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EL CE SABADELL, LA CIUTAT DE QUITO (EQUADOR) I MÈXIC 
INCORPOREN PARTITS DE FUTBOL A LA 

“LLISTA REPRESENTATIVA DEL PATRIMONI ESPORTIU HISTÒRIC DEL MÓN”

El Centre d’Esports Sabadell, històric club català, la ciutat equatoriana de Quito i els Estats Units de Mèxic
han incorporat els partits de futbol més emblemàtics jugats en el seu territori o en l’àmbit de club a la
“Llista representativa del patrimoni esportiu històric del món”.

Aquesta Llista va ser creada el 2012 pel Bureau Internacional de Capitals Culturals amb la voluntat que
sigui un instrument de reconeixement públic de la importància dels valors de l’esport en la societat actual.
El primer esport que s’ha incorporat a la Llista és el futbol. 

La incorporació d’elements esportius a la llista s’efectua sempre amb la participació ciutadana.

La ciutat de Quito va ser escollida per a obrir la “Llista representativa del patrimoni esportiu històric del
món” per haver estat la primera ciutat del món (juntament amb Cracòvia) en ser declarada patrimoni de
la humanitat per la Unesco.

Mèxic ha estat un dels pocs països del món que ha organitzat dos mundials de futbol (1970 i 1986).

De la seva banda, el Centre d’Esports Sabadell, amb més de cent anys d’història, representa molt bé
l’essència del futbol europeu.

Els clubs, ciutats o països que desitgin incorporar elements a la “Llista representativa del patrimoni espor-
tiu històric del món” haurien de contactar amb el Bureau (futbol@ibocc.org). 

Patrimoni esportiu històric del món



EL CE SABADELL INCORPORA 3 PARTITS DE FUTBOL A LA “LLISTA 
REPRESENTATIVA DEL PATRIMONI ESPORTIU HISTÒRIC DEL MÓN”

El Centre d’Esports Sabadell, club fundat l’any 1903, i el Bureau Internacional de Capitals Culturals van
dur a terme durant el primer quatrimestre de 2015 la campanya d’elecció dels 3 partits de futbol més icò-
nics i emblemàtics jugats per aquest club per tal d’incorporar-los a “Llista representativa del patrimoni
esportiu històric del món”.

Un total de 10 partits jugats pel Sabadell van aspirar a incorporar-se a la Llista. Al final de la votació dels
socis i aficionats, els tres partits que el Club ha incorporat a la llista són els següents:

REIAL MADRID VS CE SABADELL 

(1-0), de Primera Divisió, jugat el 2 de novembre de 1969 a l’estadi Santiago Bernabéu. En el minut 13
de partit, el jugador Peru Zaballa (1938-1997) llençà una falta i el porter madridista Junquera i el seu com-
pany Espildora xoquen i ambdós jugadors cauen lesionats. És en aquest moment que li arriba la pilota a
Zaballa qui només havia de xutar per marcar gol però enlloc de xutar a la porteria que estava buida envià
la pilota fora del camp per tal que fossin atesos els dos jugadors lesionats. Aquest gest li va valer el premi
Fair Play (Joc Net) per part de la Unesco.

CE SABADELL VS OSASUNA

(2-1), de Primera Divisió, jugat el 19 de juny 1987 a l’estadi de la Nova Creu Alta, conegut com el “par-
tit de la repetició” o dels “vint duros” (cent pessetes), pel preu popular de les entrades. El partit corres-
ponia a la penúltima jornada d'una fase de descens estranya creada sobre la marxa per la Federació a sug-
geriment del Cadis. El Sabadell ja havia guanyat l'Osasuna, però el Consejo Superior de Deportes va orde-
nar repetir el partit per alineació indeguda dels estrangers April i Brylle, convertint-se d’aquesta manera
en el primer partit repetit en categories professionals del futbol espanyol. En senyal de protesta, la llotja
va ser l'única part del camp sense gent, ja que només la van ocupar una bandera arlequinada, una de la
ciutat i una senyera catalana. El Sabadell va guanyar 2-1 i es va mantenir un any més a primera divisió.
L’afició del CE Sabadell va ompli l’estadi a vessar i un gran corrent de simpatia i germanor es va produir a
tot Catalunya envers el CE Sabadell. Milers de persones d’arreu del país van assistir al partit per donar
suport al Sabadell. 

