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?Jugadores del SOFFMIC al Casino
(2022)
Imatge de les quinze jugadores de la Selecció Organitzada de Futbol Femení de
Manresa i Comarca SOFFMIC que van assistir a la trobada de pioneres el 6 de
març del 2022, als jardins del Centre Cultural el Casino.
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D'esquerra a dreta, dempeus: Clotilde Morales Coca, Lourdes Ràfols, Clara Perramon Baltiérrez,
Montserrat Selga Brunet, Serafina Vall i Sala, Maria Àngels Sallés Barba, Carme Arrufat Dalmau,
Carme Dalmau Bacardit, Mercè Maeso Delgado i Núria Zueras Avellana. D'esquerra a dreta, a
la gatzoneta: Maria Carme Iglesias Chorro, Maria Pilar Badia Puig, Rosa Borràs Carulla, Carme
Planas Pardo i Àngels Arrufat Dalmau.
El 4 de març del 2022 es va inaugurar a l'Espai7 del Casino l'exposició ?La lluita de la dona en
l'esport: 50 anys de futbol femení?, divuit mesos després del que estava previst a causa de la
pandèmia i dins del programa d'actes del Dia Internacional de les Dones. L'exposició va ser
organitzada per les exfutbolistes Clotilde Morales, Mercè Maeso, Àngels Arrufat i Núria Zueras,
mentre Clara Casas i Alba Domínguez es van fer càrrec del disseny i la conceptualització. Per les
investigacions de Clotilde Morales i Àngels Arrufat des de la presentació del projecte sobre l'origen
del futbol femení, el març del 2019, de moment es té constància que el primer partit amistós va ser al
camp de les Marcetes de Viladordis, l'11 de maig de 1969, amb arbitratge de Joan Bacardit,
segons va exposar Montserrat Soldevila, cap d'un grup d'esplai de la Seu. Per la Fira de Sant
Andreu de 1970 se'n va disputar un altre al camp del Pujolet, amb alumnes de l'Escola de
Magisteri Nostra Senyora de Valldaura, de les Dominiques, segons reflecteix Ignasi Torras, amb
fotografies d'Antoni Quintana, a la secció Imatges de la Dictadura del Pou. La finalitat va ser
recollir fons proviatge d'estudis a Andalusia. S'enfrontaren dos equips de l'escola, un amb
samarreta del Barça i l'altra del Manresa, amb el suport de la directora de l'Escola, Remei
Casellas, i la mestra d'Educació Física, Marta Camprubí. El Mundo Deportivo se'n va fer ressò. El 28
de gener de 1971, també al camp del Pujolet, futbolistes del Peguera van participar en un partit
de futbol per finançar el viatge de final de curs de les noies de sisè de batxillerat. Entre maig i
https://www.elpou.cat/noticia/4486/jugadores-soffmic-al-casino-2022
Pagina 1 de 2

desembre de 1971, la SOFFMIC va disputar el primer campionat de Catalunya-Copa Pernod,
entre 14 equips. El periodista esportiu Lluís Cuberes Martí va publicar el primer reportatge sobre el
tema a la Revista, suplement setmanal de Regió7, El futbol femení manresà impulsa el seu
cinquantenari, el 30 de març del 2019, on explica que segons els documents arxivats per Manel
Arrufat, pare de les futbolistes Carme i Àngels, ell va dirigir el 1971 un dels primers enfrontaments,
mentre Josep M. Mominó, propietari del bar Moka, s'encarregava de les qüestions administratives.
Al Bages, als anys vuitanta, el CFF Torroella de SFB va mantenir la pràctica femenina fins a mitjan
anys noranta. El 1997 destaca la Penya Blaugrana durant vuit temporades. Toni Matamala va ser
coordinador de l'àrea de futbol femení del Centre d'Esports Manresa del 2009 al 2014. Després el
Gimnàstic i la Pirinaica en van prendre el relleu.
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