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JUVENIL A FEMENÍ | L’Europa cau a les semifinals davant el Barcelona per un contundent 5-0

Crueltat i càstig excessiu a la Copa Catalunya

Xavi de la Ossa

Sempre és complicat com-
petir de tu a tu contra 

rivals de l’entitat del Futbol 
Club Barcelona, sigui en com-
petició domèstica (la lliga re-
gular) o en Copa Catalunya, 
com és el cas del passat di-
vendres 17 de juny. L’Europa 
ha viscut les dues cares de la 
moneda davant les blaugranes 
en la present temporada.
 Una campanya que va 
iniciar i ha acabat amb partit 
davant les culers, però amb 
resultat diferent. De la il·lu-
sió de la primera victòria en la 
jornada inicial de la Preferent 
Juvenil (1-2) s’ha passat a la 
decepció de perdre a la torna-
da al Nou Sardenya (2-5) i a 
caure en Copa Catalunya per 
un contundent i poc realista 
5-0 a semifinals.
 D’igual manera que 
va passar en el segon matx de 
lliga, el Barça es va imposar 
després d’un tram de partit 
molt competit. Les gracien-
ques van dificultar les coses 
al seu rival, però van marxar 
amb un correctiu excessiu pel 
que es va veure sobre la gespa 
de Martorell, seu de la ‘final 
four’. Potser la victòria gra-
cienca no era tampoc el més 
ajustat a la realitat, però els 
cinc gols de diferència van ser 
una xifra massa alta.

El ritme des del primer mo-
ment el va posar l’equip di-
rigit per Pablo Tramullas  
(exentrenador de la base mas-
culina escapulada) mitjançant 
la progressió i pressió amb pi-
lota. A l’Europa li va costar 
molt entrar a l’encontre i és 
per això que els primers mi-
nuts van consistir en aguantar 
els atacs d’un Barcelona, per 
sort, poc inspirat de cara a la 
porteria contrària.
 Les gracienques van 
anar despertant i guanyant 
terreny gràcies a accions pun-
tuals on van poder fer mal a 
l’esquena, però el gol culer a 
la mitja hora d’encontre va fer 
molt difícil poder mantenir el 
ritme ascendent que es preve-
ia. Una assistència d’Ortega 
a Gadea va ser suficient per 
superar Anna en el dos con-
tra un. Aquesta acció va caure 
com una gerra d’aigua calenta 
enmig del desert, però les eu-
ropeistes no van abaixar els 
braços. De fet, quan restaven 
quatre minuts per marxar a 
vestidors, Angi va poder em-
patar el matx amb una centra-
da que va acabar als seus peus 
davant Mar, però el xut no 
va anar entre els tres pals i va 
marxar per sobre el travesser 
de la porteria blaugrana.
 La segona meitat va 
començar amb una bona pres-
sió de Montse sobre Mar, qui 

va acabar refusant el perill. 
Les poques esperances d’un 
inici intens es van veure min-
vades de seguida per una molt 
bona acció de Maya, qui re-
bent pilota a banda esquerra 
de l’atac del Barcelona va cla-
var-la al segon pal quasi sense 
angle amb una rosca impossi-
ble per Anna. El segon gol va 
fer molt de mal a un Europa 
que ja no es va poder recupe-
rar del cop ni pode posar ‘por 
al cos’ rival.
 Els minuts van passar 
entre intents d’acció de les 
gracienques i un Barcelona 

que va anar sense complexos 
a buscar la porteria d’Anna, 
qui va treure un parell d’oca-
sions a Celia Segura. Les de 
Nany Haces encara van gau-
dir d’una gran ocasió de gol 
quan Dani va entrar sola dins 
l’àrea amb possibilitat de xut, 
però no ho va veure clar i la 
no definició més l’intent de 
passada van acabar per desfer 
una ocasió que hagués estat 
clau per ficar l’Europa dins el 
partit, tenint possibilitat de 
retallar diferències.
 Perdonar és concedir 
i les blaugranes van aprofitar 

l’error per fer el tercer en un 
xut creuat de Magalí que va 
passar per sota el braç d’An-
na. Cop de set i partit per 
un equip que va tancar la go-
lejada amb dos gols més, de 
Kautar i Magalí, que no mos-
tren ni de bon tros el que es 
va veure sobre la gespa. Això 
sí, victòria merescuda pel ri-
val i l’Europa que s’acomiada 
del que ha estat un any il-
lusionant en tots els sentits, el 
primer de cobertura completa 
dels mitjans oficials del club 
vers l’equip juvenil A femení 
de l’entitat 8

Angi disputa el cuir amb una futbolista blaugrana

Bon ambient de futbol a la semifinal a Martorell
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Hi ha passions que s’imposen a tot!

