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editorial
Saber adaptar-se a les circumstàncies

Mai és agradable marxar de casa. Enlloc es troba un com aquell 
racó de món que anomena llar. Passa en la vida particular i 
també en l’esportiva, on la llar de tots els europeistes és, des del 
1995, el Nou Sardenya, aixecat sobre els fonaments del vell esta-
di de Sardenya, que ocupa el mateix espai des del 1940.

La família escapulada, que l’any vinent farà 75 anys que es con-
centra en la mateixa localització, viu aquests dies un exili forçat 
del seu Primer Equip a Santa Coloma de Gramenet. La causa, 
noves filtracions d’aigua que afecten els equipaments del pàr-
quing i el gimnàs que romanen sota el terreny de joc del club.

Mentre duren les obres de reparació d’aquest dany no causat per 
cap error del CE Europa, el cert és que l’entitat s’ha vist obligada 
a buscar un nou espai on desenvolupar la seva activitat i, per una 
sèrie de característiques, Santa Coloma de Gramenet i el seu 
Nou Municipal han encaixat en tots els aspectes.

L’acollida dels colomencs ha 
resultat magnífica, i ara són els 
europeistes els que, durant dos 
mesos i si els responsables 
tècnics d’obra mantenen el 
termini previst, hauran d’acos-
tumar-se a fer de les cadires 
també blaves de ‘Can Peixauet’ 
un acomodament gracienc.

Aquesta és la segona vegada que l’equip es veu obligat a 
exiliar-se. La primera va ser entre el 6 de setembre del 1992 i el 
15 d’agost del 1995, quan el vell Sardenya va donar pas al Nou 
Sardenya després de gairebé tres anys d’obres. Curiosament, 
l’exili -llavors al Guinardó, camp del Martinenc encara de terra 
per aquella època- va finalitzar amb un ascens a Segona B la 
temporada 1993/1994. 

En aquells temps van fer una gran temporada i una gran gesta 
fora de casa els Albarrán, Carvajal, Surrallés, Francisco, Colomé, 
David Martín, José Manuel, Capella, Ventura i companyia. Qui 
sap si també a l’exili, marxar de casa serà una causa-efecte pels 
Rafa Leva, Cano, Alberto, Víctor Duran, Guzman, Valderas, Javi 
Lara, Camacho o Javi Sánchez, per citar-ne alguns. Sigui com 
sigui, plantilla i afició necessiten adaptar-se a les circumstàncies i 
intentar que la vida colomenca sigui el més exitosa possible 

L’exili serà durant
poc temps, però

cal saber-lo
gestionar esportiva
i emocionalment

l’enquesta
El Primer Equip de l’Europa
amb calendari de lliga de Tercera...

A) Té una distribució favorable 
B) Té una distribució desfavorable 
C) Té una distribució equilibrada

Vota a: ceeuropa.cat. Cada mes publicarem el 
resultat de la darrera enquesta del portal web.

La propera lliga 2014/2015
a Tercera es dibuixa...

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Igual de competida
 

Més competida
 
 
Menys competida

24,7%

[Redacció] · Una de les gràcies 
i dels factors que més fa que 
ens agradi el futbol és que en 
aquest esport no sempre gua-
nya el millor, i això el fa, segons 
com, més emocionant.

En el seu retorn al Torneig 
d’Històrics del Futbol Català, 
l’Europa va quedar enquadrat 
al Grup 2 -jugat el passat di-
marts dia 5 d’agost- amb un 
triangular ple de derbis: Sant 
Andreu - Europa - Sants.

Només el campió de cada grup 
del torneig -un total de quatre- 
passa ronda per disputar les 
semifinals. En el cas d’aquest 

segon grup, el campió va ser el 
Sant Andreu -que finalment es 
va alçar amb el títol- però qui va 
fer més mèrits sobre la gespa 
va ser l’Europa i, fins i tot, un 
combatiu Sants.

