió 
del Centenari, gràcies a l’Anna Bonfill, a l’Anna Diago, en Josep Mª, en Florenci, en Pep, 
l’Abel i el president, en Carles Llorens, que ara agafarà la paraula. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

CARLES LLORENS | PRESIDENT DE LA COMISSIÓ DEL CENTENARI 

 

Quan en el 75è Aniversari, l’any 1996, vaig escriure la Història de la Unió Esportiva Olot em vaig 
adonar d’una cosa: per a la meva família, la Unió Esportiva Olot és una part de la nostra memòria 
sentimental.  El meu pare va néixer al costat, quasi a dins, del camp de l’Estació. Va marcar el 
primer gol que es va fer a l’estadi municipal. A l’escriure el llibre em vaig adonar, però, que a 
moltes famílies els passava el mateix. Per molta, molta gent, l’Olot, la Unió Esportiva, era molt 
important. Llavors vaig dir: la Unió Esportiva Olot també és “més que un club”.  

Ja era “més que un club” per a aquella primera junta de 1921. Van tenir clar que un club com cal 
no podia continuar jugant al Casal Marià. El nou equip necessitava un nou camp. Durant un munt 
de caps de setmanes, directius, jugadors i aficionats van treballar per aplanar el terreny i van 
construir les tanques i graderies del camp de l’Estació, el nostre camp de les Corts.  

Des de llavors, i durant cent anys, l’Olot ha sigut “més que un club” per a tots els jugadors que hi 
han passat. És part de la història sentimental i personal dels socis. I dels qui hi han treballat, i de 
molts periodistes de ràdio i de mitjans escrits, que eren més de l’Olot que la Mare de Déu del 
Tura, des d’en Joan Desplans fins a en Pere Ribas.  

A la història del club hi ha uns quants noms, però, que en aquests anys s’han de remarcar. Són 
els dels presidents dels moments complicats i difícils, els directius que han aguantat en els 
moments més ingrats, i que hi han deixat recursos econòmics i personals. S’han de citar, entre 
d’altres, noms com Joan Agustí i Reixach, Germà Canalda o Pere Blanc. Sense ells, avui la UE 
Olot senzillament no existiria o seria quelcom molt diferent del que és. 

Jo avui, en aquest espai festiu però també tan solemne, no puc deixar de dir una cosa: aquí no 
hi ha drets televisius, ni venda de camisetes, ni marxandatge que valgui. Aquí hi ha molta feina 
dels professionals, però també dels directius del club. Uns directius que, no ho oblidem, 
assumeixen responsabilitats econòmiques. En aquest moment, i s’ha de dir, 15 directius tenen 
un crèdit participat amb l’Olot. En els temps que corren, un gest d’aquest altruisme no pot pas 
passar per alt. Considerant tot això, voldria demanar-vos un gran aplaudiment per a tots aquests 
directius:  
 

 
Sílvia  

Eudald  
Josep Sala i Josep Ros 

Tomàs  
Joan  
Manel  
Jordi  
Abel  
Pere  
Núria  
Enric  
Albert  
Dionís  

Joan Bartomeu 
 

 

Al cap i a la fi, però, del que es tracta és que entri la pilota, i això només ho poden fer els jugadors. 
Us demano també un bon aplaudiment per a Albert Blàzquez, el capità del nostre primer equip. 

 

 



 

 

 

 

ALBERT BLAZQUEZ | CAPITÀ DEL PRIMER EQUIP DE LA UE OLOT 

 

Quan per a un jugador el seu equip és “més que un club”, diem que “sent els colors”.   Durant 
aquests cent anys, si l’Olot sempre ha tirat endavant ha estat perquè molts jugadors hem sentit 
com nostre l’equip i el club, anéssim vestits de blaugrana, de blanc o de blau i vermell. 

Jugadors d’Olot com Domènec Güell o Antonino Oró, que jugaven en aquell Olot Futbol Club de 
1921; olotins com Eduard Olives, Jesús Morchón o Alfred Parés, que van acabar jugant amb 
l’Espanyol; com Lluís Llorens, que va fitxar pel Real Madrid i va jugar amb el Betis..., i gent ben 
bé d’Olot, com Jordi Prat, Florenci Lluís, Pep Solés o Josep Maria Fabregó, personifiquen el 
jugador fidel a la casa.  

També olotins com Agustí Torrent, avui el més veterà dels nostres exjugadors, present en aquest 
acte i per a qui demanaria un gran aplaudiment.  

Un munt de jugadors de la comarca han sentit els colors de l’Olot com a propis: Miquel Soler, 
d’Hostalets, que ha fet la carrera més espectacular del futbol olotí; els de Besalú, que podem ser 
de tant de l’Olot com els nascuts entre Sant Esteve i el Tura, o Martí Gratacós que, dels anys 
vuitanta i fins avui, ha estat vinculat al futbol base del club.  

I també han estat ben de l’Olot en Pistola, que era d’Anglès; els Forcadell, que venien 
d’Ulldecona, i en Jordi Danés, de Girona. 

Però si algú ha sentit els colors és aquesta generació que va acompanyar l’equip de 1a Territorial 
a 2aB, especialment Jordi Freixa, Roger Vidal i Abel Solé, que va acabar disputant 437 partits 
amb la samarreta vermella. Un gran aplaudiment per a aquests jugadors! 