La campanya
de socis de la

temporada 22/23
gira al voltant

de la forta
passió que
desferma
l’Europa

i que s’imposa
per sobre

de qualsevol
altre compromís

Tal com va
aprovar la

darrera
Assemblea
General de

socis i sòcies,
el club marca
una rebaixa

en la condició
de soci ordinari

i segueix
apostant per

un preu
rebaixat

fins els 30 anys

Es podran
renovar
carnets
a partir
del dia

1 de juliol

Redacció

La propera temporada 
2022/2023, els socis i 

sòcies de l’Europa podran re-
novar el seu carnet a un preu 
rebaixat respecte el preu ge-
neral del passat curs esportiu. 
El carnet ordinari (de 30 a 65 

anys) es podrà renovar per 
125€ (25 menys que la darrera 
temporada). Segueix mante-
nint-se una oferta per menys 
de la meitat per a socis i sòcies 
de 18 a 30 anys, que podran 
treure’s el carnet de la nova 
temporada per només 60€. 
Com sempre, hi haurà també 

preus especials en altres edats 
i modalitats ( jubilats, famili-
ars de base o escola, carnets 
adaptats...). Tots els preus i 
modalitats els trobareu es-
pecificats a la secció corres-
ponent del portal oficial del 
club (ceeuropa.cat). Els car-
nets de la temporada 22/23 

es podran renovar a partir del 
dia 5 de juliol a oficines. Per 
a socis amb domiciliació, es 
farà el càrrec el 15 de juliol.
 La campanya de socis 
s’estrena amb un pòster -que 
podeu veure a la pàgina 13 
d’aquest periódic- on una de 
les dues persones d’una pare-
lla acaba amb la maleta a la 
porta de casa havent de deci-
dir entre la seva parella o l’Eu-
ropa. Queda clar que l’opció 
escollida és l’Europa. I és que 
el blau escapulari desferma 
unes passions impossibles de 
controlar.
 Des del club es bus-
ca no només fidelitzar nous 
socis i ampliar la xifra actual 
de gairebé 900 carnets, sinó 
també mantenir la passió en 
qualsevol circumstància i 
moment, convertint-se l’Eu-
ropa en un amor transversal 
ja sigui en temporades de des-
cens, d’ascens, de títols, d’ab-
sència de trofeus o qualsevol 
factor associat purament a la 
pilota. L’Europa és molt més, 
és la nostra vida! 8
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La Diada del Soci torna a brillar
amb el reconeixement a la fidelitat

Redacció

El club va fer entrega de les 
insígnies a 25 i 50 anys de 

fidelitat i un reconeixement 
institucional a la penya Caliu 
Gracienc en la recuperació de 
la Diada del Soci després de 
dos anys sense poder-se cele-
brar per culpa de la pandèmia 
de la Covid-19.
 L’hotel Radisson Blu 
1882 va tornar a acollir una 
Diada del Soci tres anys des-
prés, no podent celebrar les 
edicions de 2020 i 2021. Els 
socis que durant aquest perí-
ode (2020-2022) van sumar 
25 o 50 anys consecutius de 
carnet de soci, van rebre el seu 
homenatge pendent amb l’en-
trega de les insígnies de plata 
i or respectivament.
 L’acte, presentat per 
Enric López Vilalta, periodis-
ta d’esports de TV3, va servir 

també per a repassar l’èxit es-
portiu del Primer Equip fe-
mení i el Filial del club, que 
han assolit el títol de lliga i 
l’ascens en les seves respecti-
ves categories. També es va re-
tre homenatge a la Penya Eu-
ropeista Caliu Gracienc, que 
a finals del 2021 va celebrar 
els seus 25 anys d’existència.
 Per a cloure la Diada 
del Soci, els europeistes van 
poder escoltar el director es-
portiu Josep Maria Gené i els 
tècnics dels primers equips 
masculí i femení, Ignasi Se-
nabre i Joan Bacardit, expli-
cant a grans trets els objectius 
i planificació de la propera 
temporada. 
 Un pastís amb l’escut 
comestible de l’Europa i la xi-
fra commemorativa del 115è 
aniversari va servir per tancar 
una nit de retrobament, ho-
menatges i records. 8