En el primer duel entre qua-
dribarrats i escapulats (0-0), 
el joc, les combinacions i les 
ocasions de l’Europa van ser 
un clar bany al màxim rival, 
conjunt actualment de Segona 
B i amb més partits de rodatge 
a les cames que l’Europa. No 
obstant, en no entrar la pilota, la 
tanda de penals per evitar pos-
sibles empats triples va caure 
del cantó andreuenc.

Aquest factor va ser deter-
minant, donat que, després, 
tant Europa com Sant Andreu 
van guanyar per només 1-0 al 
Sants. Amb els mateixos punts 
i gols a favor, el Sant Andreu va 
obtenir el primer lloc del grup 
per la tanda de penals particu-
lar amb l’Europa.

Malgrat caure en el primer dia 
de competició, l’Europa va do-
nar molt bones sensacions tot 
just en el segon dia de futbol 
que l’equip practicava en plena 
pretemporada, després del de 
Copa Catalunya contra l’Espa-
nyol B. Una participació que va 
satisfer a tothom 

Un Històrics amb bon regust

Ignacio lluita una pilota per alt en el primer derbi del Grup 2 del Torneig d’Històrics 2014

L’Europa dóna un bany al campió però els penals li giren l’esquena

63%

L’Escapvlat per dins...

“L’Escapvlat” és un mitjà de comunicació 
oficial del CE Europa que depèn de forma 
directa del Departament de Premsa i vinculat 
amb els altres canals del club (web i xarxes 
socials) a nivell informatiu corporatiu. 
“L’Escapvlat” està produït per DeBarris, 
SCCL. “L’Escapvlat” té una periodicitat de 
caràcter mensual amb 2.500 exemplars.

• Edició i Consell Rector
Junta Directiva del CE Europa
• Direcció
Àngel Garreta (Cap de Premsa)
• Redacció
Xavier Vidal, Jordi Vela, Jordi Freixenet,
David Bley, Isabel Ocaña, Laura Alquézar,
Martí Puig i Àngel Garreta
• Maquetació i Fotografia
Àngel Garreta i agència remimages.com

• Fonts informatives i gràfiques
Arxiu documental i web del CE Europa.

• Contacte
info@ceeuropa.cat 

Publicitat: Xavier Garcia (Tel. 627 017 071)

• Informació diària sobre el club
ceeuropa.cat · @ceeuropa · facebook.com/ceuropa

• Dipòsit legal: B-14.046-2010

... qui som?12,3%
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Cano, Alberto, Rafa Leva i Víctor Duran, els capitans
[Redacció] · Com és tradició 
en els dies de pretemporada, 
el vestidor i el cos tècnic del 
Primer Equip de l’Europa han 
decidit quins seran els capi-
tans que representaran l’equip 
aquesta temporada: Cano 
repetirà com a primer capità i 
la resta formen part també de 
la línia defensiva de l’equip: 
Alberto, Rafa Leva i Víctor 
Duran.
 
Són, sobre el terreny de joc, 
els jugadors amb més jerar-
quia i, enguany també, en la 
representació del club, ja sigui 
sobre la gespa o a nivell institu-
cional o de relació amb tècnics 

i directiva. Àlex Cano afrontarà 
la seva segona temporada com 
a capità de l’Europa després 
de la retirada d’Àlex Delmàs. 
Alberto també repeteix com 
a segon capità, mentre que 
Rafa Leva i Vïctor Duran s’es-
trenen. 
 
D’igual forma que en molts 
clubs de totes les categories, 
la plantilla tria no només un 
capità sinó quatre, per defi nir 
una llista ordenada de repre-
sentació en cas que els primers 
-ja sigui per lesió, sanció o no 
convocatòria- no puguin exer-
cir aquestes funcions sobre el 
rectangle de joc. 

El vestidor del Primer Equip tria quins seran els seus representants al camp i en la relació amb l’entitat

L’Europa, a vuitens de la Copa Catalunya
Entre els partits de preparació que està dis-
putant la primera plantilla gracienca, la Copa 
Catalunya és sempre dels més especials.

