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editorial
La vinculació de tota una generació

Si preguntem als socis i afi cionats dels clubs de futbol de qualse-
vol categoria i país segurament trobarem centenars de respostes 
diferents sobre els motius pels quals aquelles persones s’han 
vinculat a uns colors i una passió esportiva determinada.

Hi ha dues fòrmules bàsiques i majoritàries de vincular-se a un 
club de futbol: per generació familiar anterior i per èxits esportius. 
Si a casa s’ha ‘mamat’ la passió per uns colors de tota la vida, és 

força probable seguir vinculat a 
aquell sentiment. Si aquells co-
lors no s’han viscut, però aquell 
club proper o famós ha resultat 
reeixit, és probable acabar-s’hi 
afi cionant. Un fet que costa, 
i moltíssim, que tingui lloc al 
futbol modest.

A mitjans dels anys noranta 
el futbol ja era un esport molt 
concentrat en l’elit. Era difícil 
que nens i joves de 5, 10, 15 o 

20 anys només tinguessin l’Europa com a únic equip del seu cor. 
L’èxit de la Copa Catalunya de 1997 va enganxar al club tota una 
generació que ara volta entre els 30 i els 40 anys.

Veure com el 17 de juny de 1997 ‘David’ superava ‘Goliat’ en un 
terreny de joc, de forma totalment inesperada i presentant el FC 
Barcelona jugadors titulars de Primera Divisió i, en un alt nombre, 
internacionals de primer nivell, va ser tot un ‘shock’ en aquella 
època, on les sorpreses davant equips els de primer nivell no era 
gens habitual. És per això que aquella Copa Catalunya mereix 
una edició monogràfi ca i especial del periòdic L’Escapvlat. Va 
provocar la vinculació de tota una generació  

A mitjans dels anys 
noranta el futbol
ja era un esport
molt concentrat 
en l’elit. L’èxit de
la Copa Catalunya

va enganxar al club
tota una generació

La Copa Catalunya, sota el nom de ‘Copa Ge-
neralitat’ fi ns la temporada 1992/1993, era un 
trofeu jove on l’Europa, el 1996, havia disputat 
sis edicions arribant com a molt als vuitens de 
fi nal. El concurs de l’Europa 96/97 va començar 
directe a vuitens i a partit únic. Després es van 
superar dos triangulars fi ns arribar a la fi nal:

8ens de fi nal
Europa 3 - Levante Las Planas 1

4ts de fi nal
Badaloní 0 - Manlleu 0
Europa 0 - Manlleu 0
Europa 2 - Badaloní 0

Semifi nal
Sabadell 0 - Europa 1
Sabadell 0 - Espanyol 0
Europa 0 - Espanyol 0 

Final
Europa 3 - Barcelona 1 

La trajectòria dins el campionat

L’Escapvlat per dins...

“L’Escapvlat” és un mitjà de comunicació 
ofi cial 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 DBCoop. 
“L’Escapvlat” té una periodicitat de caràcter 
mensual amb 2.500 exemplars.

• Edició i Consell Rector

Junta Directiva del CE Europa

• Direcció i Maquetació

Àngel Garreta (Cap de Premsa)

• Redacció i fotografi a
Àngel Garreta, Agustí Tenllado i imatges 
d’Àngel Garreta, arxiu documental del 
CE Europa, FC Barcelona, Diario Sport i 
Mundo Deportivo.

• Fonts informatives i gràfi ques
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?

Sobre aquestes línies, a la dreta, crònica de Mundo Deportivo sobre el triangular de 1/4 de fi nal
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Europa 3 - Barcelona 1: Quina nit la d’aquell dia!
Contra tot pronòstic, el 1997 l’Europa 
es va plantar a la final de la Copa Ca-
talunya. Al davant, la primera plantilla 
del FC Barcelona plena de jugadors 
internacionals com Stoichkov o Blanc i 
un altre que, anys després, seria campió 
del món, Carles Puyol.

El vell Municipal de L’Hospitalet, estadi 
que ja no existeix, va acollir la final el 17 
de juny de 1997. Al minut 21 de partit, 
amb l’Europa donant la cara sobre la 
gespa, els escapulats van servir un 
córner des de l’esquerra del seu atac. 
Luís Pacha va rematar de cap i Carles 
Busquets no va saber aturar la pilota, 
que va passar per sota el seu cos i va 
traspassar la línia de gol. L’Europa, 
l’equip de Tercera Divisió, s’avançava al 
marcador... impensable!