La llista dels socis amb insígnia
2020, 2021 i 2022 
25 anys
Antonio Ruiz, Àngel Garreta, 
Hipólito Martín, Domingo Aya-
la, Pilar Grande, Francesc Boj, 
José María Álvarez, Sònia Juan, 
Antoni Francés i Marta Tomba.
50 anys
Antoni Pàmies, Tomás Santiago i 
Carles Vallejo

A la foto superior, vista general del sopar a la Diada del Soci. 
Sota aquest text, entrega d’insígnia als 25 anys al soci Siscu Boj. 
Als dos requadres inferiors, un emocionat Antoni Pàmies recull

insígnia als 50 anys i la penya Caliu Gracienc rep una placa d’homenatge.
A peu d’article, pastis d’aniversari tallat pels 3 socis amb insígnia de 50 anys
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El Primer Equip recull la copa 
de campiones de Nacional!

Xavi de la Ossa

El Primer Equip femení 
de l’Europa va rebre el 

passat dilluns 13 de juny de 
2022 el trofeu que l’acredi-
ta com a equip campió de la 
Primera Nacional Femenina 
2021/2022, el seu primer tí-
tol de lliga en categoria estatal 
(la resta de lligues les va gua-
nyar en categories catalanes). 
Les gracienques van rebre la 
copa a la seu de la Federació 
Catalana de Futbol en un 
acte conjunt amb el Levante 
Las Planas, equip que va gua-
nyar la lliga al Grup Nord de 
la Segona Divisió ascendint, 
d’aquesta manera, a la màxima 
categoria del futbol estatal.
 L’equip gracienc va 
rebre el trofeu de la mà del 
president de l’ens federatiu, 
Joan Soteras, qui també es va 
encarregar de donar el títol 

a l’equip de Sant Joan Despí, 
recollit de la mà del seu en-
trenador. Per part europeista, 
l’acte va comptar amb la pre-
sència del president del club, 
Víctor Martínez, i la directiva 
del femení de relacions ins-
titucionals, Núria Pi. També 
van assistir a l’acte el tècnic 
de la plantilla, Joan Bacar-
dit, la quarta capitana, Maria 
Farreras (qui recentment ha 
renovat per una temporada 
més amb el conjunt gracienc) 
i Lucía Martínez, preparadora 
física de l’equip. 
 Amb aquest acte de 
reconeixement, el femení del 
CE Europa ja pot deixar el 
trofeu obtingut a les vitri-
nes del club. Les escapulades 
competiran la temporada que 
ve dins la tercera categoria del 
futbol estatal davant clubs de 
molta categoria. Sens dubte, 
serà un curs apassionant 8

Eliminades de la Copa Catalunya

A la foto superior, d’esquerra a dreta: Núria Pi, Farreras, Joan Soteras 
(president FCF), Víctor Martínez, Joan Bacardit i Lucía Martínez recullen 

el trofeu de campiones. En les fotos a la part inferior s’observen diferents 
moments de l’acte on les protagonistes es van fotografiar amb el trofeu.

Comiat amarg de tempo-
rada pel Primer Equip 

femení de l’Europa, que des-
prés de completar una gran 
campanya amb ascens de ca-
tegoria i campionat de lliga, 
va quedar eliminat de la Copa 
Catalunya en la quarta ronda 
de la competició davant un 

Santa Susanna que va sortir 
a competir amb les seves ar-
mes i que va ser molt efectiu 
de cara a porteria per acabar 
sumant un contundent i a la 
vegada sorprenent4-1. 
 Les locals van aprofi-
tar molt bé les ocasions (cinc 
xuts a porteria) per eliminar 

el campió de la Primera Naci-
onal Femenina. Amb aques-
ta derrota, l’equip afrontarà 
unes setmanes de descans 
abans de començar la pre-
temporada a finals del mes 
de juliol per a posar-se a punt 
per la nova categoria assoli-
da, la Segona RFEF.
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L’Europa-ACIDH, competint
en un entorn de Primera Divisió
Redacció

