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Pàgines centrals

VERGÉS EN LA MEMÒRIA

L’Europa perd un referent històric
de la documentació gràfi ca

i estadística del club i que també
havia exercit de delegat i directiu.

La tribuna de l’estadi Nou Sardenya
serà batejada com a Ramon Vergés

en el seu honor. Pàgines 2, 3, opinions i Editorial
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‘ALMA MATER’ | L’exdirectiu i exdelegat va ser l’impulsor de la memòria històrica del club

L’Europa retrà honors a la fi gura
i llegat de Ramon Vergés i Soler

El soci número 5
de l’entitat va
morir el passat
1 de novembre

a l’edat de 77 anys
i després de lluitar

contra una
llarga malaltia

El seu llegat
documental i gràfi c,
d’èpoques recents
i antigues del club, 
suposa un material 

de valor incalculable
i la base dels

coneixements actuals 

Àngel Garreta

L’europeisme ha perdut 
una figura històrica i un 

referent social i documenta-
tiu de l’entitat. La mort de 
Ramon Vergés i Soler deixa 
un fort impacte en la massa 
social del club i, rere seu, una 
herència gràfica i hemerotèri-
ca que no té preu. 
 Autor dels llibres més 
recents sobre l’Europa (el del 
75è aniversari, un d’específic 
sobre l’estadi de Sardenya i el 
del Centenari), els seus escrits 
i reflexions publicats al llarg 
de desenes de butlletins de to-
tes les èpoques formen part de 
la memòria col·lectiva escapu-
lada. La seva dedicació al blau 
escapulari no només es limita 
a això, sinó que també va aju-
dar el seu club des de càrrecs 
directius i molt especialment 
des de la gespa, com a dele-
gat del Primer Equip durant 
molts anys.
 Vergés, nascut el 27 
d’octubre del 1942 al número 
68 del carrer Gran de Gràcia 
(en el seu dia carrer Salme-
rón), és fill de graciencs. Gai-
rebé un any després de veure la 
llum, el seu pare el va fer soci 
de l’Europa, concretament l’1 
d’octubre de l’any 1943. Va 
arribar a exercir de delegat de 
l’equip juvenil i, durant molts 
anys, del Primer Equip, amb 
qui va viure un ascens a Se-

gona B el 1994. Quan corria 
l’any 1975 va entrar al club en 
càrrecs directius. Ha format 
part de les juntes directives 
dels presidents Joaquim Vie-
ta, Bernardí Balaguer, Ferran 
Valverde, Joaquim Canillo, 
Josep Castro, Joan Grases, 
Josep Bartolí, Conrad Pugés i 
Joan Josep Isern. 
 Estimat per tothom, 
Vergés va rebre fa dos anys la 
insígnia d’or i brillants per 75 
anys consecutius de fidelitat 
als seus colors. Anteriorment 
havia rebut homenatge dels 
veterans del CE Europa i el 
premi Vila de Gràcia per part 
de l’Ajuntament de la seva 
Vila. Va assistir, en l’any del 
Centenari, a actes tant impor-
tants com la Creu de Sant Jor-
di concedida al club. 
 A nivell periodístic va 
col·laborar amb les publicaci-
ons de Carrer Gran i els antics 
butlletins del club, els quals 
dirigia i en els que també s’en-
carregava de la majoria del seu 
contingut intern. També va 
col·laborar amb l’actual pe-
riòdic L’Escapvlat. Amb Ra-
mon Vergés i Soler marxa un 
nom majúscul de la vida del 
club, però queda per sempre 
tant el seu treball documental 
com l’esperit que ha contagi-
at a següents generacions per 
mantenir viva la història d’un 
club centenari. Vergés ja és 
per sempre 

UN GRUP D’HISTÒRIA EN EL SEU HONOR

La passió de Ramon Vergés 
per la història del club del seu 
cor ha contagiat a diversos 
europeistes al llarg del temps. 
De forma contemporània a 
Vergés, el també soci Enric Vi-
dal va dedicar-se a fer recerca 
històrica de resultats i dades 
de la primera meitat del segle 
passat. Altres socis han cultivat 
la passió per les estadístiques i 
les xifres o bé per col·leccionar 
retalls i fotografi es.

Un grup d’aquests socis va 
decidir crear, en honor de 
l’històric exdirectiu i exdelegat, 
una agrupació motivada per la 
recerca i divulgació de la his-
tòria europeista. Així va veure 
la llum el Grup d’Història 
Ramon Vergés (GHRV). La 
creació del grup i l’homenatge 
que se li va retre al seu inspira-
dor van motivar la portada de 
L’Escapvlat del mes de desem-
bre del 2017.
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El seu nom a la tribuna principal

À. G.

El Grup d’Història Ramon 
Vergés va proposar fa uns 

mesos a la Junta Directiva del 
club batejar la tribuna princi-
pal de l’estadi Nou Sardenya 
amb el nom de Ramon Ver-
gés. La directiva escapulada 
va aprovar en sessió ordinària 
de junta aquesta proposta i 
per tal de no deixar aquest fet 

en un pur simbolisme o deno-
minació interna, va traslladar 
la mateixa a l’IBE (Institut 
Barcelona Esports) per tal 
que, de manera oficial i regis-
trada, el recinte pugui tenir 
una part del mateix amb el 
nom d’aquest històric soci.
 Ara l’IBE ja ha fet 
arribar a l’Europa la resposta 
positiva a aquesta proposta, per 
la qual cosa la tribuna ja podrà 

ser batejada oficialment amb 
el nom de Ramon Vergés. 
 Per primera vegada en 
112 anys d’història una per-
sona donarà nom propi a un 
espai físic de les instal·lacions 
escapulades. El club, un cop 
rebuda aquests dies l’auto-
rització de l’IBE, treballa en 
dissenyar l’acte i forma en què 
es batejarà de forma oficial la 
tribuna del Nou Sardenya  

Dos dels tres llibres sobre 
l’Europa que ha signat Ramon 
Vergés tracten sobre la àmplia 
història del club. El tercer està 
enfocat només en la vida i mi-
racles del vell estadi de Sar-
denya. Amb el títol “Sardenya, 
50 anys d’europeisme”, Vergés 

repassa els èxits i vivències es-
portives del recinte on va jugar 
l’Europa del 1940 al 1992 i 
els rivals que hi van passar en 
aquests anys. Mirant al futur, 
en pàgines centrals es va inclo-
ure fi ns i tot un plànol del fu-
tur estadi, el Nou Sardenya.