A tocar del descans, un gol de Xavi Molist 
(aquesta temporada 2016/2017 entrena-
dor que ha pujat l’Horta a Tercera Divisió) 
feia que l’1-1 fos el marcador a la mitja 
part. Semblava que el FC Barcelona 
s’havia posat les piles, disposat a evitar 
el ridícul davant un equip que militava 

tres categories per sota, però res més 
lluny de la realitat. A la represa, l’Europa 
va demostrar la qualitat d’aquella histò-
rica plantilla, que estava feta d’una altra 
pasta i que molts europeistes reciten 
encara avui els seus onzes inicials de 
memòria.
 
La final avançava amb empat i pels 
europeistes ja era tota una agradable 
sorpresa no estar encaixant cap goleja-
da davant el Barça i estar ben viu a falta 
de vint minuts pel final. Al minut 74, una 
pilota bombejada a l’àrea per Gandoy 
va provocar una nefasta sortida al re-
fús de Lopetegui (actual seleccionador 
espanyol) davant una cursa ràpida de 
Sergio a la disputa de la pilota. El juga-
dor escapulat, murri, va tocar la pilota 
amb el cap i aquesta va entrar plorant 
al fons de la xarxa. 

Semblava impossible, però l’Europa 
estava a tocar d’un miracle que va cer-
tificar amb un contraatac on Diego, de 
xut creuat, va signar el 3-1. El xiulet final 
de l’àrbitre va començar a escriure una 
pàgina brillant de la història  

La fitxa tècnica d’una final per a la història · 17 de juny de 1997 · Municipal de L’Hospitalet · 4.000 esp.
EUROPA: Serafín, Torras (Pablo, 72’), Vázquez, Carvajal (Badia, 56’), Colomé, Arturo (Sergio, 68’), Luís Antúnez, Fernando, Pacha (Amorós, 89’), Gandoy i Raúl 
Verdú (Diego, 61’).  //  BARCELONA: Busquets (Lopetegui, 46’), Xavi Roca (Genís, 66’), Blanc, Porto (Òscar, 66’), Setvalls (Stoichkov, 46’), Amor, Roger, Celades, 
Cuéllar, Amunike i Molist (Puyol, 75’).  // ÀRBITRE: Llonch Andreu, // TARGETES: Grogues a Vázquez, Carvajal i Fernando (Europa) i a Setvalls, Celades i Puyol 
(Barcelona). Vermelles a Gandoy -minut 85- i Vázquez -minut 86- (Europa).  //  GOLS: 1-0 (Pacha, 21’); 1-1 (Molist, 41’); 2-1 (Sergio, 74’); 3-1 (Diego, 83’) 
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Carvajal: “El dia de la fi nal vaig anar a treballar pel 
matí i no imaginava que aixecaria una copa a la nit”

A dalt, Carvajal aixecant la Copa Catalunya el 1997 (foto: Pere Puntí, Mundo 
Deportivo). Al mig, sota i a la dreta el capità a l’estadi 25 anys després.

MIQUEL CARVAJAL (01/07/63) · Capità de l’Europa campió de les copes 
de Catalunya 1997 i 1998. Va militar durant 5 temporades a l’entitat esca-
pulada jugant 170 partits ofi cials de lliga i promoció d’ascens.

Les grans gestes esportives de tots els 
clubs de futbol van sovint associades 
a la fi gura dels seus capitans. Miquel 
Carvajal va tenir l’honor de ser l’encar-
regat d’aixecar dues de les tres copes 
de Catalunya que té l’Europa.

El dia de la fi nal, el 17 de juny de 1997, 
Carvajal va anar a treballar pel matí. Un 
fet que evidencia la gran diferència entre 
el futbol d’elit i professional i l’amateur, 
on la gran majoria de jugadors tenen la 
seva feina i el futbol és una passió que 
suposa un ingrés complementari.

Carvajal explica a L’Escapvlat, en de-
claracions exclusives per a aquest su-
plement, que “el dia de la fi nal vaig anar 
a treballar pel matí i no imaginava que 
aixecaria una copa a la nit”. Pel capità, 
les sensacions de l’equip eren de “fer un 
bon paper, que el Barcelona no guanyés 
per molta diferència i que la imatge de 
l’Europa quedés el més a dalt possible”.
Sobre el fet de quedar campió confessa 
que “ningú s’ho podia imaginar, ni jo ni 

ningú, sincerament. Va ser una sorpresa 
majúscula per a l’època”.