Enguany, l’Europa ha superat les dues primeres 
eliminatòries fi ns arribar als vuitens de fi nal, que 
es disputaran el proper diumenge 17 d’agost a 
les 19 hores al Nou Municipal de Santa Coloma 
de Gramenet. Feia quatre anys que el quadre 
escapulat no arribava tan lluny.

Les dues darreres temporades va caure a 
primera ronda i la temporada 2011/2012 a la 
segona. Va ser l’any 2010 quan l’equip de Pe-
dro Dólera va arribar més lluny en l’era recent, 
justament als mateixos vuitens de fi nal, caient 
eliminat davant el Llagostera, llavors de Tercera 
Divisió i enguany de la Liga Adelante.
Les dues primeres rondes d’enguany han deixat 
els següents resultats: Europa 1- Espanyol B 0 
i Europa 2 - Castelldefels 2 (3-1 a penals) 

Quatre veterans de l’actual plantilla, amb galons a l’equip, defensaran la capitania
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Tercera Divisió 2014/2015 · Grup V

Inici de lliga el 24 d’agost · Final del campionat el 17 de maig · No hi haurà lliga entre el 15 de setembre i el 4 d’octubre per la dis-
puta de la Copa de Regions UEFA per part de la Selecció Catalana Amateur. L’Europa, com a local i per tema de calor, començarà 
els seus partits a l’exili en horari de tarda per després passar a jugar pel matí més endavant, com és habitual. La darrera jornada 
de lliga tindrà horari unificat i marcat per la FCF. Podeu consultar tot el que doni de sí la lliga a www.ceeuropa.cat
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Europa B: Tercera Catalana 2014/2015 · Grup X

