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ASCENS A SEGONA B: 25 ANYS

Les principals
banquetes del club

mantindran
la temporada vinent
els seus entrenadors

L’europeisme celebra l’efemèride
amb un partit de veterans, un sopar
de socis i jugadors i un documental
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CONFIANÇA | Els tècnics de Primer Equip i Filial seguiran un any més al club

Un doblet estable a la banqueta 
dels principals equips masculins

David Vilajoana
i Carles Moya
afrontaran el

segon any a les
seves actuals
banquetes de

Tercera i
Segona Catalana

Tots dos tècnics
se centren

aquests dies
en renovacions
i fi txatges de 
les plantilles
amb un ull

posat a la base

Àngel Garreta

L’Europa ha apostat per 
la continuïtat dins el cos 

tècnic dels dos equips mascu-
lins sèniors del club. Primer 
Equip i Europa B mantin-
dran els seus tècnics al cap-
davant del projecte esportiu 
2019/2020: Vilajoana i Moya 
respectivament.
 El nou projecte de la 
primera plantilla, iniciat l’es-
tiu del 2018, tindrà seguiment 
una temporada més amb el 
mateix cos tècnic -si no hi ha 
moviments de darrera hora- i 
la intenció de renovar el gruix 
del bloc que aquesta tempo-
rada ha estat lluitant fins les 
darreres setmanes per entrar 

dins la promoció d’ascens a 
Segona B. Vilajoana seguirà 
apostant pels joves valors de 
la casa -siguin ascendits del 
Filial o el Juvenil A, sigui per 
retorn a la disciplina del club 
de jugadors que ara militen en 
altres entitats però es van for-
mar a Gràcia-. L’equip mirarà 
de reforçar externament les 
posicions clau per armar un 
equip que faci un pas més en-
davant la propera temporada.
 Al Filial, seguint la 
filosofia de projectar majo-
ritàriament jugadors sub’23, 
Carles Moya serà l’encarre-
gat d’encapçalar el projecte 
d’aquest estiu després d’aga-
far les regnes de l’equip quan 
aquest es trobava últim classi-

ficat de la lliga de Segona Ca-
talana. L’excepcional segona 
volta de l’equip, amb números 
d’ascens i que li ha servit per 
acabar cinquè a la taula, és el 
principal aval d’un tècnic que 
ha canviat la mentalitat de la 
plantilla per seguir deixant, 
com en les darreres tempora-
des, l’Europa B a dalt de tot 
del grup 2 de la categoria.
 Tots dos tècnics tre-
ballen aquests dies en perfilar 
els seus blocs, des dels propis 
jugadors que pugen dels di-
ferents equips base del club, 
passant per les renovacions i 
les estudiades altes provinents 
d’altres equips. Tots dos tin-
dran un nou repte esportiu 
per endavant 

Dues apostes per la base
 i que es coneixen molt bé

Les dues banquetes dels equips 
sèniors masculins estan ocupades 
per dos tècnics que, la temporada 
vinent, iniciaran el segon any dels 
seus projectes al Primer Equip i 
Filial. Tots dos, des de les diferèn-
cies de nivell, exigències i caracte-
rístiques entre una primera plan-
tilla i un equip fi lial, aposten per 
donar sortida a la base amb pro-
jecció per poder arribar a  l’equip 
de Tercera Divisió. Amb Vilajoa-
na, per exemple, ja han debutat a 

Tercera, sorgint de la casa, Joan 
Compte, Javi Prats, Torrentbó, 
Soto i Joel.
 L’arribada a mitja tem-
porada anterior de Carles Moya a 
la banqueta del Filial no només va 
servir per protagonitzar una sego-
na volta de pel·lícula, sinó també 
per refermar el valor i la qualitat 
dels jugadors del segon equip sè-
nior del club. A més, els dos tèc-
nics, que van coincidir fa anys al 
Sant Ignasi, tenen bona sintonia.

Canvi al cos tècnic del
Femení A tot perfi lant
la plantilla 2019/2020

Els responsables esportius 
del club sí que han decidit un 
canvi a la banqueta de l’equip 
sènior femení, que agafa Fran 
Güells i es confi a en els pilars 
de la plantilla i en el retorn 
d’algunes futbolistes. Fins ara 
han renovat Kaky, Clara, An-
drea Porta, Pili Porta, Júlia, 
Eybis, Nany, Míriam i Farreras. 
També torna un any després 
a l’equip Anabel Chamorro. 
Pugen del juvenil: Itziar, Alba 
i Carlota. Són baixa Siegrist, 
Mei, Ari, Joanna i Granados.
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El Primer Equip agafa forma
Arribats al mes de juny toca, com 
cada any, situar-se en el mercat 
d’estiu i veure com té lloc el tradi-
cional moviment de renovacions, 
altes i baixes.
 En aquest sentit, la pri-
mera plantilla escapulada ha co-
mençat a moure fi txa fi ns i tot 
abans de tancar-se la lliga regular, 
renovant algun dels seus juga-
dors. Així, a data de tancament 
d’aquesta publicació, l’equip ja ha 
renovat al capità Àlex Cano i tam-
bé a Marc Priego, Gabi, Castell i 
Prats. D’altra banda, s’han confi r-
mat les sortides de Joan Compte 
(per voluntat del jugador), Aitor i 
Elo (decisió tècnica), Soto (per es-
tudis a l’estranger) i Èric (de forma 
consensuada entre club i jugador).
 En el capítol d’altes s’ha 
signat el retorn de Jordi Cano a la 
plantilla escapulada. El petit dels 
germans Cano, format a la base 
gracienca, retorna al Nou Sar-
denya després de passar per Prat i 
Castelldefels, equip, aquest últim, 
on ha estat peça clau per a la per-
manència de l’equip a la categoria 

i on ha resultat determinant amb 
els seus gols.
 Quant a la base, és segur 
que algun jugador saltarà a formar 
part de ple dret de la primera plan-
tilla i que altres, sigui provinents 
del Juvenil A o del Filial, faran al-
menys la pretemporada de juliol i 
agost amb el Primer Equip.
 El nou camí iniciat per la 
directiva l’estiu passat seguirà en-
guany també el seu recorregut, in-
tentant fer els mínims moviments 
possibles de jugadors -els que vin-
guin marcat per les circumstàn-
cies- i apostant per seguir donant 
confi ança als jugadors de la casa, 
que de mica en mica augmenten el 
gruix base de la plantilla.
 Tots els moviments del 
mercat es poden trobar actualit-
zats al portal web ofi cial del club, 
ceeuropa.cat, en un menú especial 
situat al bell mig de la portada 
principal del web. Així mateix, 
tota alta, renovació o sortida 
s’anunciarà també, de forma més 
immediata, per les xarxes socials 
Twitter, Facebook i Instagram 
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ÀNGEL GARRETA
Cap de premsa del CE Europa