CE SABADELL VS SELECCIÓ CATALANA 

(1-1), jugat el dia de Sant Esteve de 1990 a l’estadi de la Nova Creu Alta, dues setmanes després de l’a-
temptat terrorista que va costar la vida a sis policies que justament anaven a fer tasques de seguretat al
partit Sabadell-Màlaga. El Centre d’Esports Sabadell i la Selecció Catalana de Futbol jugaren un partit d’ho-
menatge a les víctimes de l’atemptat, que va reunir 5.500 persones i que va acabar amb empat a un gol.
La selecció catalana d'aquell dia, entrenada per Ladislao Kubaka, la van integrar, principalment, jugadors
en actiu tant del FC Barcelona com del RCD Espanyol amb independència de si eren catalans o no. Fins i
tot va venir a jugar el partit un jugador de l'entitat i el ressò mediàtic com el francès Eric Cantona, ales-
hores jugador del Manchester Unitet.
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Estadi de la Nova Creu Alta

Aleexrz

D’esquerra a dreta: Lino Gutiérrez, el jugador arlequinat que més partits de futbol ha jugat amb el Centre d’Esports
Sabadell; Xavier Tudela, president del Bureau Internacional de Capitals Culturals, i Ignasi Lúquez, vicepresident del
CE Sabadell, durant l’acte de lliurament del diploma acreditatiu dels 3 partits que el CE Sabadell ha incorporat a la

“Llista representativa del patrimoni esportiu històric del món”

Patrimoni esportiu històric del món del CE Sabadell



Patrimoni esportiu històric del món a Quito (Equador)

QUITO INCORPORA 5 PARTITS DE FUTBOL A LA 
“LLISTA REPRESENTATIVA DEL PATRIMONI ESPORTIU HISTÒRIC DEL MÓN”

L’any 2012, la ciutat de Quito (Equador) va fer la campanya d’elecció i promoció dels partits de futbol
“patrimoni esportiu històric del món” jugats en el Districte Metropolità de Quito, bé sigui per equips de la
ciutat, per equips de fora de la ciutat o per part de la selecció nacional de l’Equador.

La campanya la van realitzar el Bureau Internacional de Capitals Culturals i l’Alcaldia del Districte
Metropolità de Quito.

Després de la corresponent votació ciutadana, els 5 partits de futbol jugats a Quito incorporats a la “Llista
representativa del patrimoni esportiu històric del món” són els següents:

SELECCIÓ D’EQUADOR vs SELECCIÓ D’URUGUAI 

Equador va assolir la classificació pel mundial de Corea-Japó 2002 en aquest partit jugat a l’Estadi
Atahualpa el 7 de novembre de 2011. Per primera vegada Equador es classificava per a jugar un mundial
de futbol. El resultat final fou d’empat a un gol.

LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE QUITO vs
FLUMINENSE DE RIO DE JANEIRO (BRASIL)

Primera final de la Copa Libertadores d’Amèrica de 2008, jugada el 25 de juny de 2008. El partit es va
jugar a l’estadi Casa Blanca de Quito i va ser el primer pas perquè la Liga Deportiva Universitaria assolís
el primer títol internacional de la seva història. El resultat final fou de 4-2.

DEPORTIVO QUITO vs LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE QUITO

Jugat el 30 de novembre de 2008 a l’Estadi Olímpic Atahualpa. Fou l’inici perquè el Deportivo Quito asso-
lís el títol de lliga després de quatre dècades sense aconseguir-ho. El resultat final fou de 2-0.

NACIONAL DE QUITO vs BARCELONA DE GUAYAQUIL

El Nacional es va convertir en tricampió de la lliga equatoriana en un fet sense precedents en la història
del futbol equatorià. El partit es va jugar el 4 de febrer de 1979. El resultat final fou de 2-0.

