Moció de la Junta de Portaveus per reconèixer la figura de Joan Murtró i
Martí
Joan Murtró i Martí va néixer a Pont d’Armentera el 7 de desembre de l’any 1946,
i de ben petit es va traslladar a viure a Sabadell.
La seva relació amb el Club Esportiu Mercantil s’inicia a principis de l'any 1960,
quan amb 14 anys comença a jugar al dos anys amb l'infantil i quatre amb el
Juvenil.
Als 20 anys marxa a fer el servei militar i quan torna juga un últim any amb
l'amateur la temporada 1969-70, però ja ho compagina amb la seva tasca
d'entrenador i delegat que continuarà a diferents equips del club.
L'any 1974 agafa les regnes del Juvenil "A", equip que entrena en diferents
etapes més de 18 anys, assolint ascensos a les màximes categories. Tot i no
tenir carnet d’entrenador, se’l considera una espècie de Ferguson sabadellenc.
A banda de ser entrenador del primer equip també fa tasques de Coordinador i
durant molts anys forma part de la junta directiva.
Des de l'any 2002 fins a l'any 2011 es fa càrrec del bar i de les instal·lacions al
camp del Municipal de Gràcia.
L’any 2014 és anomenat President d’Honor del CE Mercantil en reconeixement
a la seva tasca i compromís amb el club. En Joan Murtró, a més, ostentava el
soci número 13 del Centre d’Esport Sabadell.
En Joan Murtró va rebre multitud de premis que reconeixien la seva trajectòria
destacada en l’àmbit de l’esport sabadellenc, destacant-ne dos en especial: el
reconeixement a la 55a edició de l'Esport Sabadellenc i un Premi Panathlon l'any
2009.
Ha exercit de pare futbolístic durant més de 40 anys d’un munt de generacions
de futbolistes i entrenadors vallesans professionals o no professionals.
Joan Murtró i Martí va morir el passat 27 de gener de 2022.
Amb l’objectiu de reconèixer i recordar la figura de Joan Murtró i Martí, i atenent
a la petició del Club Esportiu Mercantil, es proposa a la Junta de Portaveus
l’adopció del següent:

ACORD
1.- Modificar el nom del Camp de Futbol Municipal Arraona – Merinals a Camp
de Futbol Municipal Arraona – Merinals / Joan Murtró i Martí