Acabada la temporada dels principals 
equips sèniors dels clubs amateurs ca-
talans, arriba, com en altres categories, 
l’anomenat ‘mercat d’estiu’. El temps de 
renovacions, fi txatges i baixes.
 En l’era de la comunicació im-
mediata i on tothom sembla tenir pressa 
per voler-ho saber tot ràpid i ‘ja!’, el mer-
cat es torna una autèntica bogeria: fi txat-
ges que no es concreten, rumors que no-
més s’escolten, renovacions que triguen, 
jugadors que saps que han sortit d’un club 
perquè un altre club n’ha anunciat el fi -
txatge... La majoria d’agents implicats, ju-
gadors, representants, clubs i els afi cionats 
com espectadors del ‘show’, tenen sovint 
massa pressa i, en general, es respira a les 
xarxes socials poca paciència per cuinar-

ho tot a foc lent i bé. És habitual llegir so-
cis i afi cionats del club reclamant l’anunci 
d’un fi txatge perquè el diari de torn “ja fa 
dies que ho ha publicat”. Quants fi txatges 
anunciats en un diari han acabat en paper 
mullat? Milers! Una baixa o un fi txatge 
no ho és com a tal fi ns que la signatura del 
futbolista implicat no està negre sobre 
blanc en un document que validi la seva 
vinculació -o trencament- amb el club de 

torn. És llavors quan la notícia és notícia, 
certa al 100% i totalment confi rmada.
 No obstant, en els nostres temps 
molta gent no arriba a entendre que cal 
tenir aquesta paciència, especialment 
amb els mitjans ofi cials dels clubs, que 
no poden cometre errors i dir el que no 
és -un diari pot publicar un fi txatge que 
no es concreti i mai haurà de rectifi car 
aquelles paraules, però un club no pot 
permetre’s aquests errors comunicatius-.
Així, arribem a aquelles llargues setma-
nes fi ns que les plantilles no es tanquen 
del tot. És tot un món on ningú es posa 
en la pell dels responsables de comunica-
ció. Com he dit, en un diari sense vincles 
ofi cials et pots arriscar i fallar, però en la 
comunicació d’un club aquest marge és 

inexistent pel que fa a parlar del destí i 
futur dels futbolistes. És evident que tam-
poc hi ha lloc per a les especulacions i els 
rumors: només valen fets consumats.
 “Això és cert?”, “quan ho diràs?”, 
“el diari ha dit que està fi txat, per què no 
el publiqueu?”. Potser amb aquest petit 
article d’opinió ja teniu alguna resposta a 
les preguntes que, de ben segur, tornaré a 
sentir aquest estiu. Calma i paciència.

BERTA ARANDES
Periodista

L’Europa és el club que em va fer 
estimar el futbol.  Em va ajudar a 
potenciar l’amor per un esport que 
ja m’entusiasmava des de ben peti-
ta. Vaig arribar-hi quan es va crear 
el primer equip femení de Futbol 
7, ja fa unes quantes primaveres. 
Des d’aleshores, he pogut gaudir 
del creixement imparable del futbol 

femení. Mai, res, no m’ha impedit 
jugar a futbol, ni tan sols al pati de 
l’escola, però sempre he tingut la per-
cepció que el futbol femení estava a 
anys llum del masculí. I, realment, 
continua estant lluny. 
 Aquesta diferència s’està re-
duint, amb treball i esforç, en els úl-
tims anys. Només cal veure el volum 
d’assistència als estadis de Primera 
Divisió per veure partits de la Lliga 
Iberdrola. El cas més recent el tro-
bem al RCDE Stadium, amb rècord 
de públic en un partit de futbol fe-
mení a Catalunya: ni més ni menys 
que 20.615 persones; o l’èxit al Wan-
da Metropolitano entre l’Atlètic de 

Madrid i el Barça amb 60.739 es-
pectadors, que ha establert un nou 
rècord mundial d’assistència a nivell 
de clubs.  Justament, no podia haver 
millor colofó a una temporada in-
oblidable amb aquest augment de 
públic a la Primera Divisió Feme-
nina que la classifi cació històrica de 
l’equip femení del FC Barcelona per 

a disputar la seva primera fi nal de la 
Lliga de Campions.
 Que el futbol femení està 
imparable és un fet, i que l’Europa 
porta anys treballant per a la seva 
millora també ho és. I no només pel 
creixement dels equips de la base 
i el conjunt sènior a Segona Divi-
sió, sinó per les convocatòries cada 
vegada més habituals de jugadores 
escapulades a les seleccions catala-
nes. Precisament, la futbolista juve-
nil Josepha Vercammen va destacar 
en el campionat d’Espanya sub 17 
femení. I fa un mes, la portera aleví 
Noa Malagelada, que va disputar el 
campionat d’Espanya sub 12 femení, 
celebrat a València, va competir amb 
actuacions destacades, arribant a la 
semifi nal, de la mateixa manera que 
Vercammen. 
 Ara, per tant, ja no ens po-
dem estranyar, com sí ho fèiem quan 
es va crear l’equip de futbol 7, que les 
futbolistes vulguin tenir el mateix 
tracte, condicions i reconeixement 
que els jugadors. No hauria de ser ni 
una reivindicació, simplement, per-
què s’ho han guanyat a pols!
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L’auge del futbol femení

“Ja no ens podem estranyar que les 
futbolistes vulguin el mateix tracte

 i reconeixement”

La història de cada mercat d’estiu

“Quants fi txatges anunciats en un diari
han acabat en paper mullat? Un club no pot

permetre’s errors comunicatius”
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Un equip per a la història
ALBARRAN · Porter · Tota una garantia sota pals. Experiència a categories superiors. Va 
fer oblidar Morales amb una temporada sensacional. 27 partits jugats i 27 gols encaixats.

MIÑANA · Porter · Comença com a titular fi ns l’arribada d’Albarran. Torna per a ser 
decisiu contra Sants i Montuïri. Suplent de garanties. 18 partits, 30 gols encaixats.

TERUEL · Porter · Va ser porter suplent de Miñana fi ns l’arribada d’Albarran. Va formar 
part d’aquella plantilla però no va arribar a disputar cap partit.

JUANFRAN · Defensa · Va ocupar el lateral dret fi ns que un desgraciat accident laboral 
va fer que ja no jugués més en tota la temporada. Va complir en 8 partits jugats.

VENTURA · Defensa · El gran capità històric del club. Capaç d’amargar la tarda a qual-
sevol davanter. Sobri i expeditiu, el líder de la defensa. Va jugar 40 partits.

CAPELLA · Defensa · Inseparable de Ventura, una altra institució de l’Europa. El motor 
que animava l’equip a tirar endavant. Va disputar 42 partits i va fer 2 gols.

SURRALLÉS · Defensa · Va refermar les bones sensacions que ja va oferir la temporada 
anterior i, tot i ser central, adaptant-se bé al lateral dret. 30 partits jugats i 2 gols marcats.

MARIO · Defensa · Lateral esquerre i també mig. Venia procedent de la Montañesa. Va 
jugar poc però ho va fer bé quan va tenir oportunitat. Va disputar 6 partits.

ÀLEX · Defensa · Lateral dret i volant de contenció. Gran temporada la seva, incansable 
i polivalent. Va ser un dels puntals defensius de l’equip en 40 partits jugats.

JUAN CARLOS · Mig · Li va costar agafar el ritme per una lesió a pretemporada, però 
quan ho va fer va resultar fonamental pel ritme de joc. Va jugar 23 partits.

JOSÉ MANUEL · Mig · Dotat d’una classe tècnica excepcional. Genial i imprevisible, 
capaç de decidir un partit en una jugada. Conductor de l’equip. 39 partits i 17 gols.

DAVID MARTÍN · Mig · Malauradament desaparegut, era un jugador de caràcter i 
lluita incansable. Un pulmó. El ‘panzer’ de l’equip. Va jugar 33 partits.

RUBIO · Mig · Jove i amb bona tècnica. Va donar oxígen a l’equip en determinats mo-
ments i va fer una gran temporada. 29 partits jugats.

COLOMÉ · Mig · Lateral i mig esquerrà, lluita i brega al mig del camp amb un bon xut 
de llarga distància. Moltes centrades seves van convertir-se en gol. 35 partits i 1 diana.

GÓMEZ · Mig · Com a mitjapunta i davanter, tot i no comptar gaire a l’inici va arribar 
amb plenitud al fi nal de temporada amb gols i assistències decisius. 23 partits i 6 gols.

ÒSCAR · Davanter · Màxim golejador de l’equip. Bona rematada amb el cap i fort xut. 
L’autor del gol davant el Sants que classifi cava l’equip pel play-off . 43 partits i 19 gols.

