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L’anècdota

 Antoni Gaudí va

ser el primer aficionat

Una imatge espectacular. El camp de la Sagrada
Família va permetre a Gaudí, segons diuen, veure els
entrenaments, i fins i tot alguns partits, de l’Europa

L’entranyable vell Sardenya va viure grans dies de futbol.
Va ser l’època de les grans entrades, però també de
moments delicats, com el descens a Preferent

Els Estadis, més
que un símbol
Abans d’arrelar-se
a l’actual camp de
Sardenya, el club va
tenir diversos terrenys
de joc per Barcelona
es del carrer de la Indústria, passant per la
Sagrada Família i el
Nou Sardenya, l’Europa ha tingut al llarg de
la seva història fins a 9 estadis
–o terrenys de joc– diferents.
El primer de tots estava situat
al final del carrer de la Indústria,
i va ser utilitzat només durant
dos anys, des de la fundació fins
al 1909. Des d’aquell any i fins
al 1912, la Sagrada Família va
ser testimoni excepcional del
creixement de l’entitat, en tenir
situat el terreny de joc just al davant. Els següents vuit anys, l’Europa va jugar al carrer de la
Marina, en un terreny de joc que
va deixar pas, ja entrats a la dècada dels anys 20, a les primeres referències del carrer de Sardenya. Del 1920 al 1923 el terreny de joc estava situat a les
cantonades d’Indústria amb Sardenya i del 1923 al 1931, entre
Sardenya i Taxdirt. Va ser just
aquí on l’Europa va jugar tres
temporades a Primera Divisió.
Els convulsos anys 30 van tenir un primer escenari, situat al
passeig Mariscal Jofre. Abans
de l’inici de la Guerra Civil, el club
es va traslladar a Providència

D

la seva forma de ‘U’

El maig del 95 es va estrenar el remodelat Nou Sardenya,
que aquell dia presentava un aspecte immillorable.
És l’actual ‘Teatre dels somnis’ del club gracienc

El Nou Sardenya no tenia, sobre
els plànols originals, grada en el
seu lateral. El camp, en principi,
havia de tenir forma de ‘U’, i deixar la part oposada a la tribuna
amb una simple paret. La insistència dels aleshores màxims
responsables de l’entitat va fer
que, finalment, el terreny de joc
dels graciencs estigués tancat
pels quatre cantons, i es convertís així en un estadi adequat.

La dada

 20 pessetes, el

Des de 1940 s’ha
establert al Nou
Sardenya, remodelat
el 1995
cantonada Sardenya, fins al
1939. Després de la guerra, l’Europa es trobava sense camp, fins
que va poder aconseguir el terreny on actualment encara juga.
Després de moltes obres, el dia
1 de desembre de 1940 s’estrenava el camp de Sardenya, escenari de les fites escapulades
fins a principis dels anys 90. Sobre la mateixa base del vell
camp, el 1995 es va aixecar l’actual estadi, el Nou Sardenya, el
novè en la història del club.
Mentre es duia a terme
aquesta transformació, el primer
equip escapulat es va veure obligat a ‘exiliar-se’. Jugant al camp
del Martinenc –el Guinardó– va
aconseguir l’ascens a Segona
B. La temporada següent, i ja en
la tercera categoria del futbol
estatal, l’equip escapulat va jugar els seus partits com a local al Feliu i Codina, a la barriada d’Horta. n

L’apunt

 L’estadi actual i

LES CLAUS
El club gracienc ha
tingut nou terrenys
de joc durant la
seva història

Diuen les llengües antigues que
Antoni Gaudí va ser el primer
gran aficionat a l’Europa. De fet,
el mític arquitecte va estar treballant en la seva gran obra, la Sagrada Família, veient entrenar-se
i jugar l’Europa durant tres anys
(1909-1912). En efecte, el club
tenia situat el seu terreny de joc
en el que ara és la plaça de la
Sagrada Família.

lloguer d’un mes
Abans de tenir cap solar en propietat, l’Europa era llogater dels
terrenys de joc on jugava. La
temporada 1909-1910, el terreny situat davant la Sagrada Família costava 20 pessetes al
mes. Amb el que fa gairebé cent
anys es podia pagar tot un
camp, ara només es poden pagar dues fotocòpies d’un paper...
i encara.

Un dels darrers grans èxits del club, l’ascens a Segona B,
es va produir quan l’equip jugava al camp del Guinardó.
A la imatge, l’Europa-Montuiri del ‘play-off’ d’ascens

Sabia que?

 Un estadi televisiu

i també cinèfil

Nou Sardenya, un recinte molt modern
El Nou Sardenya, inaugurat el 1995, és la principal casa de l’Europa –que actualment disposa de tres instal·lacions–. Amb una capacitat per a 7.000 espectadors, mil d’ells situats en cadires sota tribuna coberta, l’estadi gracienc apareix al mapa enmig d’un
bosc de carrers i edificis. La gespa artificial homologada per la
FIFA, el marcador electrònic, les cabines de premsa i el pàrquing
subterrani, el converteixen en una pràctica instal·lació esportiva
situada a la part sud de Gràcia i al bell mig de Barcelona. L’estadi és el primer pas per a un Europa de futur.

Per la seva singularitat i ubicació
geogràfica, el Nou Sardenya ha
estat triat en nombroses ocasions per ser escenari de diversos rodatges publicitaris o filmacions televisives. La seva forma i
aspecte (no és ni un camp petit
ni un estadi gran), és considerat
com a ideal per moltes productores audiovisuals. Grans figures
internacionals del futbol han trepitjat l’estadi gracienc.