L’RCDE Stadium va aco-
llir el primer torneig 

‘Nostra Catalunya’ en l’àmbit 
‘Genuine’. En aquesta pri-
mera edició va comptar amb 
equips convidats fora de ‘Ge-
nuine’ però amb equips adap-
tats, com és l’Europa.
 Van prendre part Es-
panyol, Valencia, Nàstic, Gi-
rona, Reus i Europa. Els es-
capulats van acabar en quarta 
posició després d’una bona 
fase de grups. El format ‘Ge-
nuine’ és un sistema de com-
petició diferent, amb quatre 
parts de 10 minuts on se suma 
un punt per cada part guanya-
da (si s’empata, res).  L’equip 
gracienc va superar la fase de 
grups contra Reus (triomf ) i 
Girona (derrota). A la lluita 
pel tercer i quart lloc va acabar 
quedant quart en no poder su-
perar el Valencia 8
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Els campions de l’Escola de futbol
Finalitza una temporada més a l’Escola de Futbol del club, la primera que ha transcorregut sencera i sense incidències des de l’esclat de la pandèmia de la Covid-19. Una temporada d’aprenentatge 
i evolució segons l’edat dels jugadors i jugadores però sense excloure la competició. Malgrat que a l’Escola, sobretot en les edats més inicials, es prioritza la diversió i l’aprenentatge, nens i nenes no 
deixen de competir en els formats interns de Lliga i Copa i, com a conseqüència, a final de temporada tenim un llistat d’equips campions. 
 
Enguany és la primera vegada que els diferents equips de l’Escola s’agrupen sota noms de carrers i places de la Vila de Gràcia. Felicitats a guanyadors i no guanyadors per un any especial on hem 
pogut gaudir tots del futbol: jugadors i famílies. Us deixem amb la taula de campions i unes fotos de les finals del passat dissabte dia 18 de juny i els premis a campions de Lliga i Copa.
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futbol sobre la gespa a Gràcia

Després de dues
temporades
sense poder
celebrar els
tradicionals

tornejos 
memorial

(per culpa de
la Covid-19),

el Nou Sardenya
va acollir

aquesta festa
del futbol
a Gràcia

Els diferents
equips que van
prendre part de

la competició
van oferir

molt bon joc
sobre la gespa

de l’estadi
Nou Sardenya

El quadre dels dos campionats

MEMORIAL CABANAS
 
GRUP A
Aqua Hotel
Cornellà
CN Terrassa
Europa (blau)

GRUP B
Badalona
Europa (groc)
Atl. Sant Just

SEMIFINALS
Aqua Hotel-Europa
Cornellà-Badalona

FINAL
Aqua Hotel 1 - Cornellà 0

MEMORIAL VALLEJO
 

GRUP A
Europa (blau) 

Badalona
Sant Just 

Sant Celoni

GRUP B
Damm 

Cornellà
F. Grama 

Europa (groc)

SEMIFINALS
Europa-Cornellà
Damm-Badalona

FINAL
Europa 0  - Damm 2

Redacció

La pandèmia de la Co-
vid-19 havia impedit ce-

lebrar, els darrers estius, els 
tradicionals tornejos memori-
al en honor a dos socis molt 
implicats amb el club i que 
ens van deixar fa anys: Juanma 
Cabanas i Xavi Vallejo.
 Enguany, el dissabte 4 
de juny (Memorial Cabanas) 
i el diumenge dia 12 (Memo-
rial Vallejo) l’estadi escapulat 
es va omplir de partits des de 
les 9 del matí fins les set de la 
tarda, quan es van decidir els 
campions de cada modalitat. 
 El Memorial Cabanas 
va acollir la competició entre 
jugadors nascuts el 2009, i el 
Memorial Vallejo ho va fer 
amb futbolistes del 2010.

A primera hora del matí es 
van jugar, en totes dues mo-
dalitats, la fase de grups, on 
els dos primers classificats 
accedien a les semifinals del 
respectiu campionat. Passada 
aquesta ronda, es va celebrar 
el tercer i quart lloc i, posteri-
orment, la final.
 L’Europa va aportar 
quatre equips en aquests cam-
pionats, anomenats ‘Europa 
blau’ i ‘Europa groc’ per a 
diferenciar-los. En el cas del 
Memorial Cabanas, l’Europa 
groc va arribar a les semifi-
nals, on va ser eliminat per 
qui seria posterior campió, 
l’Aqua Hotel. Al Memorial 
Vallejo els graciencs van clas-
sificar l’Europa blau per a la 
final, però va acabar caient a 
mans de la Damm 8

A dalt, la Damm campiona del Memorial Vallejo. A sota, l’Aqua Hotel triomfant al Memorial Cabanas
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Final de temporada positiu                           
al futbol de base escapulat