L’exdefensa escapulat admet que gua-
nyar aquell primer trofeu li va deixar una 
sensació “de satisfacció personal, de fei-
na ben feta, d’orgull d’equip i de barri”.

D’aquella final recorda especialment 
l’alegria dins el vestidor un cop acabat 
el partit i el protocol d’entrega de trofeus, 
però Carvajal també remarca que “Gui-
llermo Amor com capità i Bobby Robson 
com entrenador es van quedar fi ns al 
fi nal per a felicitar-nos”.

El capità d’aquell equip de somni recorda 
les celebracions posteriors “molt tranquil-
les, a sopar amb els companys i dies 
després a celebrar-ho amb els afi cionats 
a l’Ajuntament de Gràcia”.

Vint anys després, Carvajal segueix 
l’equip escapulat i creu que “amb una 
mica més de gol aquesta temporada 
vinent podríem fer un gran any” 
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Moratalla: “Vam tornar a posar el nom de l’Europa a primera línia”

A les imatges superiors, Moratalla a la banqueta del Municipal de L’Hospitalet 
fa 25 anys /foto: Pere Puntí, Mundo Deportivo) i al costat la mateixa situació 
però al Nou Sardenya un quart de segle després i amb la copa

JOSEP MORATALLA (01/10/58) · Entrenador de l’Europa des de la cons-
trucció del Nou Sardenya i fi ns l’obtenció de la Copa Catalunya 1997. També 
en el període 2003-2006. En total va entrenar 189 partits ofi cials del club.

Moratalla és el segon entrenador amb 
més partits dirigits a la banqueta de 
l’Europa en dues etapes. El tècnic 
recorda que la xerrada al vestidor li va 
donar ”sensacions de poder guanyar 
el partit si es feien les coses bé, man-
teniem ordre defensiu i es tenia encert 
a la contra”. 

A nivell personal el títol li va fer “molta 
il·lusió”, però “més encara pel club, 

pel que signifi cava el trofeu per una 
entitat així. Vam tornar a posar el nom 
de l’Europa a primera línia, els meus 
jugadors van rebre el premi de jugar 
contra l’Espanyol a semifi nals, el Barça 
a la fi nal i sortir per la tele”. 

A tall d’anècdota recorda que a la xer-
rada del vestidor va dir que no es podia 
perdre aquell partit i que l’Europa era 
capaç de guanyar-lo i que, un cop dit ai-

xò, “mirava les cares d’alguns jugadors 
que em miraven a mi com si hagués 
pres una copa de més. A mi veure’ls 
amb aquella cara gairebé em provoca-
va riure però m’havia de contenir per no 
perdre el to de convenciment”. 

Per a Moratalla, les celebracions van 
ser “sensacionals” i “molt merescudes 
pels jugadors, l’afi ció, els socis més vis-
cuts i fi dels i com no, també la directiva. 

Va ser una gran vivència col·lectiva”.  
Preguntat per l’actualitat del club, 
Moratalla creu que “l’Europa ha de 
retrobar un camí de regularitat en els 
resultats i per damunt de tot tenir clar 
tothom de dins què es vol fer i com es 
vol fer. És un bon moment per aplicar 
les noves metodologies de base i fi ns 
al Primer Equip. Nosaltres vam viure 
anys de regularitat, als darrers play-offs 
també i ara cal tornar-ho a viure” 
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Pacha: “Al vestidor, abans de la fi nal, estàvem rient” Diego Pérez: “No oblidaré mai aquella fi nal”

A dalt, Pacha disputa la pilota amb Cuéllar a la fi nal (foto: Pere Puntí, Mundo 
Deportivo). A sota, la Copa descansa sota braços de Pacha a l’estadi

LUÍS PACHA (25/11/70) · Una rematada seva de cap va obrir el marcador 
de la fi nal del 1997. Ha jugat 94 partits de lliga i play-off amb l’Europa.

A dalt, Diego l’any 1997 en la seva foto ofi cial d’arxiu amb l’escapulada

DIEGO PÉREZ (01/05/75) · Un gol seu va tancar el marcador de la fi nal. Va 
jugar un total de 155 partits ofi cials de lliga i play-off amb l’Europa.