APASSIONAT DEL SARDENYA
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RAMON VERGÉS I SETÓ
Directiu del CE Europa

-       Ramon, de quin equip ets?
-       Jo sóc de l’Europa!
-      Ah bé, però vull dir... de quin equip  
       de Primera Divisió?
-       Jo només sóc de l’Europa!

Moltes vegades vaig sentir respondre el 
meu pare amb aquestes paraules a qual-
sevol que no el coneixia prou. Aquest 
és el sentiment vers el nostre club que 
em va transmetre de ben petit i també 
a socis i afi cionats quan parlaven sobre 
la seva passió, que ha estat tota la vida el 
CE Europa. 

Sovint podia semblar que era difícil 
iniciar una conversa amb ell, però quan 
començava a parlar de l’Europa la cara 

se l’il·luminava i ho explicava amb una 
gran devoció. Una passió que, des de la 
joventut, ja el porta a recopilar retalls 
de premsa i a aconseguir material foto-
gràfi c, a remenar per hemeroteques, a 
visitar exjugadors com Cros, Bordoy... o 
en moltes ocasions al gran Joan Matas. 

També visitava familiars de qualsevol 
persona que hagués passat pel club. Així 
va formar un arxiu històric únic i d’un 
valor incalculable. Paral·lelament a la 
seva tasca de recopilació, des de la gra-
da del camp -al costat dels seus pares i 
germà, mentre gaudia del gran Granés i 
més tard dels dos títols de lliga de Terce-
ra i unes grans temporades per la Segona 

Divisió- comença a sentir la inquietud 
d’ajudar d’una altra manera al seu Euro-
pa, i ho fa en la faceta de directiu.

 El seu referent és en Josep Vieta. El sen-
yor Vieta és de les persones clau per a 
que el club no acabi desapareixent des-
prés del descens de Primera Divisió. Un 
home que passa per tots els estaments 
del club, des de la presidència fi ns en-
carregar-se personalment de qualsevol 
cosa que afectés el dia a dia de l’Europa.

El pare forma part de directives amb 9 
presidents diferents i viu èpoques de tot 
tipus. Algunes temporades complicades 
amb algun descens, d’altres amb les ‘mu-
tilacions’ del vell Sardenya, combinades 

amb temporades d’alegries com la de 
l’equip campió de la temporada 1976-
1977 o la celebració dels 75 anys. 

Sempre treballant pel club i explicant en 
els butlletins el passat i l’actualitat esca-
pulada. Gaudeix de cada moment, espe-
cialment fent de delegat, amb plantilles 
on Ventura i Capella són els bucs insíg-
nia de l’equip i aconsegueix un ascens a 
Segona B amb el seu gran amic Pep Ro-
vira al capdavant de la banqueta per cul-
minar-ho amb dos Copes de Catalunya 
guanyades al totpoderós Barça com si 
dels gloriosos anys 20 es tractés. Sem-
pre deia que preferia guanyar la Copa 
Catalunya a un ascens de categoria.

 De totes maneres, el seu gran moment 
encara no havia arribat. El somni més 
gran de tots estava per complir-se. El 
somni estava fet, guardat com un tresor 
al calaix, el tenia preparat per a la gran 
ocasió i a la fi  va poder veure la llum: 
El llibre “Història d’un Històric” podia 
publicar-se i complir la seva obra i gran 
il·lusió personal. 

Després del llibre del 75è aniversari i de 
“Sardenya, 50 anys d’europeisme”, amb 
el llibre del Centenari podia explicar a 
tothom la gran història del nostre club.
Darrerament, al fer-se gran, li preocupa-

va que no hi hagués ningú que seguís la 
seva tasca. Res el va deixar més tranquil 
de saber que el seu amor per guardar la 
història era i és compartida per altres fa-
mílies il·lustres de l’Europa.
 
Ens deixes un gran llegat! Deixes d’estar 
amb nosaltres i passes a ser sempre en 
nosaltres. Estic segur que estaràs voltant 
per Gràcia i cada diumenge patint pel 
teu Europa.
 
Papà, pots estar tranquil! Des d’allà on 
estiguis, no ho dubtis... ho intentarem 
fer el millor possible!

O
P

IN
IÓ

Jo només sóc de l’Europa!

“Després del llibre del 75è aniversari
i de ‘Sardenya, 50 anys d’europeisme’,

amb el llibre del Centenari podia explicar 
a tothom la gran història del nostre club”
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ARTURO RAMÍREZ
Membre del Grup d’Història Ramon Vergés

Lleialtat, fi delitat, compromís, passió, 
estima i honestedat vers l’Europa eren 
valors que defi nien la fi gura d’en Ra-
mon. Però, alhora, ell era el referent de 
dos grups de socis irrepetibles i admira-
bles: un silenciós, no mediàtic però amb 
un gran cor, i un altre, que compartia 
amb ell l’interès i l’entusiasme perma-
nent per a la conservació i la divulgació 
de tot aquell material signifi catiu rela-
cionat amb la història del nostre club. 

En moments d’extrema difi cultat per a 
l’entitat, aquests dos grups o perfi ls de 
socis han esdevingut essencials per tal 
que la institució sobrevisqués i es man-
tingués amb dignitat i orgull en el món 
del  futbol català. Sempre van posar per 
davant de tot els interessos generals als 
particulars. Fora egocentrismes i perso-
nalismes!