1a VOLTA

Jornada 1 · (07/09/14)
Hospitalense - EUROPA

Jornada 2 · (14/09/14)
EUROPA - Levante LP

Jornada 3 · (21/09/14)
Pastrana BC - EUROPA

Jornada 4 · (28/09/14)
EUROPA - Sant Pere Nord

Jornada 5 · (05/10/14)
Trinidad - EUROPA

Jornada 6 · (12/10/14)
EUROPA - Pubilla Casas

Jornada 7 · (19/10/14)
Fontsanta-Fatjó - EUROPA

Jornada 8 · (26/10/14)
EUROPA - Sant Just Desvern

Jornada 9 · (02/11/14)
EUROPA - Can Buxeres

Jornada 10 · (09/11/14)
Atlètic Prat - EUROPA

Jornada 11 · (16/11/14)
EUROPA - Almeda

Jornada 12 · (23/11/14)
Iberia - EUROPA

Jornada 13 · (30/11/14)
EUROPA - UDAF Inter

Jornada 14 · (14/12/14)
Racing Vallbona - EUROPA

Jornada 15 · (21/12/14)
EUROPA - Montbau

Jornada 16 · (11/01/14)
Hospitalet Atlètic - EUROPA

Jornada 17 · (18/01/14)
EUROPA - Santa Eulàlia

2a VOLTA

Jornada 18 · (25/01/15)
EUROPA - Hospitalense

Jornada 19 · (01/02/15)
Levante LP - EUROPA

Jornada 20 · (08/02/15)
EUROPA - Pastrana BC

Jornada 21 · (22/02/15)
Sant Pere Nord - EUROPA

Jornada 22 · (01/03/15)
EUROPA - Trinidad

Jornada 23 · (08/03/15)
Pubilla Casas - EUROPA

Jornada 24 · (15/03/15)
EUROPA - Fontsanta-Fatjó

Jornada 25 · (22/03/15)
Sant Just Desvern - EUROPA

Jornada 26 · (29/03/15)
Can Buxeres - EUROPA

Jornada 27 · (12/04/15)
EUROPA - Atlètic Prat

Jornada 28 · (19/04/15)
Almeda - EUROPA

Jornada 29 · (26/04/15)
EUROPA - Iberia

Jornada 30 · (03/05/15)
UDAF Inter - EUROPA

Jornada 31 · (10/05/15)
EUROPA - Racing Vallbona

Jornada 32 · (17/05/15)
Montbau - EUROPA

Jornada 33 · (24/05/15)
EUROPA - Hospitalet Atlètic

Jornada 34 · (31/05/15)
Santa Eulàlia - EUROPA

Juvenil A: Lliga Nacional 2014/2015 · Grup VII

1a VOLTA

Jornada 1 · (31/08/14)
Manlleu - EUROPA

Jornada 2 · (07/09/14)
EUROPA - Girona

Jornada 3 · (14/09/14)
Blanca Subur - EUROPA

Jornada 4 · (21/09/14)
EUROPA - EF Mataró

Jornada 5 · (28/09/14)
Gironès Sabat - EUROPA

Jornada 6 · (05/10/14)
EUROPA - Mollet

Jornada 7 · (12/10/14)
Vila Olímpica - EUROPA

Jornada 8 · (19/10/14)
EUROPA - Gavà

Jornada 9 · (26/10/14)
Reus Deportiu - EUROPA

Jornada 10 · (02/11/14)
EUROPA - Barcelona B

Jornada 11 · (09/11/14)
Sant Andreu - EUROPA

Jornada 12 · (16/11/14)
EUROPA - Damm B

Jornada 13 · (23/11/14)
Espanyol B - EUROPA

Jornada 14 · (30/11/14)
EUROPA - Unif. Bellvitge

Jornada 15 · (14/12/14)
EUROPA - L’Hospitalet

Jornada 16 · (21/12/14)
Prat - EUROPA

Jornada 17 · (11/01/14)
EUROPA - Cornellà B

2a VOLTA

Jornada 18 · (18/01/15)
EUROPA - Manlleu

Jornada 19 · (25/01/15)
Girona - EUROPA

Jornada 20 · (01/02/15)
EUROPA - Blanca Subur

Jornada 21 · (08/02/15)
EF Mataró - EUROPA

Jornada 22 · (22/02/15)
EUROPA - Gironès Sabat

Jornada 23 · (01/03/15)
Mollet - EUROPA

Jornada 24 · (08/03/15)
EUROPA - Vila Olímpica

Jornada 25 · (15/03/15)
Gavà - EUROPA

Jornada 26 · (22/03/15)
EUROPA - Reus Deportiu

Jornada 27 ·  (29/03/15)
Barcelona B - EUROPA

Jornada 28 · (12/04/15)
EUROPA - Sant Andreu

Jornada 29 · (19/04/15)
Damm B - EUROPA

Jornada 30 · (26/04/15)
EUROPA - Espanyol B

Jornada 31 · (03/05/15)
Unif. Bellvitge - EUROPA

Jornada 32 · (10/05/15)
L’Hospitalet - EUROPA

Jornada 33 · (17/05/15)
EUROPA - Prat

Jornada 34 · (24/05/15)
Cornellà B - EUROPA

Femení A: Segona Divisió 2014/2015 · Grup III

1a VOLTA

Jornada 1 · (07/09/14)
Lleida Esportiu - EUROPA

Jornada 2 · (21/09/14)
EUROPA - Igualada

Jornada 3 · (28/09/14)
Seagull - EUROPA

Jornada 4 · (05/10/14)
EUROPA - Son Sardina

Jornada 5 · (12/10/14)
EUROPA - Levante LP

Jornada 6 · (19/10/14)
Barcelona B - EUROPA

Jornada 7 · (02/11/14)
EUROPA - Sant Andreu