L’altra cara de la moneda · Xavi Roca (FC Barcelona)

Luís Pacha va ser l’encarregat d’obrir 
la llauna i fer-nos creure que aquella 
fi nal es podia guanyar.

L’exfutbolista, ara representant de 
jugadors, destaca com a fet insòlit 
que “l’equip petit, el que havia d’estar 
més nerviós davant una cita única i 
complicadíssima, a pocs minuts de 
començar, a la xerrada del vestidor, 
estàvem tots rient i fent broma. No 
teníem res a perdre i aquest ambient 
relaxat potser va ser la clau de tot. A 
mida que avançava el partit vam creu-
re que la podíem guanyar”.

A tall d’anècdota Pacha explica que “la 
xerrada tàctica va durar cinc minuts i el 
míster, per provocar-nos un somriure, 
va començar-la dient que no passava 
res, que davant teníem una autèntica 
banda. Clar, veus el primer equip del 
Barça amb jugadors internacionals i tu 
ets de Tercera Divisió. Banda? Quina 
banda? Vam riure molt”.
Pacha també comenta que “la Plaça 
de la Vila estava plena per celebrar 
un títol molt merescut per un gran 
grup humà. L’Europa és el club que 
més m’ha marcat en la meva vida 
esportiva” 

Va signar el tercer gol escapulat, el que sen-
tenciava la fi nal. El davanter, que va acabar la 
seva etapa a l’Europa jugant de central, recorda 
que “tenia unes sensacions espectaculars. Era 
una gran oportunitat de fer història amb el club. 
Era molt complicat donar la campanada però 
sabíem que fent les coses bé alguna opció 
quedava i les vam fer molt i molt bé”.

L’exfutbolista destaca com “inoblidable” la ce-
lebració al balcó de l’ajuntament gracienc tot i 
que admet que, en l’actualitat “estic molt des-
connectat del futbol des que ho vaig deixar” 

Algú s’ha preguntat mai com 
es va viure aquella fi nal des del 
bàndol perdedor? A L’Escapvlat 
ens ha picat la curiositat i, 20 
anys després, li hem preguntat 
a un jugador del FC Barcelona 
que, curiosament, va acabar la 
seva carrera esportiva defen-
sant la samarreta escapulada 
del CE Europa. 

Xavi Roca militava el 1997 al FC 
Barcelona B, malgrat ja havia 
debutat professionalment me-
sos abans en algun partit amb 
el primer equip blaugrana. Roca 

recorda que “per algú que havia 
sortit de la casa jugar aquella fi nal era un orgull. Potser pels més professionals o 
internacionals aquest partit no era la fi nal de la seva vida”. L’exjugador comenta 
que “l’escenari, per dimensions del camp i estat del terreny de joc, tampoc era 
l’ideal per aquella fi nal”. A tall d’anècdota Roca recorda com a tret curiós d’aquella 
temporada que en totes les xerrades de Bobby Robson el tècnic britànic “parlava 
cinc, deu o quinze minuts i Jose Mourinho feia la 
traducció i ho resumia tot en un minut”.

Quant a la fi nal “va ser una derrota sonada. Ens 
va mancar concentració i havíem de saber que 
l’altre equip estava molt motivat. Com als anys 
90 no hi havia tantes campanades potser vam 
pensar que no perdríem i ens vam trobar 11 ju-
gadors al davant que anàven al mil per mil”. Del 
seu pas per l’Europa Roca lamenta “no haver 
pogut demostrar el millor de mi en el darrer any 
en actiu com a jugador” 
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Bobby Robson i el seu ‘traductor’ Jose Mourinho ocupaven la banqueta del FC Barcelona. L’anècdota que els europeistes segurament no saben és que l’any se-
güent, com a mostra d’admiració per la gesta, es van fer socis del CE Europa una temporada. A la imatge central, Robson esperant que l’Europa rebi el trofeu davant 
un desolat Guillermo Amor i un Ramon Vergés, llavors delegat de l’Europa, plorós d’emoció. La Plaça de la Vila va acollir la celebració. La copa va arribar en cotxe 
d’època. No hi cabia ningú ni a la plaça ni al balcó de l’Ajuntament de Gràcia. Dies després el Palau de la Generalitat va rebre els campions de Catalunya.
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