BUFI · Davanter · De baixa estatura però gran salt. Útil per donar relleu a l’equip en 
determinats moments. Total entrega. 20 partits jugats.

FRANCISCO · Davanter · Peça clau de l’atac per la seva lluita, molts cops en solitari, 
contra les defenses. Va fer una gran segona volta i play-off . 37 partits jugats i 16 gols.

VICENTE · Davanter · Home-gol de gran experiència i d’alt rendiment fi ns que va ser 
repescat pel Premià per a mantenir la categoria. 21 partits i 13 gols.

ZARAGOZA · Davanter · Jugador ràpid però encara un xic verd per jugar a Tercera. Va 
acabar la temporada cedit al Masnou. Va jugar amb l’Europa 8 partits.

PALACIOS · Davanter · Jugador jove i hàbil. En els pocs partits que va jugar va confi r-
mar les bones sensacions de l’any anterior. 5 partits amb la samarreta escapulada.

COS TÈCNIC: Pep Rovira (entrenador), Javier Revilla i Alfonso Gallardo (ajudants 
tècnics), Antonio González (fi sioterapeuta), Ramon Vergés (delegat) i Juanjo (utiller).
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VÍCTOR ALTADILL
Periodista

Recent havia aterrat a Barcelona a princi-
pis dels anys 90 per estudiar a la universi-
tat i deixar enrere la meva localitat natal, 
Tortosa. Ràpidament em vaig interessar 
en si existia alguna emissora de ràdio. És 
així com conec Ràdio Gràcia.
 És allí on comença la meva re-
lació amb el CE Europa. El director de 
la ràdio, Jordi Mauri, em va encomanar 
un programa d’esports.  Joan Batllori, ac-
tualment redactor d’esports i editor del 
programa ‘Esports COPE’ i Chus Milán 
m’acompanyaven en aquella nova aven-
tura radiofònica.  Quan l’Europa es va 
classifi car pel play off  d’ascens a Segona B 
em van dir: “Ràdio Gràcia ha de retrans-

metre tots els partits d’aquest play-off ”. A 
principis dels 90 no hi havia telèfons mò-
bils, i si n’havia eren comptats. La direc-
tiva ens va deixar tirar un allargador del 
cable telefònic des de les ofi cines del club 
fi ns la nostra posició entre les banquetes. 

Des d’allí anàvem explicant en directe 
com l’Europa es classifi cava pel play-off . 
 El problema per a la ràdio era 
com sufragar els 3 desplaçaments del 
play-off . El problema es va acabar quan 
el president Castro ens va dir que Ràdio 
Gràcia viatjaria com un membre més de 
l’expedició del club.  El 12 de juny del 
1994 l’Europa arriba al darrer partit de la 
lligueta obligat a empatar o guanyar per 
poder aconseguir l’ascens a 2a B. Al Pino-
so, només li val la victòria. Ràdio Gràcia 
està a punt per retransmetre: Joan Batllo-
ri i Chus Milan als estudis de la ràdio i els 
tècnics de so Adolf García i Jordi Mañas; 
i jo a Pinós. 

 El camp Perfecto Rico Mira de 
Pinós ja estava ple quan encara faltava 
més d’una hora per l’inici. Els seguidors 
escapulats van patir molt fi ns que l’àrbitre 
va assenyalar la fi  del partit. Un directiu 
de l’Europa, no recordo qui, em va deixar 
un telèfon mòbil per poder narrar els da-
rrers instants. Passaven pocs minuts de 
les 21:15 quan l’àrbitre assenyalava la fi  
del partit. Vaig explicar en directe el que 
els meus ulls estaven veient... l’Europa 
a Segona B!!! Recordo repetir diverses 
vegades aquesta frase. Sempre portaré 
amb els meus records personals i pro-
fessionals aquells anys seguint l’Europa. 
Vaig conèixer gent fantàstica, em vaig 
formar a nivell professional i també per-
sonal . Aquest futbol regional, de terra, 
de diumenges a les 12, de rifes de pernils, 
d’esmorzars de forquilla... Aquest futbol 
de vegades també t’ofereix moments que 
mai oblides.  Gràcies Europa i felicitats!.

JOAN BATLLORI
Periodista

Recordo arribar aquell dia a la ràdio 
amb aquell cuquet a la panxa, amb 
la sensació d’anar a viure i a explicar 
un esdeveniment important. Enca-
ra que molta gent de l’Europa es va 
desplaçar a Pinoso per fer costat a 
l’equip, sabíem que molts d’altres afi -
cionats i familiars estarien enganxats 
a Ràdio Gràcia per seguir la sort 

del seu equip a terres alacantines. A 
l’estudi el meu amic Txus Milán i jo, 
i a Pinoso ‘the one and only’ Víctor 
Altadill. Si reviseu la fotografía de 
l’equip d’aquella tarda el veureu al 
fons, a la cabina de premsa, entre els 
caps d’Albarrán i Surrallés.
 Recordo que el partit va ser 
tens, va ser dur, que no hi va haver gai-
res ocasions de gol. Algunes aturades 
d’Albarrán, perquè ells van apretar, i 
alguna ocasió escapulada cap al fi nal 
que no va entrar. Diria que ells domi-
naven però que l’Europa es va saber 
defensar amb ordre. Recordo que el 
partit no s’acabava mai i que l’àrbitre 
va afegir molt de temps fi ns que per 
fi  el Víctor va cridar les paraules que 
tots estàvem esperant: “fi naaaaaaal, 
fi naaaal del partiiiiiit, l’Europa és de 
Segona B!”.
 I reviso la fotografi a de 
l’onze de Pinoso i els recordo a tots. 
De dalt a baix i d’esquerra a dreta: 
Romà Albarrán, un porter seriós, 
sobri, expert. Jordi Surrallés, el 
“Surra”. Fèiem molts riures amb ell. 
Encara ens creuem algun missatge 
per les xarxes. Juan Carlos, li agra-

dava el heavy metal com a mi i par-
làvem de música. Gómez, futbolista 
fi . Francisco, les lluitava totes, el gol. 
Ventura, el capi. El braçalet i l’escut, 
una institució. Carvajal, un central 
d’aquells amb el que si ets davanter 
no te’l voldràs trobar. 
 David Martín (ACS), pura 
energia, incansable. El bo d’Álex, la-

teral modern, defensa i atac. José Ma-
nuel, el gran Pepini. Un geni. No he 
vist un jugador amb la seva classe en 
el que coneixem com a futbol territo-
rial català. I Capella. Em poso dem-
peus. Treball i intel·ligència. Si Ven-
tura és l’escut Capella és l’escapulari. I 
el míster Pep Rovira que va construir 
un equip dur de pelar.  I l’entranyable 
delegat Ramón Vergés. Han passat 
25 anys i en passaran 25 més i la gent 
els seguirà recordant perquè són 
eterns. Són l’Europa de Pinoso.
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Recordant Pinoso

“Passaran 25 anys més i la gent els seguirà 
recordant: Són l’Europa de Pinoso”

Bona tarda des del Perfecto Rico Mira

“Un directiu de l’Europa em va deixar un
telèfon mòbil per narrar els darrers instants”

Batllori (esquerra) i Altadill al Nou Sardenya en el partit d’homenatge

als veterans de la plantilla de l’ascens del 1994



Grup d’Història Ramon Vergés

Amb el pas del temps, ve-
iem l’ascens a 2a B acon-

seguit el 12 de juny del 1994 al 
camp del CF Pinoso com una 
fita històrica que incomprensi-
blement no s’ha pogut repetir 
tot i donar-se condicions més 
favorables que no pas les de fa 
25 anys. Si reculem un quart 
de segle i analitzem com esta-
va l’Europa ens adonarem que 
pujar va ser com una mena de 
miracle del tot inesperat per a 
la majoria de directius i socis. 