AUCAS DE QUITO vs
LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE QUITO

El recordat “clàssic de la boira”, jugat el 7 de setembre de 1973. Va generar una gran commoció social.
Cinquanta mil persones van accedir a l’estadi olímpic Atahualpa i quinze mil no hi van poder entrar. La boira
va impedir que els espectadors poguessin veure dos del quatre gols marcats. El resultat final fou 1-3.
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Estadi Atahualpa

Cerimònia de lliurament de diplomes 
als representants dels partits elegits

Presentació de la campanya “5 partits de futbol jugats a
Quito patrimoni esportiu històric del món”

Estadi Casa Blanca, on juga la Liga Deportiva Universitaria



Patrimoni esportiu històric del món a Mèxic

MÈXIC INCORPORA 10 PARTITS DE FUTBOL A LA 
“LLISTA REPRESENTATIVA DEL PATRIMONI ESPORTIU HISTÒRIC DEL MÓN”

L’any 2013, la República de Mèxic va fer la campanya d’elecció i promoció dels partits de futbol “patri-
moni esportiu històric del món” jugats en territori mexicà, sigui per equips mexicans, per equips de fora
de Mèxic o per qualsevol selecció nacional d'arreu del món.

La campanya la van realitzar el Bureau Internacional de Capitals Culturals i el govern de l'Estat de Colima,
una de les trenta-dues entitats federatives de Mèxic, en el marc de la Capital Americana de la Cultura
Colima 2014.

Després de la corresponent votació ciutadana, els 10 partits jugats a Mèxic incorporats a la “Llista repre-
sentativa del patrimoni esportiu històric del món” són els següents:

ITÀLIA vs ALEMANYA 

Jugat el dia 17 de juny de 1970, corresponent al mundial Mèxic 1970. El partit va acabar amb el triomf
d'Itàlia per 4-3. És recordat com el “partit del segle”. Itàlia i Alemanya van disputar un emotiu partit de
semifinals de la copa del món Mèxic 1970 a l'estadi Azteca de Mèxic DF. 

ARGENTINA vs ANGLATERRA 

Jugat a l'estadi Azteca de Mèxic DF el 22 de juny de 1986, quarts de final de la copa del món Mèxic 1986.
Va acabar amb victòria d'Argentina per 2-1. Argentina i Anglaterra, dos països en conflicte en aquell
moment, van jugar els quarts de final del mundial Mèxic 1986. Aquest partit és recordat pels dos gols his-
tòrics que va marcar Diego Armando Maradona. Van ser els anomenats “la mà de Déu” i el “gol del segle”.

BRASIL vs ITÀLIA

Final de la Copa del Món Mèxic 1970, jugat a l'estadi Azteca de Mèxic DF el 21 de juny de 1970. Va aca-
bar amb la victòria de Brasil per 4-1. L'equip brasiler arribava a la seva quarta final d'un mundial i cerca-
va el tricampionat, que va aconseguir.

ARGENTINA vs ALEMANYA

Final de la copa del món Mèxic 1986, jugat a l'Estadi Azteca de Mèxic DF el 29 de juny de 1986. Va aca-
bar amb victòria argentina per 3-2. Argentina es proclamava per segona vegada a la història campiona
d'un mundial. La primera havia estat el 1978, en el mundial celebrat al seu país.

AMÉRICA vs CRUZ AZUL 

Va donar el campionat mexicà 2013 a l'Amèrica. Aquest partit, jugat el 26 de maig de 2013, és un dels
partits final del campionat mexicà que més serà recordat per l'evolució del marcador.

AMÉRICA vs GUADALAJARA

Jugat el 10 de juny de 1984. Va acabar amb victòria de l'América per 3-1, corresponent a la final de la
lliga mexicana 1984. Va ser la primera i única vegada que els dos equips considerats els més grans de
Mèxic s'han enfrontat en una gran final. El Club América (de Mèxic DF), juntament amb el Guadalajara
(Jalisco) són els dos únics clubs que han jugat ininterrumpidament a la primera divisió del futbol mexicà
d'ençà que es va crear la competició el 1943.



