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Història del Bàsquet Pratenc - 1ª Etapa.
Des dels orígens (1932) fins l’any 1962

Ponent:  Jaume Nadal Pellisa

Quan, l'any 1891, el professor James Naismith, creà el bàsquet, a 

l'Escola  Normal  de  la  Unió  Cristiana  de  Springfield  (EUA),  no 

s'imaginava del  tot  que aquest joc,  basat  en l'ancestral  "Tlcachtli" 

asteca, arribaria a ser un dels esports més populars del món.

El  bàsquet arribaria a Espanya, concretament a Catalunya, l’any 

1921. Fou introduït pel pare Eusebi Millán que havia conegut aquest 

joc, durant la seva estada a La Habana, on es jugà per la influència 

dels soldats ianquis.

També el  pedagog egarenc  Eladi  Homs,  que  va  aprendre'l  a  la 

Universitat de Chicago cap a l'any 1912, el va introduir a les escoles 

de Terrassa.

ELS ORÍGENS A LA CIUTAT DEL PRAT DE LLOBREGAT

L’any  1931,  un  grup  de  joves  pratencs  molt  vinculats  a  la 

Parròquia, i encoratjats pel fill del campaner, Macià Sans Juanpere, 

encetaren la pràctica del bàsquet a la nostra ciutat.

A  través  del  nom de JAPF  Prat,  i  dins  del  moviment  de  joves, 

integrats a la Federació de Joves Cristians, donà llum a competicions 

oficials d’aquest esport.
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És en l'any 1935, quan apareix en l'àmbit esportiu local, el Centre 

Esportiu Prat (CEP),  club poliesportiu que amalgama el  basquetbol 

amb l’atletisme femení.

A la dècada dels anys quaranta, es creà el Grup Cultural Esportiu 

de La Seda de Barcelona, abraçant, entre altres l’equip de bàsquet 

femení, pioner d'aquesta disciplina a la nostra ciutat.

A  l'any  1951,  es  configura  el  nou  club,  C.B.  Prat  -  vigent  a 

l'actualitat, i també en aquesta dècada, l'any 1953, el Col·legi Sant 

Josep  de  Calasanz,  formà  el  seu  equip  de  basquetbol,  veritable 

pedrera de jugadors pels clubs federats locals.

Als  anys  1953/54,  l'empresa  La  Seda  de  Barcelona,  S.A.  en 

compliment  de  la  normativa  estatal,  integra  en  l’organització  de 

“EDUCACIÓN Y DESCANSO”,  l'equip de bàsquet  masculí,  dominant 

durant anys de la categoria nacional d’aquesta competició.

És en l'any 1962, quan el CB Prat, amb el seu ascens a 2ª Divisió 

Nacional, va obtenir la millor fita en el bàsquet local.

El futur del bàsquet local, arrancava amb nous delits i serà jutjat 

en una propera edició del Curs d'Història.