 Les obres del Nou Sar-
denya semblaven inacabables, 
les dificultats per a entrenar 
al Guinardó, Penitents, Llars 
Mundet i altres camps de Déu, 
feien difícil crear una rutina 
de treball ordenada i òptima. 
I l’economia, ai! Sense grans 
taquillatges i sense poder ex-
plotar la publicitat estàtica del 
camp, la caixa era més buida 
que plena.  
 Tanmateix, el factor 
humà va ser decisiu per aconse-
guir el somni de l’ascens. L’en-
trenador Josep Maria Rovira 
(ajudat per dos homes de la 
casa com l’Alfonso Gallardo i el 
Javier Revilla) van mantenir el 
bloc de la temporada anterior i 
només van haver de fer algunes 
incorporacions puntuals degut 
a la marxa del porter Morales, 
del mig Sito Martínez o del da-
vanter Edel, entre d’altres. La 
plantilla conjuminava una por-
teria ben coberta,  uns centrals 
experimentats i contundents; 
uns carrilers ràpids; un mig 

del camp dur però amb mol-
ta visió de joc i una davantera 
resolutiva. Òscar Casasempere 
(19), José Manuel (16) Vicente 
(13) i Francisco (13), van fer el 
gruix de gols de l’equip en la lli-
ga (70). Ventura i Capella eren 
els capitans de l’equip i els qui 
imposaven el seny. José Manuel 
i Francisco, per la seva banda, 
eren els més alegres i animats 
d’un grup que també va comp-
tar amb la participació de joves 
del planter. 
Després d’una bona pretem-
porada, l’equip va començar la 

lliga amb força, mantenint-se 
invicte durant les set primeres 
jornades, ocupant fins i tot el 
lideratge en tres jornades (8 a 
11). En aquest primer tram es 
va van aconseguir victòries de 
prestigi com l’1-2 a la Nova 
Creu Alta de Sabadell o el 3-1 
al Terrassa. 

 La primera derrota va 
arribar el 17 d’octubre al camp 
del Balaguer (4-2), que va si-
tuar-se líder. Després es van 
encadenar alguns resultats ne-
gatius però l’equip va recuperar 
la zona de play-off en la jorna-
da número 12, gràcies a una 

victòria per la mínima al Gui-
nardó, contra el líder Badalona 
(1-0, Òscar). El quart lloc es 
va mantenir fins a la jornada 
número 15 en què el fantasma 
del 10-2 de la temporada an-
terior va reaparèixer al Mini-
estadi. Aquest cop, el resultat 
va ser de 8-0 i  va precipitar 
el debut del porter Albarrán 
en la jornada següent. Dues 
victòries locals i dos empats a 
domicili van deixar l’equip en 
el quart lloc de la classificació 
al final de la primera volta del 
campionat amb 24 punts, a dos 

del líder, el Terrassa. La sego-
na volta va començar amb tres 
derrotes consecutives i dolo-
roses. La primera en un derbi 
molt mogut i polèmic contra el 
Martinenc (5-2). Els vermells 
van remuntar dos cops els gols 
de José Manuel i Vicente. L’ex-
pulsió de Ventura i la lesió 
d’Albarrán (va picar 
contra la porteria) 
van determinar la 
golejada local en el 
darrer tram del par-
tit. 
 La segona, a 
casa contra el Sabadell 
va ser clara (0-2) i la tercera, 
encara més contra l’aleshores 
líder Terrassa (5-1). L’Europa 
va baixar fins al 8è lloc de la 
taula i no va tornar a entrar a 
la zona de play-off fins a la jor-
nada número 34 després d’una 
escalada lenta però constant. 
Cal destacar el triomf agònic 
contra el Reus, en un partit 
ajornat que es va haver de ju-
gar entre setmana al Guinardó. 

Aquell vespre, un gol d’Òscar 
al minut 95 va mantenir vives 
les esperances de jugar la pro-

moció d’ascens. Una fita que es 
va confirmar en les dues darre-

res jornades de lliga després de 
la contundent victòria a Blanes 
(0-4) i els dos punts aconse-
guits a casa contra el Sants (1-
0), que va certificar el bitllet 
cap a la fase d’ascens.   
L’Europa va acabar quart (49 
punts), empatat amb el tercer, 
el Barcelona C i  darrere del 
Terrassa i el campió Sabadell. 
Per primer cop en la història  
jugaríem un play-off d’ascens a 
2a B!.  L’endemà mateix, es va 
fer el sorteig i l’equip gracienc 
va quedar enquadrat en el grup 
C-1 juntament amb el campió 

valencià, Pi-
noso; el se-
gon murcià, 
Roldán i el 
tercer bale-
ar, Montuïri. 

Era l’hora de 
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El debut a casa contra el Montuïri 
va donar els dos primer punts a 
l’Europa (les victòries encara no va-
lien 3 punts com ara), que va saber 
reaccionar al gol matiner dels visi-
tants i les dues expulsions que va pa-
tir fi ns el 3-1 fi nal.  Una setmana més 
tard, l’Europa es va presentar al Mu-
nicipal de San José de Roldán amb 
les baixes de Francisco, José Manuel, 
Carvajal i Gómez. Un plantejament 
ultradefensiu va donar un punt d’or 
a l’equip, que va acabar amb 10 juga-
dors per l’expulsió de David Martín. 
En la jornada següent, l’Europa es va 
desfer sense problemes del Roldán 
(2-0) i el va deixar fora de la lluita 
per l’ascens. El mateix resultat es va 
donar a Es Revolt contra un fl uix 
Montuïri (0-2). D’aquesta mane-
ra, a manca de dues jornades per al 
fi nal del play-off , l’Europa era líder 
del grup C-1 amb 7 punts, dos més 
que el proper rival, el Pinoso. 
El 5 de juny del 1994, el dia que el 
club va fer 87 anys, el camp del Giu-
nardó es va omplir de gom a gom 

per a celebrar l’ascens. En un partit 
sense gaire ocasions, els dos gols van 
arribar en accions desafortunades 
en pròpia porta. L’1-1 fi nal va deixar 
glaçada la parròquia escapulada però 
la plantilla va demostrar que era una 
pinya i que anirien al Pinós a totes. 
Un empat era sufi cient.
 L’expedició gracienca, amb 
el seu president Josep Castro al cap-
davant i un petit grup de socis, va fer 
nit a Alacant. L’endemà, 12 de juny 
del 1994, era dia de votacions al Par-
lament europeu i l’Europa va votar 
clarament per l’ascens. El club local 
ho tenia tot coll avall. Camp d’herba 
natural, graderies plenes a vessar i la 
celebració organitzada. Els equips 
que van sortir al camp sota les or-
dres del col·legiat De Haro Álvarez 
van ser, pel Pinoso: Mari, Sevilla, 
Cámara, Gregorio, Cereza, Gómiz, 
Rafa, Galiana, Ruiz, Carbonell i 
Riki (Diego 57’). Per l’Europa: Al-
barrán, Surrallés, Ventura, Capella, 
Carvajal, Àlex, Juan Carlos (Rubio, 
75’),  José Manuel, Francisco, David 

Martín i Gómez (Bufi , 65).  
 L’equip escapulat va sortir 
a defensar a ultrança el 0-0. “Final, 
fi nal! L’Europa a Segona B!”. Aquest 
va ser l’esclat de joia del periodista 
de Ràdio Gràcia, Víctor Altadill, en 
el moment just en què es va certifi -
car l’ascens. Acte seguit, celebració  
damunt l’herba del Perfecto Rico 
Mira amb una joia difícil d’explicar. 
A Gràcia arribava la veu de l’ascens 
per mitjà de l’emissora municipal 
del barri, que va fer un servei pú-
blic impagable. El somni es va fer 
realitat i aquell grup de futbolistes 
i directius tan ben avinguts havien 
aconseguit superar totes les adversi-
tats. A la nit es va haver d’improvisar 
un sopar festiu en un restaurant de 
carretera prop de Villena. La festa 
grossa va arribar uns dies més tard a 
l’Ajuntament de Gràcia i Barcelona. 
25anys després d’aquell ascens, des 
del Grup d’Història Ramon Vergés 
volem recordar totes les persones 
que van fer possible aquell èxit, es-
pecialment les que ja no hi són.

