La nostra Història
Per Francesc Almendros
L'afició al Billar a Sant Adrià de Besòs, segons notes e investigacions
efectuades, data de finals de segle XIX, existint ja per aquestes dates un
grup de jugadors, simpatitzants i aficionats a aquet esport.

Seu del Club Billar Sant Adrià, carrer Doctor Barraquer, 6.
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Es té constància que a principis del segle XX ja existia alguna cosa
semblant a un "Club de Billar", el situen a la sala d'un bar de la carretera

general, a uns 200 metres de l'Església Parroquial de Sant Adrià. En
aquesta sala es jugava amb assiduïtat i pel mateix grup de persones (amb
la qual cosa es creu que aquest és el començament del camí del nostre
actual Club). Per aquestes dates no era fàcil trobar Billars, tan sols en
alguns Ateneus i Casinos, reservat exclusivament per a socis. Va ser l'any
1930 aproximadament quan el club de billar es trasllada a l'edifici
L'Amistat de Sant Adrià situat a la plaça de la Vila, davant de l'actual
Ajuntament.
A la dècada dels anys 30 són socis fundadors del Club de Billar, els
senyors: Jaume Canela Claverol, Ricard Escuder Sorribas, Jaume Porta
Ganduxer, Pere Puigdevall Gimbernat i Joan Prats Pons.
En la dècada de 1940 el President del Club va ser el Sr Antoni Vidal i el
tresorer el Sr Joan Llandrich Vidal.
La desaparició de l'edifici L'Amistat de Sant Adrià, fa que el club de billar
traslladi la seva seu als voltants de l'antiga empresa Bufalo (que es
localitzava molt a prop de l'actual plaça de la Vila).
L'any 1944 el club passa a anomenar-se amb el nom actual: CLUB BILLAR
SANT ADRIÀ.
L'any 1945 el Club de Billar es trasllada a una de les sales del ATENEU
Adrianenc, carrer Andreu Vidal 7, on romandrà durant cinquanta anys
compartint la història amb aquesta Societat Adrianenca Centenària.
L'any 1951 el Club és inscrit a la Federació Catalana de Billar i en la Reial
Federació Espanyola de Billar.
El president entre 1950 i 1952 va ser el Sr Jaume Vilatge Vidal. L'any 1953
el va presidir el Sr Pere Manera Rivas. El 1954 entrarà de nou el Sr Antoni
Vidal Pla (President durant la dècada dels 40), deixant la presidència el
1960.
En la dècada de 1960 entra com a president el Sr Josep Huget Subias i com
a secretari el Sr Bonaventura Sala (l'estimat "Ventureta"), que romandran
portant fins a l'any 1993 les regnes del club meritòriament. Durant
aquesta època es formen jugadors que anys després representaran al

Billar arreu del món, entre els quals cal destacar, en les diferents
modalitats a José-María Quetglas, Dani Sánchez, José Martín, MiguelAngel Guerrero, Jesús Iglesias, Pascual Penya, Feliciano Marín i Josep
Pallisa, entre d'altres.
En aquesta mateixa època, el club passa a tenir membres assembleistes a
la Reial Federació Espanyola de Billar. Dins de la tasca com assembleistes a
la Federació, els senyors Pascual Peña i Feliciano Marín, van ser partícips
de la creació de la LLIGA D'HONOR ESPANYOLA A TRES BANDES PER
EQUIPS, on el Club romandrà durant anys.
Després de més de tres dècades de mandat, el Sr Huguet va deixar la
presidència per motius de salut el 23 d'Abril de 1993, al qual els socis
agraeixen la seva tasca.
El 24 d'Abril de 1993 el Sr Josep Pallisa Gonzàlez (destacat jugador de
primera categoria a diverses modalitats), entra com a President. Durant el
seu mandat es va enfrontar a una difícil situació esportiva, ja que amb
anterioritat, el club s'havia quedat sense els seus millors esportistes, el
gran nivell i la ràpida projecció dels nostres jugadors era tan alta, que
altres clubs es van interessar pels seus serveis i van formar un equip amb
ells.
El Club va passar en poc temps d'estar a la Divisió d'Honor Espanyola a
tres bandes per equips, a quedar enquadrat en divisions inferiors.
Per aquestes dates, el Sr Josep Pallisa i el Vicepresident Francesc
Almendros, comencen les converses i negociacions en ferm amb l'Excm.
Ajuntament, per a sol · licitar un local més gran on desenvolupar millor les
activitats del Club. Entrevistes, cartes, reunions i més entrevistes amb les
diferents seccions de l'Ajuntament que, de moment no semblaven donar
fruit. Van ser anys de transició que es van superar amb gran valentia, per
part del president i els membres de la seva junta. Un fet destacable, és
que durant aquesta presidència van passar a formar part del club les
primeres sòcies (cosa insòlita fins llavors), amb la qual cosa el Club hauria
nous horitzons al billar per a l'esport a tots dos sexes.