Estic plenament convençut que en 
aquests moments un dels millors ho-
menatges que li podem fer al Ramon és 
escoltar activament a ambdós col·lectius 
de socis irrepetibles i contagiar-nos del 
seu compromís ferm amb l’Europa i el 
seu tarannà conciliador. Escoltar-los i 
comprendre’ls signifi ca conèixer la his-

tòria des de dins per part dels seus pro-
tagonistes directes. Perquè penso que 
aquests socis i aquestes sòcies són les ve-
ritables arrels de l’Europa i mereixen ser 
entrevistats al periòdic o al web ofi cials, 
com en Ramon va fer durant molts anys 
als butlletins.

No puc negar que la conjuntura o les 
circumstàncies han canviat molt,  però 
encara tenim l’oportunitat de crear es-
cenaris per compatir amb aquest grup 
de socis, representats en la fi gura d’en 
Ramon. Sensacions,  vivències i emo-
cions que poden ser per molts de nosal-
tres fonts d’informació i oportunitats 
d’aprenentatge. 

La intensitat i la passió amb les quals 
han viscut i encara viuen el sentiment 
europeista hauria de ser també un repte 
per recuperar l’optimisme i l’orgull de 
pertinença a l’Europa. 

En Ramon era com aquell bon mestre 
que ensenya amb passió el que sap i fa 
que els alumnes s’encomanin del seu 
coneixement amb el mateix entusiasme.

Ramon allà on siguis : Visca l’Europa!

JAUME RIUS
Membre del Grup d’Història Ramon Vergés

Des dels tres anys els meus pares ja em por-
taven a veure l’Europa. Als 14, el periodista 
Lluís Berga em va venir a veure per escriure 
en el butlletí del club. Crec recordar que va 
ser un altre destacat europeista, Antonio 
Esteve, qui em va presentar el Ramon Ver-
gés, el delegat de l’equip que, malgrat la seva 
joventut, ja tenia un gran prestigi.

Des del primer dia vam sintonitzar perfec-
tament. Extraordinari com a persona, vam 
viure mil i una jornades inoblidables en 
aquell vetust autocar en què viatjàvem per 
tots els camps de Catalunya. En Ramon era 
el delegat perfecte, respectat i admirat en 
tots els camps i a qui no se li escapava mai 
cap detall. Era la persona idònia per tenir 
la psicologia que feia falta per ser el respon-
sable d’aquell grup de joves jugadors que, a 
vegades, es permetien certes llicències, algu-
nes fora de to.

Érem, per sobre de tot, un grup d’amics on 
hi havia el Ramon, Tuduri, Pedrín, Robles, 
Elizondo, Moreno, Rincón, Gonzàlez, 
Aguirre, Joseito, Alfonso i un llarg etcètera, 
la majoria dels quals ja no estan entre nosal-
tres. La temporada 62/63 va culminar amb 
el gran somni, pujar a Segona Divisió. I  jo 
tinc la sort de sortir en una fotografi a en el 

camp del carrer Sardenya amb tots els com-
ponents de la plantilla i guardo, com un 
tresor, el llibre que em va dedicar el Ramon, 
un dels grans llibres que va escriure com a 
gran historiador del club pel que sempre ho 
va donar tot i que, en certa etapa, no se li va 
donar el tracte que es mereixia.

A la vida les persones passem però les obres 
queden. La seva perdurà per sempre gràcies 
a la iniciativa d’Albert Benet i altres socis 
que fa temps vam crear el grup al seu nom. 
Això va permetre fer-li l’homenatge que es 
mereixia, modest per culpa de les circums-
tàncies, però de cor, que és el que importa.

Per motius professionals no podia anar al 
camp i parlar amb ell tant com volia, però 
com que vivíem relativament a prop me’l 
trobava moltes vegades i recordàvem mil 
i una batalles. El vaig anar a veure farà un 
mes i mig. Em vaig  acomiadar d’ell i del 
seu fi ll, que el cuidava amb gran veneració...  
van passar per la meva ment tantes vivèn-
cies  inoblidables! Com li vaig dir a en Be-
net, vaig tenir un pressentiment que malau-
radament es va complir massa aviat. Però en 
Ramon el recordarem sempre i l’Europa no 
seria tan gran sense persones com ell que ho 
han donat tot sense buscar mai res.

L’admirat delegat, l’historiador, l’amicReferent, líder i mestre
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ESPECTACLE | Els darrers triomfs de l’Europa, a casa i a fora, es compten per golejades

Una ratxa de somni!
Àngel Garreta

Que el futbol són dinà-
miques i estats d’ànim 

li podrien explicar a qualsevol 
europeista aquesta tempora-
da. L’equip, reforçat a l’estiu 
per intentar millorar la sisena 
plaça de la temporada ante-
rior, no havia guanyat encara 
cap partit acabades les cinc 
primeres jornades.
 Davant aquest pano-
rama i atenent al potencial de 
la plantilla, només cabia espe-
rar una reacció, si bé aquesta 
ha estat molt més grandiosa 
del que hom podia imaginar. 
Una ratxa de 6 victòries i 1 
empat (que per 30 segons de 
temps afegit no va ser també 
un triomf ) amb autèntiques 
golejades d’escàndol: 4-0 al 
Cerdanyola, 0-7 al Sants, 4-0 
al Santfeliuenc, 5-2 al Cas-
telldefels i 3-0 a la Pobla de 
Mafumet -sumant pel camí els 
punts federatius del no des-
plaçament a Reus-. 
 Una ratxa que ha 
fet passar els aficionats de la 
preocupació a l’eufòria i que, 
a tancament d’aquesta publi-
cació un cop acabada la jor-
nada 12 del campionat, deixa 
l’equip com a quart classificat 
de la lliga, en zona de play-off 
d’ascens a Segona B. L’equip 
ha sabut combinar en aques-
tes jornades no només resul-
tats positius i àmplies rendes 
de gols, sinó també un bon i 