A dalt, l’afi ció europeista a Pinós. 
A sota, celebració de l’ascens

 al vestidor

Una de les claus de l’èxit assolit 
aquell capvespre del 12 de juny del 
1994 té l’arrel en una decisió presa 
la temporada anterior. La tempora-
da 1992/1993 l’Europa va fer un 
començament de lliga desastrós i 
de seguida es va situar a la cua de la 
classifi cació. 
 Després d’encaixar un 
10-2 humiliant al Miniestadi, el 
president Castro es va veure des-
bordat i gràcies a l’entrada d’un 
grup d’antics dirigents europeistes 
es va poder redreçar el rumb de 

l’equip i el club. La primera gran 
decisió va ser contractar en Josep 
Maria Rovira, exporter llegendari 
de l’Europa (1970-1980).  Rovira, 
que havia pujat el Roda de Berà de 
Tercera Regional a Tercera Divisió, 
va debutar amb victòria el 15 de 
novembre del 1992 al camp del CF 
Joventut Mollerussa (0-2, amb gols 
d’Òscar). En pocs dies, el ‘míster’ 
de Torredembarra va reforçar totes 
les línies del camp amb jugadors 
que van acabar essent decisius en la 
salvació. 

Després de 38 jornades, l’Europa es 
va classifi car en el 14è lloc amb 33 
punts. D’aquell equip en va sortir 
un bon grup esportiu i humà que, 
amb alguns reforços més, va assolir 
el clímax de la tarda inoblidable 
del Perfecto Rico Mira de Pinós. 
En Rovira era un entrenador de la 
vella escola que prioritzava la forma 
física per damunt d’altres entrena-
ments. Acostumava a fer passar els 
futbolistes la prova de la ‘Course-
Navette’ per tal de dotar-los d’una 
bona potència física.

La mà de Pep Rovira

Bartolí, l’home fort de la Junta
A banda del mèrit dels jugadors i el 
cos tècnic, l’ascens d’aquella tempo-
rada va ser possible també gràcies 
a l’esforç d’una directiva que, des 
de la temporada anterior, va donar 
suport al president Josep Castro, 
malalt i cansat de tants fracassos.
 L’home fort d’aquell equip 
de treball era, sense dubte, Josep 
Bartolí, responsable de la comissió 
esportiva i veritable factòtum del 
club. Al seu costat, vells europeis-
tes com els senyors Joan Grases, 
Alexandre Pujol (actual soci núme-
ro 1), Aureli Llauradó, Alexandre 
Pla, Ramon Vergés (directiu i dele-
gat) i Frederic Tort, que van aportar 
la seva experiència i gran capacitat 
de treball. 

Els directius més joves, Conrad Pu-
gés  i Manuel Molina, van encarre-
gar-se del futbol de base mentre els 
senyors Joan Vidal i Benito Santia-
go vetllaven pel camp i el material. 
 Aquella temporada 
1993/1994, l’Europa va tenir un 
pressupost d’uns 32 milions de 
pessetes i el club comptava amb 
gairebé un miler de socis. Després 
d’unes temporades de desordre en 
tots els àmbits, el lideratge de Bar-
tolí va portar el club que presidia 
Castro a la categoria de bronze del 
futbol espanyol. Malgrat el descens 
de l’any posterior, la inauguració del 
Nou Sardenya, el maig del 1995, va 
revifar l’Europa després de viure dè-
cades de davallada. Plantilla i directius a la recepció de l’alcalde Pasqual Maragall amb motiu de l’ascens
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25 any
Pep Rovira és un mite euro-
peista per partida triple: quart 
jugador de la història amb 
més partits ofi cials defensant 
la samarreta escapulada, por-
ter que més vegades ha vestit 
l’escapulari i entrenador que 
va pujar l’equip a Segona B.
 Pel responsable de 
la banqueta escapulada aque-
lla històrica temporada de 
l’ascens “jo tenia uns jugadors 
molt bons tàcticament,  que 
tant podien jugar amb un 
5-3-2 com un 4-4-2. Eren dis-

ciplinats i molt humils. Mai es 
queixaven de l’esforç físic que 
suposaven els entrenaments. 
Avui dia, sens dubte, la planti-
lla que jo tenia jugaria perfec-
tament a Segona A”.
 Rovira va veure clar 
jugar el play-off  el mes de 
març: “quan els hi vaig fer la 
darrera ‘Course-Navette’ de la 
temporada. Feia tres cada any. 
Vaig veure llavors que tenia un 
equip físicament fortíssim i 
que podíem aspirar a tot”.

Pep Rovira

“Avui dia, sens dubte, 
la plantilla que jo tenia
jugaria perfectament

a Segona A”

EL TRIVIAL
Posa’t a prova!

1- En quin camp va jugar 
l’Europa de local aquella lliga?

2- Quin és el sobrenom futbo-
lístic de David Balcells?

3- La primera victòria fora de 
casa va ser al camp de...?

4- En quina posició es va fi na-
litzar la lliga regular?

5- Quantes jornades va ocupar 
l’Europa la primera posició? 

6- Els tres porters d’aquella 
plantilla eren...?

7- Qui va ser el màxim goleja-
dor de l’equip?  Quants gols va 
marcar?

8- Qui presidia el club aquella 
temporada històrica?

9- Els dos gols de l’Europa - Pi-
noso van ser….

10- Contra quin equip es va pa-
tir la darrera derrota en lliga?

11- Quants partits es va quedar 
sense marcar l’Europa entre lli-
ga i play-off ? 

12- A quin rival li va marcar 
l’únic gol que va fer Capella du-
rant la temporada?

13- El primer partit de play-off  
contra quin rival va ser? 

14- Quins dos jugadors van 
sortir de la banqueta en el deci-
siu Pinoso-Europa? 

15- Quin nom té el camp del 
Pinoso? 

16- Malgrat l’ascens contra qui 
es va perdre per un contundent 
8-0 a la lliga? 

17- Com es deia l’àrbitre del Pi-
noso - Europa? 

18- Quin alcalde va re-
bre la comitiva europeista a 
l’Ajuntament de Barcelona? 

19- Quantes temporades havia 
jugat l’Europa a Segona B abans 
d’aquest ascens?