CRUZ AZUL vs BOCA JUNIORS

Final anada de la copa Libertadores 2001, la màxima competició continental d'Amèrica. El partit es va
jugar a l'estadi Azteca de Mèxic DF el 20 de juny de 2001. Tot i que el Cruz Azul va perdre per 0-1 fou la
primera final d'un equip mexicà a la copa Libertadores. En el partit de tornada el Cruz Azul va guanyar a
la Bombonera de Buenos Aires però va perdre a la tanda de penals.

MÈXIC vs BRASIL

Final de la copa d'Or de la Concacaf 2003, jugat el dia 27 de juliol de 2003, a l'estadi Azteca de Mèxic DF,
corresponent a la final de la copa d'Or de la Concacaf. El partit va acabar amb victòria de Mèxic per 1-0.

MÈXIC vs BRASIL

Jugat a l'estadi Azteca de Mèxic DF el 4 d'agost de 1999, final de la copa Confederacions, que va acabar
amb el triomf de Mèxic per 4-3.

MÈXIC vs URUGUAI

Final de la copa del món sub 17, jugat a l'estadi Azteca de Mèxic DF, el 10 de juliol de 2011. Va acabar
amb victòria mexicana per 2-0. Era la primera vegada que Mèxic jugava una final d'una copa del món de
futbol de qualsevol categoria.

Patrimoni esportiu històric del món a Mèxic

La campanya d’elecció “10 partits de futbol jugats a Mèxic patrimoni esportiu històric del món” es
va fer en el marc de la Capital Americana de la Cultura Estat de Colima 2014 (foto superior). 

La major part de partits elegits es van jugar a l’Estadi Azteca de Mèxic DF (foto inferior)



PARTITS DE FUTBOL PATRIMONI ESPORTIU HISTÒRIC DEL MÓN

El 1863 es va fundar The Football Association (FA), l’associació de futbol d’Anglaterra. És la més antiga
del món. La FA fou determinant en la formulació de les regles del futbol modern.

Vint-i-tres anys més tard, el 1886, es constitueix a Londres la International Football Association Board
(IFAB), constituïda per les quatre associacions de futbol del Regne Unit i a partir de l‘any 1913, també per
la FIFA. És l’encarregada de definir les regles del futbol a nivell mundial i les seves possibles modificacions.

El 1904 es crea la FIFA (Federació Internacional de Futbol Associació), que és la institució, amb seu a
Zuric (Suïssa), que governa les federacions de futbol de tot el món. Les federacions nacionals de futbol
s’han anat incorporant a la FIFA des que es va crear aquest organisme. Actualment, un total de 208 asso-
ciacions o federacions de futbol estan afiliades a la FIFA on també estan afiliades les diferents confedera-
cions de futbol regionals com ara la Confederació Sudamericana de Futbol (CONMEBOL), la Unió Europea
de Futbol Associació (UEFA), la Confederació Asiàtica de Futbol (AFC), la Confederació Africana de Futbol
(CAF), la  Confederació de Nord Amèrica, Centreamèrica i el Carib d’Associacions de Futbol  (CONCACAF)
i la Confederació de Fútbol d’Oceania (OFC).

El futbol i l’esport en general són un dels actors de la vida col.lectiva que més influència i incidència tenen
en la societat actual, fins a convertir-se en un element transversal que interessa a tota la piràmide de
població i a tots els sectors socials.

La pràctica de l’esport, la competició esportiva i la professionalització d’alt nivell han portat a l’esport a
un primer àmbit social, en igualtat de condicions que la política, l’economia, la cultura, etc.

És per totes aquestes circumstàncies que el Bureau Internacional de Capitals Culturals ha creat la “Llista
representativa del patrimoni esportiu històric del món”, un instrument de reconeixement públic de la
importància dels valors de l’esport en la societat actual. El primer esport que s’incorpora a la Llista és el
futbol.

Cerimònia d’obertura dels primers Jocs Olímpics de l’època
moderna, celebrats a Atenes (Grècia) l’any 1896

Imatge de la selecció d’Uruguai en un partit del primer Campionat
Mundial de futbol de la història, celebrat a Uruguai l’any 1930

Patrimoni esportiu històric del món

LLISTA REPRESENTATIVA DEL PATRIMONI ESPORTIU HISTÒRIC DEL MÓN