atractiu joc per a l’aficionat, 
que està xalant de valent es-
pecialment en un Nou Sar-
denya que, ni durant la mala 
ratxa inicial, ha caigut derro-

tat. L’Europa sempre ha su-
mat a casa, on s’està fent fort 
aquesta temporada, un dels 
‘handicaps’ que tenia l’equip 
anys enrere. Amb la fortalesa 

de Gràcia i si acompanyen els 
resultats a fora, l’equip lluita-
rà per no abandonar aquestes 
places de privilegi i donar una 
alegria majúscula al soci Des que l’Europa

va aconseguir
la primera victòria

del curs, s’ha
convertit en
l’equip més

regular i a la
vegada golejador

del campionat

Els duels del
conjunt gracienc
són un autèntic

espectacle de joc,
atacs, contraatacs,
solidesa defensiva
i dianes de bellesa

estètica

Pinya celebrant un dels tres gols contra la Pobla de Mafumet

El partit entre l’Europa i la 
Pobla de Mafumet del 10 de 
novembre passarà a la his-
tòria no només pel resultat 
de 3-0 i l’estètic futbol que 
va regalar l’Europa a l’afi ció, 
sinó també pel ‘hat-trick’ de 
Jordi Cano.
 L’extrem europeista 
va igualar el rècord històric 
de 6 jornades de lliga segui-
des marcant, entrant al selec-
te ‘club’ que fi ns ara només 
integraven Manuel Cros, 
Manel Castillo i Àlex Soto.

HISTÒRIC JORDI
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El ‘top 25’ de partits jugats i gols 
marcats a Tercera en aquest segle

ESTADÍSTIQUES | Els jugadors amb millors xifres de la categoria

Agustí Tenllado

Els que em coneixeu bé sa-
beu que una de les meves 

aficions és tot allò relacionat 
amb les estadístiques del fut-
bol, no només del meu estimat 
Europa, sinó també i molt es-
pecialment de les que fan re-
ferència als equips catalans de 
Tercera Divisió. 
 És el meu petit ho-
menatge a aquells jugadors 
que no sempre assoleixen les 
més altes categories. Ells són 
els protagonistes del joc i no 
sempre ho és el qui més gols 
marca o el que més partits 
juga. Qualsevol d’ells ha estat 
en algun moment actor princi-
pal. Utilitzant una reflexió del 
meu pare, exdirector de teatre 
d’aficionats, “l’actor principal 
d’una obra és el que està en 
escena en aquell moment tot 
i que no digui ni una paraula, 
perquè els ulls del públic es-
tan centrats en ell”.
 Des de la temporada 
2000/01 a la jornada 4 de l’ac-
tual temporada, un total de 
4.012 jugadors, salvant errors, 
han disputat almenys una es-
tona a Tercera. D’ells, 178 han 
arribat a jugar a Primera Divi-
sió, 407 han participat a Sego-
na i 1.379 a Segona B, alguns 
en les tres categories.
 En l’actual tempora-
da, 116  nous jugadors  han 
debutat a la categoria fins a la 
jornada 11.

Si fem un ‘Top 25’ de partits 
jugats en aquestes 20 tem-
porades aquest és el resultat: 
Santi Triguero (565), Víctor 
Durán (485), Boira (474), 
Cristino (413), Delmàs (411), 
Bayona (393), Javi González 
(391), Rafa Leva (388), Gely 
(377), Ramon Rovira (375), 
Jaime Fuentes (367), Javi Lara 
(352), Maik Molist (340), 
Sangrà (335), Rubén Gimé-
nez (329), Toni Pérez i Va-
lldosera (327), Subi (320), 
Àlex Cano i Ramón Suárez 
(318), Rubén Ortiz (315), 
Sergio Montero (314), David 

García i Juanjo Tenorio (311) 
i Alberto Marcos (308). Entre 
ells, 5 jugadors estan compe-
tint actualment a la categoria 
i amb presència de 8 jugadors 
amb pas per l’Europa, comp-
tant el nostre “Capicano”.
 Si ens anem al ‘Top 
25’ de gols marcats, és com se-
gueix: encapçala aquesta clas-
sificació també Santi Triguero 
(216 gols), Dani Planagumà 
(137), Àngel López (109), 
David Pérez (103), Manel Sala 
(101), Javi Revert (96), Car-
les Gilabert (92), Marc Mas 
(86), Dani Santos (84), Virgi-

li (80), Delmàs i Oribe (79), 
Iban Parra (76), Javi Sánchez i 
Cebri (75), Boris (74), Carlos 
Cano (73), Manolo González 
(66), Cervantes i Carlos Mar-
tínez (65), Pedro García i El-
hadji (64) i, per últim, Sergio 
Montero, Oriol Molins i Ro-
berto Camacho (63). De tots 
ells, 6 són a equips partici-
pants en la present campanya i 
també hi són 8 exeuropeístes.
Xifres, només xifres, però que 
amb la perspectiva del pas del 
temps ens acosten a una visió 
històrica de jugadors mítics 
que tots recordarem  

Santi Triguero,
encara en actiu

amb 42 anys
a les fi les

de l’Igualada,
lidera els dos

‘Top 25
del rànquing

Curiosament la
llista de més partits

no està liderada
per cap porter,
posició on es
juga amb més

regularitat.
El primer porter

de la llista, Bayona, 
és el 6è del rànquing

i el següent en
aparèixer,

l’exeuropeista
Rafa Leva, es troba

al vuitè lloc

L’Europa és un dels equips 
que més temporades ha jugat 
a Tercera en tot l’estat. Fruit 
d’això compta amb 8 juga-
dors o exjugadors que for-
men part dels dos rànquings 
històrics d’aquest segle, tant 
de partits jugats com gols 
marcats. 
 Molts futbolistes 
han passat pel club gracienc 
també com a trampolí fi ns a 
noves categories.

