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l primers esdeveniments
esportius que van veure els
vilafantencs van tenir lloc al
camp dels Enginyers. El 4 de
maig de 1909 s’hi va jugar el
primer partit de futbol de Figueres
i comarca entre el Girona Football
Club i l’Sport Club Empordanès,
que era el club inicial de la
Societat Sport Figuerenc.

E

El primer equip de futbol
pròpiament vilafantenc fou creat
el 1921 amb el nom de Futbol
Club Vilafant. En fou president
Salvador Soler. El club es va
federar el 1922 i participava en
el torneig de la comarca. Es va
mantenir en actiu fins a l’any
1931. Jugava en un camp situat
als afores, al costat dret de la
carretera de Figueres a Olot,
després del revolt de can

Massanet.
El 1931 es va crear la Unió
Esportiva Vilafanenca. Com que
amb la proclamació de la
República van aparèixer
diversos partits polítics, els
jugadors van considerar més
prudent ser del tot imparcials i
decidiren la creació del nou club.
El 19 de juliol 1936 van anar a
jugar al camp de la Vajol i en
tornar a casa van tenir
problemes d’identificació per
l’esclat de la Guerra Civil, amb
la qual va desaparèixer el club.
Des de l’any 1940 fins al 1969
no es tornà a organitzar cap
més equip i només es jugaren
alguns partits en ocasions
especials com la Festa Major, en
camps improvisats.
L’any 1970, com que la mainada

El futbol va començar a
practicar-se a Vilafant
l’any 1921 en un camp
situat després del revolt de
can Massanet.

jugava a futbol pels carrers, es
va decidir tornar a organitzar un
club. Primer es va celebrar un
partit de Festa Major entre
veterans i promeses. Fou el
començament del nou club, que
portaria el nom de Club Futbol
Soler Vilafant, ja que estava
patrocinat per la casa Mosaics
Soler. Jugaven en un camp molt
reduït, al camí de les escoles,
que els propietaris deixaren amb
la condició d’abandonar-lo quan
es fes la urbanització d’aquella
zona.
El 1972 l’entitat es va transformar
en el Vilafant Club de Futbol. Va
començar al campionat de

Catalunya de tercera regional, en
el qual va quedar en tercer lloc.
S’ha mantingut fins ara en
aquesta categoria. El 1975 es
van quedar sense camp, però es
va obtenir un altre terreny a la
mateixa urbanització dels
Rajolers després d’estudiar
diverses alternatives. Més tard es
van construir els vestidors, les
dutxes, la tribuna, i s’hi posà
l’enllumenat. Hi hagué molta
col·laboració per part dels socis.
El primer partit en aquest camp
es jugà el 21 de novembre de
1976, sense inauguració oficial.
El 16 de setembre 1979 es va
estrenar la tribuna, i el 1981 la
gespa. Entre 1995 i 1996, el club
va fer la millor temporada de la
seva història i va aconseguir pujar
a segona regional. Era un ascens
que l’afició desitjava feia temps i
amb tal motiu es va fer una
arrossada popular al camp i una
festa a la plaça del poble.
En el Camp Municipal d’Esports
hi ha un petit museu amb tots
els trofeus guanyats pel club i

les fotografies dels equips de
totes les temporades. El club té
un himne que acaba així: Vine,
crida i canta / amb força al camp
/ Vilafant endavant / Vilafant,
Vilafant / endavant, tercera
regional.
La població també disposa d’un
complex esportiu amb una
piscina pública i una pista de
tennis que fou inaugurada el 13
de juliol 1991. Està

Vista general
del Camp
Municipal
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El 1972 l’equip va fer un gran paper a
la tercera regional.

emplaçat a la serra del Mas
Bonet, en el lloc conegut pels
Pins. Va costar 58 milions de
pessetes.
Alres activitats esportives han
estat proves de gimcanes, de
bicicleta de muntanya, i trial 4x4
del Club 4x4 Alt Empordà, que
és la segona prova puntuable
del campionat català de
l’especialitat. També funciona un
centre d’hípica.
Individualment va destacar l’atleta
Daniel Roura, que va formar part
de l’equip atlètic de la Unió
Esportiva Figueres els anys
1939-40. L’atleta s’entrenava fent
diàriament a peu el trajecte
Vilafant-Vilanant-Vilafant.
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