En assemblea del 24 de Gener de 1997 el Sr Josep Pallisa deixa la
Presidència per motius de treball, tots els socis assistents li agraeixen
l'esforç i treball realitzat.
El 25 de Gener de 1997 va ser elegit President el Sr Felicià Marín Romera
al qual, li va tocar la difícil tasca de traslladar al local social.
Com s'ha comentat anteriorment, el Club va estar durant molts anys en
una de les sales de l'Ateneu, per diferents motius i donada la trajectòria
que prenia el billar es necessitava un espai més gran.
Durant anys es va demanar a l'Excm. Ajuntament un local més ampli que
ens permetés celebrar proves de major rang i esdeveniments en general i
que pogués albergar públic assistent (requisit indispensable de les
diferents Federacions Nacionals i Internacionals per a la competició).
Va ser al març de 1997 quan l'Excm. Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, a
través del seu alcalde Sr Jesús Maria Canga Castaño, visiten l'Ateneu
Adrianenc i especialment el Club de Billar, fent-se ressò de la nostra
situació sobre el terreny. Un mes després ens concedeixen un local situat
al carrer Doctor Barraquer 6, costat de l'Ajuntament, on som actualment
desenvolupant l'activitat billarística a molt alt nivell.
El Sr Felicià Marín, la seva junta directiva i socis en general, van organitzar
el trasllat de la seu social al nou local, els socis van aportar el capital
suficient per fer front a les despeses del trasllat, restauració,
reestructuració i condicionament de la sala, la compra d'un nou billar,
construcció de grades per al públic, etc.
Durant el seu mandat va sanejar el Club del deute econòmic contret amb
els socis, va organitzar en el nostre Club i per primera vegada a Sant Adrià
una prova del Campionat d'Espanya per equips, en la qual el Club de Billar
Sant Adrià va ser Subcampió, sent el Sr . Marín un dels integrants de
l'equip. Anys enrere, també com a jugador, el Club es va proclamar
Campió de Catalunya per equips a Tres Bandes de Primeres Categories.
Finalment, en Assemblea del 31 de gener de 2003 el Sr Marín deixa la
presidència per voluntat pròpia, agraint tots els assistents la seva gestió.

En Assemblea del 31 de gener de 2003, és elegit com a president el Sr
Francesc Almendros Ballesteros, que durant molts anys va ser membre
d'anteriors juntes com a Vicepresident o secretari; l'acompanyen com a
membres de Junta en la primera legislatura socis emblemàtics com
Pascual Peña, Joaquim Ferrer, Alfonso Beltrán, Hilario Rubio, Josep-Maria
Ros i Lluís Calvet.
Una de les prioritats del nou president, va ser la de potenciar al màxim la
pedrera de joves, donant tota mena de facilitats per a participar i practicar
el billar, la tasca de propaganda a través dels diferents mitjans de
comunicació i la seva tenacitat van ser la clau per la captació de socis,
donant a conèixer el billar modern, on l'esport i el joc a qualsevol edat es
donen la mà.
Un dels seus reptes i per petició dels socis, va ser la compra de tres billars
nous i l'adaptació d'un quart billar a les característiques dels mateixos, per
seguir en l'alta competició amb el material en les millors condicions.
Un fet important va ser la reestructuració gairebé total de la sala de billar
a la qual se li va donar modernitat, llum i ambient acollidor, una
transparència total en la qual s'uneixen la pràctica de l'esport del Billar i el
joc, requisit necessari per cridar l'atenció de la ciutadania, adaptant el
local als nous temps i fent del billar un esport per a tothom.
A nivell esportiu durant el mandat del Sr. Almendros, el Club aconsegueix
ser el segon de Catalunya amb més títols. S'organitza amb gran brillantor i
per primera vegada a Sant Adrià una Final d'Espanya, en aquest cas el
Campionat a Tres Bandes Femení.
En aquesta etapa, el Club aconsegueix la medalla de bronze en el Primer
Campionat d'Espanya de Jocs de Sèrie per Equips. El planter per la qual es
va apostar, dóna els seus fruits, s'obtenen medalles d'or en les Finals de
Catalunya, d'Espanya i per primera vegada en la història del billar
espanyol, medalla d'or en el Campionat d'Europa a la modalitat de lliure,
aconseguida per Antonio Montes Monferrer, gran promesa del nostre
Club.

En Assemblea General de Socis del 29 gener de l'any 2010, el
Sr. Almendros després de dues legislatures deixa la presidència, agraint a
tots els membres de la seva Junta la tasca efectuada i el suport rebut. Els
socis assistents, reconeixen la seva gestió i el treball efectuat.
En Assemblea del 29 de gener del 2010 és triat com a president el
Sr Antonio Montes Gallardo, desitjant-li sort en la seva legislatura.
Història recopilada, contrastada i redactada per Francesc Almendros i M ª Teresa Làzaro.
Gener 2011.
Continuarà ....
NOTA: El Club Billar Sant Adrià és una societat esportiva regida per un president i una Junta Directiva, es tria democràticament en
Assemblea o, si s'escau mitjançant Eleccions segons dicten els seus Estatuts, la legislatura té una durada màxima de sis anys

.