Jornada 8 · (09/11/14)
AEM - EUROPA

Jornada 9 · (16/11/14)
EUROPA - San Gabriel B

Jornada 10 · (30/11/14)
Espanyol B - EUROPA

Jornada 11 · (07/12/14)
EUROPA - L’Estartit

Jornada 12 · (14/12/14)
Vic - EUROPA

Jornada 13 · (11/01/15)
EUROPA - Transp. Alcaine B

2a VOLTA

Jornada 14 · (18/01/15)
EUROPA - Lleida Esportiu

Jornada 15 · (25/01/15)
Igualada - EUROPA

Jornada 16 · (01/02/15)
EUROPA - Seagull

Jornada 17 · (15/02/15)
Son Sardina - EUROPA

Jornada 18 · (22/02/15)
Levante LP - EUROPA

Jornada 19 · (01/03/15)
EUROPA - Barcelona B

Jornada 20 · (08/03/15)
Sant Andreu - EUROPA

Jornada 21 · (15/03/15)
EUROPA - AEM

Jornada 22 · (22/03/15)
San Gabriel B - EUROPA

Jornada 23 ·  (29/03/15)
EUROPA - Espanyol B

Jornada 24 · (12/04/15)
L’Estartit - EUROPA

Jornada 25 · (19/04/15)
EUROPA - Vic

Jornada 26 · (26/04/15)
Transp. Alcaine B - EUROPA

El Filial del CE Europa, recent ascendit a Tercera Catalana, intentarà lluitar per la 
part alta d’aquesta nova categoria assolida l’estiu passat i ho farà davant històrics 
regionals -amb els quals va arribar a jugar el Primer Equip fa 10 anys- com el Pubilla 
Casas o el Santa Eulàlia.

Pel que fa al Juvenil A, l’equip que entrena Òscar Sanchís (fins ara entrenador del 
Juvenil B i sotscampió de Catalunya amb aquest equip), afronta una nova partici-
pació a la Lliga Nacional amb intenció d’estar a la part alta de la classificació i, si es 
pot, tornar a aspirar al retorn a Divisió d’Honor.

Quant al Femení A, l’equip té en l’anterior temporada -on a punt va estar de disputar 
la promoció d’ascens a la Primera Divisió estatal- el seu sostre competitiu més alt de 
la història. Sense pressions, l’equip intentarà fer una bona temporada que li permeti 
estar un any més al segon esglaó més gran del futbol femení.



6 15 d’agost del 2014Obres al nOu sarDenya

Dos mesos jugant lluny de casa
Noves filtracions no resoltes en les obres del canvi de gespa de fa tres anys, obliguen a l’exili

[Àngel Garreta] · El Nou Sar-
denya ja suma més de dues 
setmanes d’obres. El recinte, 
inoperatiu durant la resta d’es-
tiu per a la pràctica d’entre-
naments i partits, es troba en 
plena fase de resolució dels 
problemes de filtració d’aigua a 
les instal·lacions inferiors. 

El termini previst de finalització, 
el 28 de setembre. El president 
del club, Guillaume de Bode, 

va fer una visita al recinte 
després dels primers set dies 
d’intervencions i va xerrar amb 
el cap d’obra per després aten-
dre els mitjans de comunicació 
al propi estadi.
 
El president remarcava que 
“aquestes obres no són cap be-
nefici per l’Europa. No es gua-
nya res quant a equipament o 
millores pràctiques del recinte. 
Segurament quan tot torni a la 

normalitat, poc semblarà des 
de lluny que l’estadi hagi patit 
cap obra, però aquesta és ne-
cessària a nivell estructural de 
tota la instal·lació, no només 
per l’Europa, sinó també pels 
aparcaments i el gimnàs”. 

Quant al termini, el president 
afirma que “els responsables 
de tots els àmbits tècnics i 
municipals asseguren que el 
Nou Sardenya serà practicable 

a partir del 28 de setembre. El 
club treballarà ara per intentar 
aprofitar la reforma per, un cop 
resolt el problema, intentar 
guanyar espai pel rectangle 
de joc”.

Si bé aquesta millora hipotèti-
ca no seria de línia a línia de 
banda o de fons, sinó en la 
distància entre aquesta i la ba-
rana (o tanques publicitàries) 
delimitadores del recinte, el 

club intentarà que s’apliqui. Si 
l’opció és viable, segurament el 
Nou Sardenya guanyi una mica 
més d’amplada i llargada.