Les respostes les trobareu a la
darrera pàgina del suplement
i cap per avall

En el record d’una generació
Agustí Tenllado, a qui veiem en 
la fotografi a inferior -a l’esquerra- 
celebrant l’ascens a Segona B al 
costat d’Eduard Garreta i Albert 
Benet, és actualment directiu del 
CE Europa i codirector d’aquesta 
publicació, L’Escapvlat.
 Tenllado va ser un dels 
afi cionats europeistes que va es-
tar present al decisiu Pinoso-Eu-
ropa del darrer partit de play-off . 
“He viscut quatre ascensos com 
a europeista, el campionat de 
Preferent (76/77), l’ascens a Ter-
cera contra el Vilobí (88/89), 
l’ascens a Segona B (93/94) i el 
retorn a Tercera d’aquest segle 
(2004/2005). Sens dubte, em 
quedo amb l’ascens de Pinoso”, 
afi rma Tenllado.
 Per posar en valor 
aquella temporada, Tenllado 
la recorda que “molts cops les 
situacions límit o complicades 
fan que afl orin les millors capa-
citats de les persones. Una gran 
directiva, que agafa les regnes 

essent l’equip cuer la temporada 
anterior amb seriosos problemes 
de tot tipus, encomana la direc-
ció tècnica al gran Pep Rovira. 
Un equip que creix l’any següent 
amb incorporacions adients. 
Una afi ció que patint l’exili del 
seu camp es volca amb l’equip i 
omple les grades del Guinardó 
i es desplaça en massa als camps 
visitants. L’equip, entrenant un 
dia aquí i l’altre no sé sap a on, 
s’esforça com mai  i retorna en 
forma de gols i bon joc aquest su-

port que culmina en l’ascens més 
patit i merescut”.
 Per a Tenllado “la 
perspectiva que et dona el pas 
del temps referma més la im-
portància d’aquella gesta. Ara 
en complim un quart de segle i 
veure el passat 26 de maig al Nou 
Sardenya, dia en què es va retre 
homenatge als herois, les cares 
d’emoció i satisfacció de tots els 
que hi érem, no té preu. Aquell 
ascens està ben viu” i es pregunta: 
“el tornarem a repetir?”.

Els ulls rere les fotografi es
El record de temps passats arriba 
des de la memòria però també 
des de les imatges. Al marge dels 
mitjans de comunicació, Miquel 
Saltiveri era, ofi ciosament, el fotò-
graf del club en aquella època i fi ns 
entrats al segle XXI.
 Saltiveri recorda que 
“l’afi ció a la fotografi a em ve do-
nada de sempre” i que l’afi ció per 
l’Europa ja ve de família donat que 
“hi jugava mon pare. No al primer 
equip, eh?”. Després “em vaig casar 
i em vaig establir a Gràcia. Tenia 
un veí que era molt de l’Europa i 
com recordava mon pare em vaig

dir que havia d’anar al camp i al 
fi nal... soci i fotògraf!”.  Saltiveri 
recorda que li costava arribar al 
Guinardó per la pujada que tenia 
l’accés al camp. “Anava del coll del 
meu nét Isaac” i que a Segona B, 
al Feliu i Codina “encara feia més 
pujada!”.
 Per a Saltiveri, els millors 
d’aquell equip eren “Ventura i Ca-
pella. Eren glòria! Boníssims!... i 
en Capella molt bromista!”. Tam-
bé tenia predilecció per José Ma-
nuel: “també era molt bo i repartia 
joc al mig del camp amb moltíssim 
criteri”, apunta.
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ys després, així ho recorden
Ventura Gómez

És el futbolista amb més partits 
de la història del club. Capità 
d’aquella plantilla de llegenda 
que va pujar a Segona B. 
 Ventura Gómez re-
corda aquell ascens “com un 
dels millors moments de la 
meva vida, tant esportiva com 
no esportiva”. Pel capità “va 
ser una temporada inoblida-
ble. Vam formar un gran grup 
humà que va saber adaptar-se 
a no tenir camp propi i a en-
trenar cada vegada en un camp 
diferent dins i fora de la ciutat 
durant tota la temporada”.

El líder de la defensa europeis-
ta del curs esportiu 1993/1994 
recorda perfectament que “al 
camp del Pinoso hi havia una 
gran festa muntada, amb la 
banda municipal del poble i 
tot. Semblava que ja ho tenien 
fet i vaig pensar que això per 
a ells era una pressió afegida. 
Nosaltres teníem una opció 
més que ells: guanyar o em-
patar. Ells només tenien una, 
guanyar, i els hi va pesar”.

Carles Capella és el segon 
futbolista que més ha vestit la 
samarreta de l’Europa dins la 
més que centenària història 
del club.
 La parella insepara-
ble de Ventura dins les darreres 
línies de joc de l’equip recorda 
que “en tota temporada, per 
bona que sigui, necessites una 
mica de sort. La mica de sort 
necessària la vam tenir i això 
ens va ajudar tant al fi nal de la 
lliga per fer el play-off  com per 
pujar de categoria al fi nal”.

Respecte no tenir camp propi, 
Capella refl exiona: “els juga-
dors d’avui dia ho tenen tot, 
totes les comoditats dins el seu 
propi camp, no els hi falta de 
res. Nosaltres no ho teníem 
tot, de fet pràcticament no te-
níem res i és potser per això que 
vam formar un caràcter com 
equip, un esperit de superació. 
25 anys després descobreixes 
com és de difícil pujar. De fet 
no s’ha repetit. Nosaltres no 
ens podíem acomodar”.

Carles Capella

Òscar Casasampere

Va ser el màxim golejador 
d’aquella temporada històrica. 
Les seves dianes van ser clau 
per entrar al play-off .
 Òscar Casasampere 
recorda que “teníem un equip 
fet des del darrere, amb una 
defensa i porteria sòlides que 
ens transmetien a la resta de 
l´equip la confi ança que di-
fícilment ens farien cap gol” 
i lloa la fi gura de Pep Rovira: 
“sense la necessitat d’inventar 
res feia les coses senzilles, amb 
sentit comú”. L’únic que la-
menta l’exdavanter és haver-se 

perdut el partit decisiu, contra 
el Pinoso, per acumulació de 
targetes. “Quina ràbia! Des-
prés d’haver jugat tot l’any i 
fent gols, vaig acabar a Pinós 
dins la cabina de Ràdio Gràcia 
comentant el partit i patint 
com un boig. Per sort vam 
mantenir el 0-0 i vam pujar”, 
afegeix. Casasampere creu que 
“no és fàcil pujar a Segona B i 
això es veu 25 anys després”.

Peça important d’aquell equip 
en la mitja ofensiva del camp 
i també, quan calia, com a 
davanter. En el record queda 
un increïble golàs al camp del 
Martinenc contra el Roldan al 
bell mig de la lligueta d’ascens.
 Francisco Gómez va 
viure tres ascensos al llarg de 
la seva carrera com a futbolis-
ta però “sens dubte em quedo 
amb aquest. Tots, i dic tots, te-
níem el mateix protagonisme. 
La nostra era una plantilla uni-
da que es va sobreposar a tot”.

Per a Gómez el cos tècnic, amb 
Rovira i Gallardo, va ser clau 
“ens van fer creure que tot era 
possible. L’ambient d’aquell 
vestidor era fabulós. Vam ser 
amics i seguim sent amics en-
cara avui” i creu que a Pinós 
l’equip estava “protegit per 
tots els sants... Sant Albarrán, 
sant Capella, sant Carvajal, 
sant Ventura... es que era im-
possible perdre aquell partit!” 
afi rma de forma categòrica 
l’exjugador.

Francisco Gómez

“L’ascens va ser un dels 
millors moments de la 

meva vida esportiva
i no esportiva”

“No teníem camp ni 
teníem res. Potser per
això vam formar un

caràcter d’equip”

“L’ambient del vestidor
era fabulós. Vam ser
amics i seguim sent
amics encara avui”

“Per sanció vaig veure el
partit a Pinós dins la

cabina de Ràdio Gràcia
comentant el partit”

José Manuel

Fitxat l’any anterior del Mar-
tinenc, José Manuel Quiles 
va ser el magistral director de 
joc d’aquella temporada. En la 
seva carrera va disputar 5 pro-
mocions d’ascens a Segona B i 
1 a Segona A, obtenint èxit en 
3 d’ells.
 El futbolista remarca 
que “no tenir camp va ser un 
factor en principi negatiu que 
el vam convertir en positiu i 
ens va unir més a tots”.  José 
Manuel té clar que “sense Pep 
Rovira no s’hauria aconseguit 
l’ascens, per com sap de fut-

bol però també pel seu tracte 
proper i la seva determinacio”. 
L’exfutbolista dona mèrit a 
aquella temporada perquè “el 
Pinoso era un equip fet per 
pujar, ens doblava en pressu-
post. Un autèntic equipàs “.