EQUIP DE PES

Cano amb Triguero al costat, fa tres temporades



8 Abril 2019

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

 D
E

L
 P

L
A

N
T

E
R

Una presentació estelar!
UN ‘SHOW’ INÈDIT | L’estadi es va convertir en un escenari de llum, música i fum

Àngel Garreta

El Nou Sardenya va viure una jor-
nada molt especial el passat 7 de 

novembre amb la presentació davant 
socis, aficionats i familiars dels seus 
equips formatius federats, escolars i de 
futbol adaptat. 
 Per primera vegada aquest ti-
pus d’acte es va fer separat d’una jorna-
da de partit del Primer Equip masculí i 
va tenir protagonisme propi. Totes les 
activitats al propi estadi i al Camp de 
l’Àliga es van aturar per centrar-se en el 
protagonisme dels jugadors i les juga-
dores del club. Aquesta, però, no va ser 
l’única innovació que va tenir la festa, 
donat que també per primera vegada 
es va apostar per un canvi de format, 
passant del dia al vespre, amb la foscor 
com a protagonista intencionada. L’es-
tadi es va enfosquir -mantenint només 

un terç de la seva llum- per donar pas a 
un ‘show’ de llums, música i fum al cen-
tre del camp per on van sortir tots els 
protagonistes de la festa: les categories 
escolars, els equips federats masculins i 
femenins i l’Europa-ACIDH.
 L’acte, que comptava amb la 
col·laboració i suport de Caixa d’En-
ginyers i Casa Vicens, va servir per 
veure les habilitats d’alguns jugadors 
fent tocs de pilota, qui tenia més gràcia 
ballant i també per fer participar el pú-
blic amb els diferents jocs que l’speaker 
del ‘show’ anava proposant.
 No va faltar la tradició de fer 
protagonistes els abanderats, nou juga-
dors i jugadores que van representar el 
club amb les banderes del CE Europa, 
la Vila de Gràcia i Catalunya. Va tancar 
l’acte el torn de parlaments, amb quatre 
representants: Escola, futbol masculí, 
futbol femení i el president del club 

Panoràmica des de tribuna de la presentació

Els abanderats: Clàudia López, Míriam Longás, Sai Aintza Martínez (bandera Europa), David Vallès, 

Marc Trenchs, Biel Andreu (Gràcia) i Jan Vergés, Jaume Salvadó i Pol Escobar (Senyera) Presentació amb ‘show’ de fum, llums i música

Tot el Futbol Formatiu federat a la tribuna
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Si no vas poder assistir a la 
presentació o bé vols tornar a 
reviure la festa, ho pots fer mi-
tjançant el YouTube del club.
 Tens dues maneres 
d’accedir-hi: buscant ‘CE Eu-
ropa’ al propi canal de YouTu-
be o bé escanejar amb el te-
lèfon el codi QR que veieu a 
la part superior d’aquest text. 
El QR us durà directament al 
canal on hi ha tres vídeos: un 
resum musical de 2 minuts, la 
festa sencera (1 hora) i un ví-
deo especial a vista de dron.

REVIU LA FESTA

Demostració d’habilitats fent tocs de pilota

Felicitat i companyonia en una festa especial

Discurs del president del club, Víctor Martínez

Presentació dels equips adaptats Europa-ACIDHParlament de David Vallès (Escola)      Núria González (Femení B)            Pepe Ollé (Juvenil A)
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Clara Clemente i Ignasi Varona:
joventut plenament consolidada

DES DE PETITS AMB L’ESCAPULADA | Tots dos futbolistes han arribat als respectius primers equips

Varona s’ha
consolidat

a Tercera Divisió
i Clara a la

primera plantilla
femenina,

on ha tornat
a competir

després d’estar
un any de baixa

per una
greu lesió

Els dos jugadors
representen

l’exemple
de passar la vida
a la base i arribar

a consolidar-se
a la primera

plantilla

Àngel Garreta

Són molt joves, però els 
seus noms fa anys que ens 

tenen l’orella acostumada. 
Aprofitant el rodatge d’un 
‘spot’ per promocionar la pre-
sentació del planter, L’Escap-
vlat ha volgut parlar amb Cla-
ra Clemente i Ignasi Varona.

Clara, Ignasi, vosaltres sou 
referents de la base del club. 
Quina és la vostra experièn-
cia de petits?
Ignasi (I): “Recordo apren-
dre sobretot valors i la his-

tòria d’aquest club. Defensar 
aquest escut i aquesta samar-
reta és únic. Aquí aprens que 
jugar a l’Europa no és fer-ho 
en qualsevol equip, sinó dels 
més importants de Catalunya. 
A l’Europa et formen amb uns 
ideals molt bons”.

Clara (C): “Sens dubte tenim 
l’honor de jugar en un dels 
clubs més grans d’aquesta ciu-
tat. Com en qualsevol altre 
club els entrenadors estan al 
teu costat i aquí aprens, com 
arreu, que si perds no passa 
res i s’ha de tornar a intentar, 

però aquí tens el plus d’orgull 
de voler demostrar que ets 
l’Europa i que no és fàcil gua-
nyar-te”. 

Quins records esportius te-
niu d’aquella etapa?
(C): “A mi em va encantar 
entrar a l’Europa jugant de la 
mà del meu germà bessó. Van 
ser anys molt macos de com-
partir amb la família l’esport 
que més t’agrada. També em 
va impactar debutar amb la 
primera plantilla amb 14 anys 
quan tenia companyes del Fe-
mení A que tenien més de 25 

o fins i tot de 30 i em semblava 
un món de distància. Recordo 
encara ara amb molta gràcia 
que el meu pare, veient-me tan 
petita, em va fer la broma de 
dir-me que em compraria un 
coixí per a la banqueta, pen-
sant que passaria els partits 
asseguda. A partir del segon 
partit ja vaig ser titular”.