Si ho fa, les banquetes dels 
tècnics i jugadors suplents pas-
sin a integrar-se dins la grada 
de la tribuna baixa, a l’estil de 
la Premier League anglesa, 
guanyant angle de visió dels 
tècnics sobre el terreny de joc, 
en no estar sobre pla  
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Totes les dades de la plantilla 2014/2015
Noms ‘de guerra’ esportius, temporades al club, procedència, demarcació... Tot el que cal saber de l’equip

PLANTILLA DE JUGADORS

PORTERS

RAFA LEVA · Rafael Leva Molano · 27/09/81 3r capità
Procedència: CE Europa · Demarcació: Porter · 4a temporada 

SERGIO · Sergio Fernández Ortiz · 28/03/94
Procedència: UDA Gramenet · Demarcació: Porter · 1a temporada

DEFENSES

CANO · Àlex Cano Jiménez · 07/03/88 · 1r capità
Procedència: CE Europa · Demarcació: Central · 6a temporada 

ALBERTO · Alberto González Soriano · 01/05/86 2n capità
Procedència: CE Europa · Demarcació: Central · 5a temporada

VÍCTOR DURAN · Víctor Duran Sánchez · 02/06/80 4t capità
Procedència: CE Europa · Demarcació: Central · 4a temporada

ALEGRE · Albert Alegre Martí · 28/05/92
Procedència: CE Europa · Demarcació: Lateral Esquerre · 2a temporada

PASTELLS · Sergi Pastells Mar´tinez · 13/10/93
Procedència: UE Castelldefels · Demarcació: Lateral Dret · 1a temporada

DOT · Oriol Dot Codina · 15/03/88
Procedència: Terrassa FC · Demarcació: Lateral Dret · 1a temporada

MIGCAMPISTES

VALDERAS · Daniel Valderas Arcos · 14/07/86
Procedència: CE Europa · Demarcació: Mig/Interior · 6a temporada

GUZMAN · Carlos Guzman Prados · 02/09/90
Procedència: CE Europa · Demarcació: Mig Organitzador · 6a temporada

JAVI LARA · Javier Lara Jiménez · 23/08/87 
Procedència: CE Europa · Demarcació: Mig/Organitzador · 4a temporada

PADILLA · Alberto Padilla Martín · 20/11/86
Procedència: CF Montañesa · Demarcació: Organitzador · 2a temporada

PUTXI · Gerard Puigoriol Arnaus · 06/05/91
Procedència: AEC Manlleu · Demarcació: Pivot Defensiu · 1a temporada

VIVES · Joan Vives Luque · 21/01/88
Procedència: UE Vilassar de Mar · Demarcació: Mitjapunta · 1a temporada

DAVANTERS

CAMACHO · Roberto Camacho Naise · 30/12/84
Procedència: CE Europa · Demarcació: Extrem · 3a temporada 

ROVIRA · Ramon Rovira Terrón · 26/12/88
Procedència: CE Europa · Demarcació: Extrem · 5a temporada

JAVI SÁNCHEZ · Javier Sánchez Camacho · 03/02/84
Procedència: CE Europa · Demarcació: Davanter Centre · 2a temporada

NILS · Nils Puchades Nordgren · 24/12/89
Procedència: CF Montañesa · Demarcació: Extrem · 2a temporada

IGNACIO · Ignacio Rosillo López · 17/02/88
Procedència: AE Prat · Demarcació: Extrem · 1a temporada

POVES · Alejandro Poves Ruiz · 09/03/92
Procedència: CF Montañesa · Demarcació: Davanter Centre · 1a temporada

STAFF TÈCNIC I AUXILIAR

PEDRO DÓLERA · Pedro Dólera Corpas · 15/04/73
ENTRENADOR · Procedència: CE Europa · 6a temporada

DANI CONTRERAS · Daniel Contreras Cabado · 13/06/77
SEGON ENTRENADOR · Procedència: CE Europa · 5a temporada

TONI RIBAS · Toni Ribas Escalera · 19/04/62
PREPARADOR PORTERS · Procedència: CE Europa · 6a temporada

SANTI ALTIMIRA · Santiago Altimira Muñoz · 30/12/75
PREPARADOR FÍSIC · Procedència: CE Europa · 2a temporada

