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La història del CF Navarcles en un llibre 

publicat per Zenobita edicions 

 
Història del CF Navarcles és un encàrrec del mateix clubs i de les entitats 

associades Penya Navarclina, AT Navarcles i Associació CF Veterans 

Navarcles, escrit per Joan A. Fernandez i Manuel Zúñiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Història del CF Navarcles. 
Penya Navarclina, AT Navarcles i Associació 

CF Veterans Navarcles 

 

Autors: Joan A. Fernández 

   Manuel Zúñiga 

 

Pàgines: 184 (a color) 

Format:  21 x 28 cm 

Tiratge: 500 exemplars 

ISBN: 978-84-92571-70-3 
PVP:  25 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Història del CF Navarcles, de Joan A. Fernández i Manuel Zúñiga, aprofundeix en la 

història d’aquest club pioner del poble de Navarcles, però també en les seves entitats 

associades com són Penya Navarclina, AT Navarcles i Associació CF Veterans 

Navarcles.  
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El llibre reconstrueix la història gairebé centenària del CF Navarcles (1919) i explica els 

moments més rellevants del club, els alts i baixos que ha patit, les etapes brillants i no 

tant brillants i els esforços per tirar endavant i millorar les seves instal·lacions.  

 

Ja a l’inici de l’obra, al pròleg mateix, l’alcalde de Navarcles, Llorenç Ferrer, explica 

que per a la majoria de joves del poble, el futbol va ser un element omnipresent durant 

la seva infantesa i en destaca la seva evolució. 

 

Al llarg de les pàgines del llibre també es fa un repàs dels altres clubs navarclins que 

han estat vinculats amb l’entitat, ajudant entre tots a reforçar la convivència i contribuir 

a fer d’ambaixadores de Navarcles arreu del territori català. 

 

En la publicació del llibre hi ha col·laborat la Fundació Escola Santa Maria, la Societat 

Coral Harmonia i l’Ajuntament de Navarcles. 
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