(I): “Va ser molt especial quan 
jugava a l’Infantil A guanyar 
una lliga al camp del Sant An-
dreu amb Ramon Gatell d’en-
trenador. També tinc un bon 
re cord  d’un  tr iomf  a l  No u

Clara Clemente i Ignasi Va-
rona van ser els escollits per a 
promocionar la festa de pre-
sentació del Futbol Formatiu 
i Escola de Futbol del CE Eu-
ropa en un vídeo per a YouTu-
be i xarxes socials.
 Els dos futbolistes es 
van citar un matí a la gespa del 
Nou Sardenya amb el departa-
ment de comunicació del club 
i d’aquell ‘spot’ va sorgir una 
entrevista més llarga -aquesta- 
i en profunditat.

CAMPANYA 
A LES XARXES
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De petit, Ignasi Varona ju-
gava a l’escola TARR abans 
d’arribar a l’Europa, on va en-
trar de benjamí de primer any 
després de destacar en un tor-
neig de Setmana Santa.
 A l’Europa va mili-
tar un any i mig i ràpidament 
l’Espanyol s’hi va fi xar en ell. 
Al conjunt blanc-i-blau hi va 
militar només una temporada 
i va tornar a Gràcia el següent 
estiu per a militar com aleví 
de segon any. Des de llavors 
ha anat escalant posicions 
dins el club fi ns debutar al 
Primer Equip i consolidar-
se a la primera plantilla, on 
enguany suma la seva quarta 
temporada.
 Pel que fa a Clara 
Clemente, el seu camí és ra-
dicalment diferent. De fet, 
a l’escola, de petita, no juga-
va a futbol, sinó a bàsquet! 
Al pati, però, sí que jugava 
a futbol. El seu germà bessó 
un bon dia li va dir que volia 
jugar a l’Europa, el club que, 
segons comenta Clemente, 
era on volien anar a jugar 
tots els nens de la seva escola. 
Tots dos germans van entrar 
a l’Escola , on van militar-hi 
dos anys fi ns federar-se en el 
Futbol Formatiu. 
 Previ pas un any pel 
Femení 7, va vestir la samarre-
ta del Femení C i tot just als 
dos anys de jugar a futbol 11 
ja va saltar a la primera plan-
tilla femenina amb només 14 
anys. La davantera escapulada 
suma, amb la d’enguany, vuit 
temporades com a sènior, 
convertint-se en una de les 
més longeves de la història.

LA TRAJECTÒRIA VARONA I CLARA D’AQUÍ CINC ANYS

Els nostres protagonistes de 
l’entrevista d’aquest mes a 
L’Escapvlat són encara molt 
joves tot i dur diverses tem-
porades a les respectives pri-
meres plantilles (Clara té 21 
anys i Varona 22). Quan se’ls 
pregunta pel seu futur a mig 
termini, dins d’uns cinc anys, 

Varona ho té clar: “Jo em veig 
a l’Europa però jugant a Sego-
na B”. En aquest sentit Clara 
no ha volgut ser menys: “a 
l’Europa, tant de bo, i esperem 
que ascendit a Primera B o qui 
sap si a Superlliga”. Queda clar 
que, per falta d’ambició dels 
futbolistes, no serà.

Sardenya contra l’Espanyol 
amb el Juvenil A, salvant-nos 
a falta de dues jornades.

Què és per a vosaltres l’Euro-
pa? Quin pes ha tingut en les 
vostres vides?
(I): “El més important d’un 
club, i en aquest cas l’Europa 
ho és, és ser una família. És 
important que allà on siguis 
hi siguis a gust amb els com-
panys i et facin sentir bé. No 
hi ha millor lloc que l’Europa 
per fer companys que després 
seran amics tota la vida”.

(C): “Vaig escollir l’Europa 
perquè entre tots els clubs que 
pots triar em va semblar el més 
proper a la gent, el que em fa 
sentir com si realment fos la 
meva segona casa. He tingut 
ofertes d’altres clubs però hi 
ha quelcom de l’Europa que 

m’atrau, perquè l’Europa no 
només és un club de futbol i el 
futbol no només és un esport. 
Fas amics per a tota la vida. Al 
Femení A molta gent no vol 
marxar de l’Europa. Qui l’ha 
deixat és per retirar-se del fut-
bol o qui no s’ha retirat, des-
prés ha acabat tornant o ha 
volgut fer-ho”.

Com veieu el nou format de 
presentació del planter?
(C): “Està molt bé. Et venen 
ganes de tornar a ser petita 
per a que et presentin en un 
dia així. Recordo que sempre 
m’emocionava quan tocava 
presentació”.

(I): “Enguany han canviat co-
ses, es fa un espectacle de mú-
sica, llum, concursos... trobo 
que això agrada molt i els nens 
i nenes s’ho passen genial 
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Nou Sardenya: espai lliure de fum

El club podria
haver aprovat
el decret per

decisió pròpia
segons faculten

els actuals
estatuts, però
es va decidir

dur la proposta
a l’Assemblea
per a comptar
amb el suport

directe de socis
i sòcies

Molts clubs
i recintes de la
ciutat ja s’han

sumat a aquesta
iniciativa
que busca
minimitzar

l’impacte del
 fum en entorns

on se suposa
es vetlla per
la pràctica de
l’esports i els

hàbits saludables

Redacció

L’estadi gracienc no perme-
trà fumar en el seu recinte 

després que els socis van apro-
var aquesta decisió en la dar-

rera assemblea. Com a mesura 
temporal i per donar temps a 
l’adaptació i també col·locació 
de rètols i cartelleria que així 
ho indiqui, la prohibició no 
entrarà en vigor fins el proper 

1 de desembre. D’aquesta ma-
nera el club se suma a la inici-
ativa que ja han tingut altres 
entitats futbolístiques i espor-
tives de no deixar fumar en el 
seu recinte.