Finalment us he de dir que l’actual plantilla, amb molta gent del planter, sentim la samarreta 
vermella i ens hi deixarem la pell perquè l’Olot guanyi -per sisena vegada- el Campionat de 
Tercera i torni a pujar de categoria. 

Però necessitem que ens ajudeu i ens acompanyeu al camp. Per tant, bones festes avui i us 
esperem per fer que el camp de l’Olot sigui sempre una festa! 

En aquest moment, al primer equip, li complau molt sentir la companyia, dins del club, de l’equip 
femení. I ara estic content de poder donar la paraula a l’Alba Prat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ALBA PRAT | JUGADORA DE L’EQUIP FEMENÍ 

 

Jo el primer que us he de dir és que, durant anys, vaig desitjar que existís un equip femení de la 
UE Olot. Soc molt feliç de poder-hi jugar. Soc molt feliç de poder jugar a casa. 

En segon lloc us he de dir que jo i les meves companyes estem molt còmodes formant part d’un 
club com aquest, implicat en la ciutat, compromès amb uns determinats valors. Estem orgulloses 
de participar en un projecte que vol contribuir a millorar el país des de la potencialitat del futbol 
com a eina social, formativa i competitiva. Som molt conscients que defensar aquesta samarreta 
significa assumir els seus valors: esperit d’equip, competitivitat, però, humilitat i respecte. 
Significa, també, un compromís amb els companys/es, amb l’equip, amb el club i amb la societat. 

Sobretot he de dir, però, que ens satisfà molt el compromís del club amb el futbol femení i veure 
l’atenció i els recursos que s’hi destinen. En un dels seus punts, el manifest del club diu: “Treba-
llem per tenir un futbol femení amb futur. És per això que compta amb els mateixos recursos que 
els equips masculins”. Doncs, un 10 per a aquest club! 
 
Creiem que el futbol no té gènere. Volem que els camps de futbol deixin de ser espais masclistes 
i masculinitzats. Per això celebrem que el club condemni i rebutgi qualsevol actitud feixista, ra-
cista, homòfoba o sexista, dins i fora de les seves instal·lacions. L’equip femení estarem  sempre 
en contra d’actituds que alimentin l’agressivitat i la violència esportiva. 

·  
I abans de retornar la paraula al president, us vull desitjar unes bones festes, plenes de respecte 
i diversió. Visca el futbol femení! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

JOAN AGUSTÍ | PRESIDENT DE LA UNIÓ ESPORTIVA OLOT 

 

Aquest Centenari ha de ser una festa que comença avui amb les Festes del Tura!  

És un moment de lluir la trajectòria de l’entitat. Hem de posar en relleu els triomfs, els títols de 
campions, els ascensos i els bons  moments. Però també hem de donar valor a les situacions 
complicades i difícils durant les quals sempre hi ha hagut gent que ha ajudat el club, i donem les 
gràcies, amb noms i cognoms, a aquells que, en els pitjors moments, ho han donat tot per a 
l’Olot. 

Avui, després de 100 anys, podem somiar, però és inexcusable treballar. 

El futur de l’Olot depèn del fet que tots siguem capaços de difondre el nostre projecte per 
convertir-lo en el segon més important a Catalunya. 

Hem d’estar tots convençuts que aquest és el projecte que fa falta al futbol català i que pot  ser 
guanyador.  

És un projecte social que ens necessita a tots com a protagonistes, però la realitat és que, de 
moment, no hem convençut. Potser sí que tenim més socis que altres clubs importants i ens hem 
convertit en un club de referència que es posiciona i se l’escolta, però només hem convençut un 
miler d’olotins. Si no anem més enllà, haurem de llençar la tovallola... 

Si volem que aquest projecte sigui una realitat i no només un titular, ajuntem-nos i junts ho farem 
possible. Hem de ser humils, però hem d’omplir l’estadi, hem de ser 2.000 socis i hem de batallar 
per arribar aviat als 3.000.  

S’ha d’aconseguir que el de l’Olot sigui un projecte d’autoestima per a la ciutat. L’Olot sempre 
tornarà a la ciutat més del que rep.  

Si volem, podem arribar al futbol professional, i junts demostrarem que un altre futbol és possible. 

 

 

Visca l’Olot, visca els olotins i visca la Mare de del Déu del Tura! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

De les ribes del Fluvià 
De la vall i dels vessants 
N'ha sortit una pedrera 

amb la força del volcans. 
 

Nostre club és lluitador 
i sortim a tots els camps 

faci fred, faci calor 
amb la força dels Gegants. 

 
I amb el club que ens manté units 

lluitarem tot el partit, 
cridarem molt i molt fort 

 
1…1…OLOT! 

 
Aquí mai perdem l'alè 
animant els jugadors 

que si juguen com ells saben 
els farem tots els honors. 

 
Tant si es guanya com si es perd 

quan s'acabi el partit 
que ningú acoti el cap 

que a Olot tots inflem el pit. 
 

I amb el club que ens manté units 
lluitarem tot el partit 

cridarem molt i molt fort 
 

1…1…OLOT! 
 

La ciutat està orgullosa 
 

d'un club de tanta volada 
per això tots portem l'escut 

amb una ala tatuada. 
 

I amb el club que ens manté units 
lluitarem tot el partit 

cridarem molt i molt fort 
 

1…1…OLOT! 
 

I amb el club que ens manté units 
lluitarem tot el partit 

cridarem molt i molt fort 
 

1…1…OLOT! 

 



 