“El Pinoso era un equip
fet per pujar i que ens

doblava en pressupost.
Un autèntic equipàs”

Entrevistes completes a partir 
del 12 de juny (dia del 25è ani-
versari) al web ceeuropa.cat



8 Segona B · 25 anys

Els protagonistes de la gesta de 
l’ascens del juny del 1994 es van re-
unir al Nou Sardenya el passat diu-
menge 26 de maig per a la disputa 
d’un partit de veterans entre l’Europa 
i l’Espanyol com a inici dels actes de 
commemoració de la fi ta de l’ascens 
a Segona B. 
 Riures, abraçades, records 
d’anècdotes, comentaris sobre el 

pas del temps... l’estadi va acollir un 
moment emotiu per a tota una gene-
ració. Posteriorment, la plantilla del 
1994 va celebrar un dinar  aprofi tant 
l’aniversari de l’Agrupació Europeis-
ta. Els protagonistes de l’ascens viu-
ran els darrers actes d’homenatge en 
la Diada del Soci, amb un sopar i la 
projecció en exclusiva del documen-
tal “L’Ascens d’una generació”.

Records, emoció, retrobaments i germanor

RESPOSTES TRIVIAL

1- Guinardó | 2- Bufi  | 3- Nova 
Creu Alta | 4- Quarta | 5- Tres 
| 6- Albarrán, Miñana i Teruel | 
7 - Òscar. 19 | 8- Josep Castro 
| 9 - En pròpia porta | 10- Ba-
dalona | 11- Sis | 12- Terrassa | 
13- Montuïri |14- Rubio i Bufi  
| 15- Perfecto Rico Mira | 16- 
Barcelona C | 17-  Del Haro 
Álvarez | 18- Pasqual Maragall 
| 19- Cap
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Jordi Caraltó: “L’Europa és el club 
que més duc dins el meu cor”

GOLEJADOR | El davanter és dins el ‘top 25’ de jugadors amb més dianes de la història de l’entitat

Agustí Tenllado

Jordi Caraltó va jugar tres 
temporades consecutives 

a l’Europa d’inici dels anys 
80. Concretament, de la 
temporada 1982/1983 a la 
1984/1985. Va disputar 93 
partits oficials i va marcar 39 
gols: 22 en la primera campa-
nya, 10 en la segona i 7 en la 
darrera. Repassem amb ell al-
guns capítols d’aquella etapa i 
de la seva vida actual.
 Els seus inicis a l’Eu-
ropa van ser complicats, però 
amb l’arribada de jugadors de 
prestigi com Ventura, Ureña i 
Querol, així com l’ascens del 
porter del juvenil, Fausto,  
l’equip va signar una segona 
part del campionat senzilla-
ment espectacular. 

Jordi, valora’ns una mica 
aquesta primera temporada. 
Amb l’entrenador Solsona, 
que va ser el que va fitxar-me 
a mi i a Capella, la primera 
volta va ser molt irregular 
amb molts jugadors nous. No 
obstant, amb l’incorporació 
d’Ureña i Fausto es va donar 
aire a l’equip i recordo una 
gran segona volta.

A la segona temporada vau 
començar com una moto, 
amb 5 victòries als 5 primers 
partits de lliga. Després, un 
escandalós arbitratge d’Her-
vás Torres contra el Júpiter 

us va partir pel mig. Com us 
va afectar aquesta situació?
Ens va tallar completament el 
ritme de victòries quan millor 
anava l’equip. Va ser, sincera-
ment, un arbitratge molt i 
molt dolent!

En la teva darrera tempora-
da, de la mà del tècnic Martí-
nez Bonachera vau estar tota 
la primera volta propers a 
les posicions capdavanteres . 
Fins i tot vau jugar Copa del 
Rei contra l’Espanyol. Va ser 
la temporada més bona de 
l’Europa en els teus anys?
Doncs sí, però precisament 
quan jo era en aquell moment 
el màxim golejador de la lliga, 
cap a la jornada 10 em vaig le-
sionar en el partit d’anada de 
Copa a Sardenya contra l’Es-
panyol, amb N’Kono de por-
ter... No obstant va ser una 
molt bona temporada.

Quin ha estat el record més 
amarg de la teva estada al 
Club? I quin el més feliç?
El més amarg justament la le-
sió de turmell que vaig tenir i 
em va obligar a estar més d’un 
mes inactiu en el moment que 
estava marcant molts gols. El 
més bo és el record en gene-
ral de l’estima de l’afició, del 
club, de la directiva...

Com a davanter centre feies 
molts gols. Defineix-te tu 
mateix com a jugador.

Em situava molt bé al camp, 
tant al centre com a l’esquer-
ra. Tenia bona desmarcada i 
força velocitat.

Si mal no recordem, vas ha-
ver de retirar-te encara jove. 
Fins i tot l’Europa et va 
fer un partit d’homenatge. 
Com vas viure personalment 
aquesta circumstància?
Amb 28 anys vaig haver de 
deixar l’equip per motius la-
borals. Massa aviat. Em vaig 
incorporar a l’equip d’empre-
sa de la Danone, on tenia fei-
na. Vaig jugar en aquell equip 
amb Zaldua d’entrenador. 
Recordo la gran sorpresa de 
l’homenatge que em van de-
dicar davant el Barça Atlètic.

Des de la teva retirada, a què 
t’has dedicat professional-
ment ? I en l’actualitat ?
Estic treballant en una em-
presa del ram de la construc-
ció, sector on ja duc 30 anys.

Segueixes vinculat al món 
del futbol i ets el president 
del Molins de Rei. Com 
es porta això de ser gestor 
d’una entitat esportiva?
Sí, ja fa 11 anys que en sóc el 
president. És una responsa-
blitat molt diferent, on has 
d’estar rodejat de persones 
implicades i de confiança, 
sense ànim de lucre. Els anys 
com a jugador, però, et donen 
una dimensió on veus quin 

tracte has de tenir amb els ju-
gadors i els entrenadors. Et fa 
ser més objectiu.

Mantens el contacte amb ex-
companys de la teva època a 
l’Europa?
Sí, sobretot amb Capella, que 
vivim a Molins els dos.

Segueixes l’Europa? Com 
valores l’entitat en el mo-
ment actual?
Molt! Totes les cròniques! En 
els últims anys ha tingut alts 
i baixos. Per mi l’entitat hau-
ria d’estar a Segona A o Sego-
na B. L’Europa és el club que 
més duc dins del meu cor  

Jordi Caraltó Soler

24 d’agost del 1956

3 temporades | 93 partits 

de lliga | 39 gols

Base a la Bonanova i 

Esplugues. Com a amateur a 

Puerto Real, Horta, Figueres, 

Santfeliuenc, Europa, Danone 

i Molins de Rei
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La tradició catalana del foc: 
Què és la Flama del Canigó?