El club adopta la mesura ente-
nent que la finalitat de l’enti-
tat, que és la pràctica d’esport i 
hàbits saludables, és incompa-
tible amb un vici que perjudica 
la salut pròpia i de tercers  

Una consolidació i dos inicis irregulars

Clara Cos condueix la pilota en el partit Femení A - Vic

El Femení A, el Filial i el Juve-
nil A han complert la desena de 
partits disputats a les seves res-
pectives lligues.
 El sènior femení ha es-
trenat enguany la nova categoria 
de Primera Nacional, on té la in-
tenció de lluitar per la zona alta 
però on presenta, fi ns ara, una 
dinàmica irregular, capaç de sig-
nar bons resultats i partits amb 
derrotes o ensopegades contra 
rivals inesperats. L’equip lluitarà 
per fi xar un rumb més estable 

en el proper terç de campionat. 
Un fet similar li passa a l’Europa 
B masculí de Segona Catalana. 
Després d’un bon inici a dalt de 
tot en les tres primeres jornades, 
l’equip va patir una davallada 
per després corregir un xic el 
rumb en els darrers encontres 
i poder estabilitzar-se a la zona 
mitja inferior de la classifi cació. 
L’equip, molt jove -com marca 
ser un Filial- s’espera que creixi i 
maduri al llarg de l’evolució de la 
temporada.

Per la seva banda, el Juvenil A de 
l’Europa viu amb una relativa co-
moditat instal·lat a la zona mitja 
de la classifi cació de la sempre 
dura i exigent Divisió d’Honor, 
la màxima categoria juvenil de 
tot l’estat.
 Si enguany s’assoleix 
una nova permanència a l’elit 
de base, l’Europa afrontaria el 
curs 2020/2021 la seva tercera 
temporada seguida a Divisió 
d’Honor, fet del qual només hi 
ha un precedent històric.
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Un escrit de Vergés del 1985
que encaixa en ple any 2019
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VIGÈNCIA | Rescatem un antic article de la secció ‘cròniques d’abans’ del butlletí ofi cial del club

Redacció

Diuen que la història sem-
pre es repeteix i que hi 

ha temes que tornen a estar de 
moda. Aquest és el cas d’un 
article que va redactar Ramon 
Vergés al butlletí del club el 
1985 i que en aquest apartat 
d’història rescatem com a ho-
menatge a la seva figura. L’ar-
ticle l’hem transcrit fidelment 
i de forma completa:
 “Ara que ens està 
portant tants maldecaps l’as-
sumpte de la llum del camp, 
doncs malauradament se’ns ha 
fet vella, fa poca claror i el que 
és pitjor, gasta moltíssim, ha 
caigut a les meves mans una 
publicació antiga que parla de 
la inauguració de l’esmentada 
llum, ara fa... 22 anys.
 Sembla mentida però 
han passat tots aquests anys 
i aquella llum que en aquells 
temps era de les millors d’Es-
panya ara quasi no serveix de 
res i se’ns està menjant vius, 
econòmicament parlant. Però, 
recordem. La inauguració va 
ser el dia 19 de setembre del 
1963 i el llavors setmanari 
‘Dicen’ en el seu número 555 
se’n feia ressó mitjançant la 
publicació de l’article que més 
avall oferim fotocopiat, així 
com l’anunci oficial del partit 
per part del club. Veritable-
ment, vells records que molts 
recordem amb enyorança.
L’esmentat article en qüestió 

explicava alguns detalls tèc-
nics dels llums, comentava la 
possible alineació del Barça 
pel partit inaugural i deia que 
tots els mitjans de comunica-
ció varen ser convidats per la 
directiva gracienca, amb l’in-
efable president, Sr. Zalacaín, 
al front.
 El dia de la inaugu-
ració segurament no ha es-
tat oblidat per cap europeis-
ta, perquè el nostre camp va 
presentar un altre dels plens 
històrics. Un Europa líder de 
la Segona Divisió, un Barça 
amb totes les seves figures i 
una llum nova de trinca eren 
elements massa temptadors 
perquè Sardenya no s’omplís. 
I així va ser, feia goig veure 
el nostre estimat camp aquell 
dia, perquè per aquelles dates 
el camp de l’Europa va assolir 

el seu grau d’importància i 
amplitut més gran de la seva 
història, convertint-se, amb 
total seguretat, en el tercer 
camp de Catalunya.
 Quanta emoció varen 
viure aquell dia tots els vells 
europeistes que varen aconse-
guir, anys enrera, que aquell 
bosc de pins i matolls es con-
vertís en aquell magnífic camp 
de futbol!
 El partit inaugural va 
respondre totalment a l’ex-
pectació despertada. Va gua-
nyar el Barça per 1-3, i es va 
endur el magnífic trofeu cedit 

per l’empresa SADIS (alguns 
importants directius d’aques 
ta empresa també ho eren de 
l’Europa). Aquest trofeu esta-
va, fa cosa de mig any, al Mu-
seu del Barça, en una de les 
seves vitrines. 
 Diguem, per aca-
bar, que els equips inicials 
d’aquesta efemèride varen ser 
els següents. Europa: Garcia, 
Camacho, González, Pedrín, 
Salud, Duró, Joseíto, Tomàs, 
Rojas, Parés i Vives. Per el 
Barça: Sadurní, Mur, Garay, 
Gràcia, Marañón, Vergés, Cu-
billa, Goyvaerts, Kocsis, Rifé 
i Vicente. Va fer de delegat de 
camp en aquest partit, l’actual 
vice-president primer de l’Eu-
ropa, Sr. Grases” 
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El Mercat de l’Estrella
Al principi del segle XX, el Mer-
cat de l’Estrella era molt diferent 
a com el coneixem en l’actualitat. 
Es tractava d’un mercat de caràcter 
diari emplaçat a l’aire lliure a la 
Plaça d’en Joanic.
 L’any 1956, l’Ajuntament 
de Barcelona es va adonar de la im-
portància de dotar el mercat d’un 
edifi ci per poder vendre els pro-
ductes a cobert. Al cap d’un any es 
va decidir que seria municipal, no 
particular, i els venedors van haver 
de cedir l’espai a l’Ajuntament per 
a poder obrir-lo. La inauguració va 
ser el 30 d’agost del 1957.
 Actualment, el mercat 
compta amb 40 parades obertes, 
repartides entre carnisseries, 
xarcuteries, fruiteries, peixateries, 
aviram i caça, olives i conserves, 
bacallà, llegums, dietètica, adro-
gueria, un forn de pa i dos bars.
 El mercat també disposa 
d’una Junta Directiva, formada 
per nou paradistes aprovats per as-