JUAN LEÓN · Juan León Bargalló · 27/07/85
FISIOTERAPEUTA · Procedència: CE Europa · 2a temporada

ALBERT BENET · Albert Benet Fernández · 03/05/73
DELEGAT · Procedència: CE Europa · 2a temporada

JESÚS AMORES · Jesús Amores Delgado · 01/01/51
UTILLER · Procedència: CE Europa · 20a temporada

MOVIMENTS D’ESTIU

Durant el conegut com ‘mer-
cat d’estiu’, la primera plan-
tilla de l’Europa ha donat 
un total de deu baixes i ha 
incorporat nou futbolistes.

Les baixes són: Guillem, Le-
ón, Cuadras, Marc Esteban, 
Charly Ruiz, Cebri i Aitor 
Ramírez per decisió tècnica 
i, per decisió dels jugadors: 
Eloi Mir, Vivó i Diego.

Les nou cares noves són: 
Sergio (porter procedent 
de la Gramenet), Pastells 
(lateral del Castelldefels), 
Oriol Dot (lateral del Terras-
sa), Putxi (migcampista del 
Manlleu), Padilla (migcam-
pista de la Montañesa), Vi-
ves (migcampista del Vilas-
sar de Mar), Ignacio Rosillo 
(davanter del Prat), Poves 
(davanter de la Montañesa) 
i Nils Puchades (davanter 
de la Montañesa).

En el cas de Padilla i Nils, 
tots dos viuran la seva se-
gona temporada al club 
després d’haver militat ante-
riorment també a les ordres 
de Pedro Dólera.
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MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Ramon Vergés
La Festa Major d’aquella enyorada Tercera Divisió

Veient el nivell actual de la Tercera Divisió -que 
en ordre ha caigut fi ns la quarta categoria del 
futbol- rescatem de la memòria una categoria 
que, enguany, fa aigües per tot arreu.

Ens trobem en plena Festa Major de Gràcia, 
una data on històricament sempre s’han dis-
putat partits amistosos de celebració al recinte 
de l’Europa, rebin el nom d’algun trofeu o 
no. Temps enrere, l’any 1952, els dos grans 
(Barcelona i Espanyol) no tenien manies per 
jugar partits de la Festa Major de Gràcia. L’Es-
panyol presentava llavors un veritable equip 
titular, com es pot veure a la imatge superior 
dreta, format per: (Drets i d’esquerra a dreta) 
Bolinches, Celma, Babot, Gimeno, Marcet, 
Soler i Trias. Ajupits: (?), Casamitjana, Egea, 
Mauri, Piquín i Argilés.

El Barça no va ser tan generós, però va sal-
tar al vell camp del carrer Sardenya aquest 
equip: (Drets i d’esquerra a dreta): Caldentey, 
Brugué, Miranda, Murillo, Mora, Curta i Pe-
genaute. Ajupits: Peiró, Duró, Boada, Gracia, 
Maristany i Arocena.

Per la seva banda, homes ben coneguts 
van fi gurar en el Granollers de la temporada 
1952/1953: Casassas, Blanch, Serratusell... i 
al cantó dret inferior de la foto, dos exjugadors 
europeistes: Aguirre i Queralt, aquest últim 
oncle de l’actual davanter centre del Vilassar 
de Mar i exjugador del Primer Equip.

Molts equips amb fort nom dins el pes històric 
del futbol català es troben ara jugant en cate-
gories que, per la seva estructura, dimensió, 
repercussió i nivell són agòniques: Sants, 
Poble Sec, Iberia, Horta, Mataró, Manresa, 
Tortosa i tants altres. 

Tots ells han passat alguna vegada per la 
Tercera Divisió, sobretot en les dècades on 
aquesta era la veritable tercera categoria. Els 
tornarem a veure?

Sobre aquestes línies, un amistós de Festa Major
entre Europa i Espanyol. A la dreta de dalt a baix,

formacions d’Espanyol, Barcelona i Granollers