Que què és la Flama del Canigó? 
La característica essencialment 
simbòlica de la fl ama del Canigó 
fa que cada persona tingui una 
relació vivencial única amb aquest 
element reivindicatiu i festiu alho-
ra. Tot i així hi ha tot un seguit de 
defi nicions o adjectius que tots o 
quasi tots estaríem d’acord. Pel que 
fa a defi nicions, podríem dir que 
és el foc baixat del cim del Canigó 
amb el que s’encenen moltes de les 
fogueres de Sant Joan. I pel que fa 
als adjectius, els més emprats són 
germanor i catalanitat. La Flama 
del Canigó, renovada cada any, vol 
transmetre un missatge d’unitat 
dels Països Catalans.
 El foc s’encén en una 
cerimònia col·lectiva: el cap de 
setmana abans de Sant Joan una 
munior d’homes i dones fan 
l’ascenció a la pica amb feixines de 

llenya que porten dels seus pobles, 
viles i ciutats. Aquest combustible 
s’apila dalt del pic tot esperant 
l’arribada de la nit del 22 al 23 de 
juny que s’encendrà per renovar el 
foc de la fl ama del Canigó.
 El dia 22 juny es recull 
el foc que ha estat reservat al Cas-
tellet d’un any per l’altre i enfi len 
muntanya amunt fi ns el cim. Allí, 
acompanyats per molts membres 
dels equips de foc, se celebra la 
renovació de la fl ama. El foc vell 
encén el foc nou i amb la negror 
de la nit comencen a baixar del 
cim amb fanals, torxes, etc i se’n 
comença la distribució per tots els 
racons dels Països Catalans.
 Després, la fl ama anirà 
arribant als diferents pobles, viles 
i ciutats. On també, si s’escau, es 
distribuirà per els barris, com és el 
cas de Gràcia. Quan cau el sol es 

llegeix el missatge i un cop llegit 
s’encén la foguera amb el foc sagrat 
baixat del cim. Actualment uns 
400 municipis del principat ence-
nen el seus focs d’aquesta manera.
 A Perpinyà el foc renovat 
de la fl ama del Canigó tornarà a 
ser dipositat al Castellet per tal 
de custodiar-lo fi ns l’any següent 
que tornarà a començar la roda.
Un altre dels elements que donen 
personalitat al ritual de la Flama 
del Canigó és la lectura del mani-
fest, que junt amb el foc baixat del 
cim del Canigó és l’element comú 
agermanant totes les enceses.

A Gràcia, la fl ama la rebem a la 
plaça de Sant Jaume de Barcelona, 
d’on la recollim per dur-la fi ns al 
districte tot passejant-la amb un 
cercavila en presència de les diver-
ses entitats participants, entre les 
quals hi ha el CE Europa, que hi 
participa ja fa anys molt activa-
ment. Per últim, entre tots, s’encén 
el peveter i es llegeix del manifest 
a la plaça de la Vila de Gràcia el 
vespre de 23 de juny per a que la 
Flama encengui places i carrers de 
tot el barri la nit més curta de l’any.

Òmnium Gràcia 

La Flama del Canigó
busca que cada
persona tingui

una relació vivencial
amb aquest element

El foc s’encén en una
cerimònia col·lectiva

el cap de setmana
abans de Sant Joan

A Gràcia es rep la
fl ama de la plaça
Sant Jaume de

Barcelona i es duu
a la Vila passejant-la

amb un cercavila
on hi són presents
diverses entitats
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El Centenari del club, l’any 2007, va ser l’ex-
cusa perfecta per reunir, al voltant d’una taula, 
els socis i afi cionats de l’Europa. L’argument 
de l’efemèride va servir per repetir l’acte l’any 
següent, començant a repartir les insígnies a la 
fi delitat de 25, 50 i 75 anys de socis.

Des de llavors el club ha celebrat tradicio-
nalment aquest acte, consolidant la trobada 
entre la seva massa social al voltant de la data 
d’aniversari de l’Europa (5 de juny). Sigui el 
mateix dia 5 o en dies propers, cada primavera 
el blau escapulari ha anat recordant els més de 
cent anys de vida de l’entitat.

Des de fa dues temporades, aquest acte ha 
evolucionat per acabar d’omplir-se d’emo-
tivitat i realitzant homenatges paral·lels a 
l’entrega de les insígnies. L’any passat va ser 
el torn de l’Agrupació Europeista, la penya 
més antiga de l’entitat i de tot Catalunya, i 
enguany el sopar serveix de marc per recordar 
l’ascens a Segona B del qual ara se celebren els 
seus 25 anys.

L’acte, acompanyat de documents audiovisu-
als inèdits, acaba agafant aires de solemnitat i 
de comunió entre europeistes.

Pels clubs modestos és molt important man-
tenir viu el caliu del soci, més quant aquest és 
escàs fruit de l’absorció de l’atenció en l’esport 
per part de les entitats d’elit. En aquest 
aspecte, l’europeisme va saber aprofi tar el seu 
Centenari per crear un acte singular, que no 
realitzen massa més clubs amateurs del nostre 
voltant i que posa en valor el sentiment pel 
blau escapulari.

Aquest any, a més, al soci l’acompanyen els 
exjugadors i tècnics de la plantilla que va 
donar al club una de les majors alegries de 
la seva història recent. L’ascens a Segona B 
el 1994, sense camp propi -el Nou Sardenya 
estava en construcció-, va ser una de les fi tes 
que va impulsar a tota una jove ‘generació dels 
80’ a fer-se afi cionat de l’Europa. Pocs anys 
després van arribar les copes de Catalunya, 
però aquesta ja és una altra història.

Editorial

Celebrar els aniversaris com cal

Agenda Partits de futbol, actes del club i activitats d’altres entitats 
en el període entre publicacions mensuals de L’Escapvlat

Juny

Fins el 9 de juny
Teatre: “Dolors”
Teatre Lliure
(c/ Montseny, 47) 

Divendres 14
Festa fi  curs Escola de Futbol
CE Europa
(Estadi Nou Sardenya) 
18 hores

Dissabte 15
12 hores de Tennis Taula
El Centre
(c/ Ros de Olano, 9) 

Diumenge 30
Diada Castellera de la Festa 
Major del Camp d’en Grassot
Castellers de la Vila de Gràcia
-consultar lloc i hora- 

La cloenda de l’Escola, un dels millors actes de l’any



Reportatge

relacionats amb l’aigua que 
potser són menys coneguts, 
però que podrien ser d’aju-
da per a molta gent.

Per donar a conèixer aques-
tes trobades al gran públic, 
n’hem gravat quatre, i ara 
les difondrem en una cam-
panya de televisió i online 
sota el concepte de “Xerra-
des socials”.

Cadascuna de les xerrades 
que integren la campanya 
està dirigida a un col·lectiu 

Que ningú es quedi enrere

específi c: famílies en risc 
d’exclusió; persones amb 
discapacitat; persones a 
l’atur i amb precarietat la-
boral; i gent gran en risc de 
vulnerabilitat. A més, cada 
xerrada compta amb la pre-
sència d’una moderadora, 
d’un personatge conegut re-
lacionat amb el col·lectiu en 
qüestió, d’un representant 
d’Aigües de Barcelona, i de 
diferents experts i membres 
d’associacions solidàries i 
veïnals que enfoquen la seva 
feina al tema tractat.

Xerrades sobre persones a l’atur.

Aquestes “Xerrades socials” 
han servit per donar veu 
a col·lectius que habitual-
ment no la tenen, i també 
com a punt de trobada per-
què diversos actors socials 
puguin intercanviar punts 
de vista i sumar esforços. Els 
millors moments de les tro-
bades es recullen en els dife-
rents vídeos que formen la 
campanya, i que ja es poden 
veure a TV3 i a la pàgina 
web d’Aigües de Barcelona. 

Aigües de Barce-
lona és l’empre-
sa publicopriva-
da que gestiona 

el cicle integral de l’aigua per 
als prop de 3 milions de per-
sones que viuen a Barcelona 
i la seva àrea metropolitana.

Per evitar que les grans di-
mensions que té es traduei-
xin en distància respecte a la 
ciutadania, Aigües de Barce-
lona duu a terme tota me-
na d’accions per estar més 
a prop de les persones dels 
nostres barris i municipis, i 
especialment dels col·lectius 
que són més vulnerables.

En aquesta línia, ja hem or-
ganitzat 282 trobades amb 
els veïns de 35 barris i muni-
cipis per explicar amb més 
detalls tots aquells aspectes 

Xerrades sobre persones amb discapacitat.