semblea, format pel qual s’aproven 
totes les decisions que duu a terme 
l’Estrella. El mercat està plena-
ment implicat en la vida del barri 
i també les seves publicacions. 
Per no anar més lluny, el Mercat 
de l’Estrella és un dels anunciants 
que fa nou anys que s’anuncia 
cada número des de la creació de 
L’Escapvlat, mostrant una total 
fi delitat des del primer dia.
 També es promociona 
el comerç propi amb sortejos i 
promocions. El proper 29 de no-
vembre, per exemple, se celebra el 
‘Black Friday’, sortejant el mercat, 
cada hora, 60€ en vals de compra 
per gastar aquell mateix cap de 
setmana. El mercat també impulsa 
el cicle ‘Tu Fas Food’, guanyador 
d’un dels premis de comerç de 
Barcelona d’enguany. Amb el 
Nadal a la volta de la cantonada, el 
mercat celebra un taller nadalenc 
el dissabte 30 de novembre de 12 a 
13:30 hores. El taller tracta d’ape-

ritius de Nadal, propostes senzilles 
i vistoses.
 Entre els seus serveis, 
l’Estrella també disposa de servei 
a domicili. Només cal trucar a la 
parada habitual o venir a comprar 
i demanar dur la compra a casa. 

El mercat disposa de  servei de 
pàrquing gratuït durant 1 hora 
presentant tres tiquets de compra.

Mercat de l’Estrella
Pi i Margall, 73-75
mercat@mercatlestrella.com  

El Mercat, tal com
el coneixem ara
en la seva actual

ubicació, data
de l’any 1957

Actualment
el mercat

compta amb 
un total de 40

parades obertes

El Mercat de
l’Estrella ha estat

des del primer
dia al costat

d’aquest periòdic
com un dels
anunciants
més fi dels
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La vinyeta d’en Vila

‘L’Escapvlat’ és un mitjà de comunicació ofi cial del CE Europa que depèn 
de forma directa de l’àrea de comunicació de la Junta Directiva i del Depar-
tament de Premsa.  ‘L’Escapvlat’ està produït per Gestió de Publicacions 
Locals (GPL) i té una periodicitat mensual amb una tirada de 2.500 exem-
plars. ‘L’Escapvlat’ és premi ‘Vila de Gràcia’ 2010 i ‘Nit de l’Esport’ 2013.
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Quan una persona desapareix d’aquest món, 
tots sentim un immens dolor. El cos és cert 
que marxa, però queda en nosaltres el seu 
record, els seus fets, les seves obres, el que hem 
viscut al seu costat. La setmana passada ens va 
deixar en Ramon Vergés, mestre il·lustre de 
l’europeisme.

Els clubs esportius, com tota associació, es 
composen de persones, cadascuna de les quals 
viu el seu sentiment de pertinença de molt 
diverses maneres i totes tenen el seu valor. En 
Ramon va decidir participar de la vida del 
club d’una manera notablement activa tot 
recopilant milers de fotografi es i retalls de 
diari per a després divulgar el seu treball mit-
jançant butlletins i llibres, autèntiques joies i 
tresors que han arribat a nosaltres i que han 
creat escola per a seguir preservant i ampliant 
amb noves recerques la centenària història del 
Club Esportiu Europa.

No és possible valorar de forma material el 
llegat històric que ens deixen persones com 

en Ramon Vergés o Enric Vidal, traspassat ara 
fa un any. El més important és la transcendèn-
cia de les seves obres. Per posar un exemple, 
avui no tindríeu aquest Escapvlat a les vostres 
mans si abans gent com ells no haguessin 
posat tinta al paper relatant i ensenyant-nos 
les seves troballes.

Sense el seu mestratge no haguessim conegut 
ni la meitat del que avui en dia sabem del nos-
tre club i és per això que resulta imprescindi-
ble seguir-hi treballant. El coneixement de la 
història i el seguir escrivint-la és fonamental 
especialment en clubs com el nostre. Una 
tasca que altres persones i col·lectius s’encarre-
garan de fer tot agafant-ne el relleu.

Editorials, articles, llibres ... Tot el que ens dei-
xa Ramon Vergés són grans lliçons d’història 
i de vida al servei d’un sentiment: ser del Club 
Esportiu Europa. Estem segurs que allà on 
sigui, seguirà fent pedagogia escapulada. 

Gràcies, mestre.

Editorial

Lliçons d’història i vida

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

Novembre

Fins el 24 de novembre
Festival de cinema infantil
Cinemes Bosque, CCCB,
Cinemes Verdi
(consultar preus)

24 de novembre
Futbol al Nou Sardenya
Europa-Peralada
Jornada 14 · Tercera Divisió
General 10€
(Camèlies cantonada Sardenya) 

Fins el 28 de novembre
Cicle de conferències
‘Cròniques de Barcelona’
Taller d’Història de Gràcia
A la Finca Sansalvador
(Psg. M. de Déu del coll, 79)

Fins el 7 de desembre
Exposició
‘ 20 anys de Matrix’
C. Cívic El Coll-La Bruguera
(c/ Aldea, 15)




