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El club osonenc

està molt vinculat
al Saint Mirren
i el seu camp
el van construïr
treballadors
d’Escòcia -foto
dreta-. La presidenta,
amb els banderins
de tots dos clubs.

Orgullosos de les seves arrels escoceses
El CD Borgonyà va ser fundat per escocesos el
1895 i manté una estreta vinculació amb el
Saint Mirren, de la Primera Divisió d’Escòcia
Ramón Filella
Borgonyà

E

l CD Borgonyà, equip
representatiu de la
colònia industrial de
Borgonyà a Osona, és,
probablement, el club
de Catalunya amb més vinculació
històrica i actual amb el futbol
escocès. Fundat per escocesos
a finals del segle XIX amb el nom
d’Associació de Torelló, l’equip,
que milita a Quar ta Catalana,
vesteix amb franges blanques i
negres en honor al Saint Mirren,
de la ciutat de Paisley, de la Primera divisió d’Escòcia i el seu
petit camp d’herba natural va ser
construït als anys 20 per treballadors d’aquell país que estaven
treballant a la fàbrica que Fabra i
Coats tenia a Borgonyà.
La directiva del club és conscient del llegat històric de l’entitat
i és per això que els últims
mesos s’ha posat en contacte
amb la directiva del Saint Mirren
per tractar d’estrènyer els llaços

de relació entre els dos clubs i,
en general, amb Escòcia.
El secretari de l’entitat, Jordi
Rosanes, explica que “no teníem
constància que els nostres colors blanc-i-negres fossin els mateixos que porta el Saint Mirren,
però fa poc més d’un any vam començar a investigar i finalment
vam veure que realment era així.
Segurament, els primers jugadors
de la nostra entitat eren seguidors d’aquell club o bé veïns de
Paisley”. Rosanes assenyala que
“fins i tot estem valorant la possibilitat de realitzar un viatge amb
l’equip fins allà”.
Els aires escocesos també
són visibles, fins i tot, al camp
d’herba natural que va ser inaugurat el 1924 i que, encara avui,
segueix sent un dels més grans
de tota la comarca en dimensions del terreny de joc. L’estil de
construcció de la caseta dels vestidors és marcadament britànic
seguint l’urbanisme que impera
a tota la colònia industrial de Borgonyà. De fet, alguns carrers de

J.Rosanes (secretari del club)

“Segurament els
primers jugadors del
club van ser veïns de
la ciutat de Paisley”
Toni Fraile (Directiu)

“Des de la creació
del club el 1895 hem
passat de tot, fins i tot
enormes inundacions”
Borgonyà tenen noms escocesos
(Coats, Paisley, etc...)
amb les dues banderes

L’interès de la directiva per aprofundir la vinculació amb el país
britànic també es posa de manifest en les samarretes. A la part
posterior del coll, a sota del nom
de C.D.Borgonyà, apareixen la
senyera i la bandera blanc-i-blava d’Escòcia i a la part davantera
una inscripció en la qual es lle-

geix “des del 1895, una història,
un equip”.
Toni Fraile, membre de la directiva blanc-i-negra, va ser jugador
d’aquest club durant la dècada
dels 80 i coneix bé la història del
Borgonyà. Fraile explica que “la
nostra trajectòria ha estat molt
intensa des de la creació del primer equip el 1895 i hem passat
tota mena de moments bons i
dolents. De fet, el nostre camp,
que està en una zona inundable
al costat del riu Ter, ha patit més
d’una inundació de grans dimensions”.
En relació amb el camp, fa escassos mesos va passar a ser

de titularitat municipal després
de 90 anys de propietat de la
fàbrica tèxtil que el tenia cedit
en concessió a l’Ajuntament i al
club. Fraile assenyala que “estem satisfets per aquest canvi
perquè ara l’Ajuntament podrà
invertir diners per a la seva millora”. Precisament, una de les
fonts d’ingressos del Borgonyà
durant els últims anys s’ha basat
en el lloguer del camp a equips
de futbol base i amateurs. Fraile
indica que “ara ja gairebé no ve
ningú, però seguim creient que la
instal·lació és molt bona per fer
pretemporades o activitats socioesportives”. n

Dels Cochran o Cooper als Llach o Labrador
La primera alineació del Borgonyà (llavors anomenat Associació
de Torelló) l’any 1895 tenia noms com els de Cochran (el capità), Cooper, King, Paton, Gerrard o English, tots ells treballadors
de la construcció de la fàbrica Fabra i Coats de la colònia. Van
arribar, fins i tot, a disputar un partit amistós amb l’Associació
de Barcelona, precursor del F.C.Barcelona. Aquells ja llunyans
escocesos han deixat pas als actuals Llach, Jolis, Labrador,
Sánchez, Aumatell, Vinyeta, López, Gálvez, Muntalà, Fiol,
Asurmendi, Solà, Alberch o Suriñach que formen un equip que
lluita al grup 3 de Quarta Catalana amb l’objectiu d’aconseguir
l’ascens a Tercera.