Redacció

Acaba una nova tempo-
rada al futbol forma-

tiu tant masculí com femení 
a l’Europa i com a punt més 
positiu de la temporada po-
dem ressaltar els tres titols i 
ascensos de categoria: L’In-
fantil A masculí ha guanyat 
la Preferent grup 4 i puja a la 
màxima categoria, la Divisió 
d’Honor. L’Aleví F masculí ha 
sigut també campió i això ha 
suposat pujar a Segona Divi-
sió aleví. Per la seva banda, el 
Juvenil B femení ha guanyat la 
lliga de Segona Divisió grup 4 
i ha pujat a Primera.
 Els equips que han 
competit en les màximes cate-

gories, com l´Aleví A o Benja-
mí A masculins també han fet 
una gran temporada, quedant 
a la meitat de la classificació, 
tenint molt mèrit en unes ca-
tegories sempre dificils. A ni-
vell femení, el Juvenil A s’ha 
classificat per a jugar la Copa 
Catalunya -no podent superar 
les semifinals- acabant la lliga 
en quarta posició.
 Tots els equips han 
fet una bona temporada i han 
pogut millorar amb el pas 
de la competició. Si hem de 
destacar a dos, podriem dir 
el Cadet C masculí, que ha 
quedat a tres punts del primer 
classificat i de l’ascens. També 
el Juvenil B masculí, on hi ha 
hagut opcions fins al final per 

poder pujar a Nacional. Mal-
auradament, no s’ha pogut 
salvar la categoria del Juvenil 
D masculí, que ha competit 
a Primera Divisió, un equip 
que ha lluitat fins al final per 
intentar mantenir-se.
 Es tanca una nova 
temporada, amb molt bona 
feina de tots els equips, amb 
una gran actitud de treball i 
de fer equip i cohesió, i on 
tothom ha gaudit de defensar 
la samarreta escapulada pels 
diferents camps de futbol del 
nostre país. Ara toca descan-
sar, carregar piles aquest estiu 
i donar-se cita fins la tempo-
rada vinent, una temporada 
que promet que serà igual o 
més emocionant! 8

Aleví F masculí Infantil A masculí

Juvenil B femení
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El mercat,
a ceeuropa.cat

Al portal web oficial del Club 
Esportiu Europa trobareu 
un menú especial del ‘mercat 
d’estiu’ a nivell dels dos primers 
equips sèniors del club, masculí 
i femení.
 Allà podreu consultar 
totes les baixes, altes i renova-
cions de les dues principals plan-
tilles amb totes les dades dels 
jugadors i jugadores

Moviments a la plantilla
Àngel Garreta

Com en cada mercat de fit-
xatges, les altes, baixes i 

renovacions estan a l’ordre del 
dia en les diferents plantilles 
del club. El Primer Equip mas-
culí de l’entitat no és pas una 
excepció i els noms d’entrades, 
sortides i confirmacions de re-
novacions ja han començat el 
seu tradicional ‘ball’.
 Així, a tancament 
d’aquest número de juny de 
L’Escapvlat, hi ha hagut 9 sor-
tides respecte la temporada 
passada, comptant l’entrenador 
Gerard Albadalejo i seguit pels 
jugadors Sergio, Coro, Uri, Al-
fons Serra, Ricki Vidal, David 
Jiménez i Albert Martí i la re-
tirada de Guti. Quatre d’aques-
tes baixes tenen lloc per haver 
acceptat una oferta de catego-
ria superior (Coro, Uri, David 
Jiménez i Albert Martí), tres 
per decisió tècnica (Gerard Al-
badalejo, Sergio i Alfons Serra) 

i una per estudis, la de Ricki Vi-
dal, que marxa amb una beca a 
estudiar als estats units i jugar a 
futbol dins la lliga universitària.
 Pel que fa a les renova-
cions, seguirà un any més l’etern 
capità Àlex Cano i els fins ara 
confirmats Sergi Pastells, Cam-
peny, Pau López, Castell i No-
lla. La direcció tècnica del club 
treballa en la renovació de més 
jugadors del passat curs.
 Pel que fa a les altes, 
a mitjans de juny han arribat 
a la primera plantilla el fins 
ara tècnic del Juvenil A, Igna-
si Senabre, acompanyat dels 
jugadors  Mario Domingo (la-
teral del San Cristóbal), Oriol 
Molins (mig de la Fundació 
Grama i exjugador juvenil de 
l’Europa), Víctor Aliaga (da-
vanter del Cerdanyola) i Kilian 
Villaverde (davanter de l’Olot). 
El club seguirà treballant per a 
incorporar més reforços i un ‘9’, 
completant l’equip amb algun 
jugador ascendit de base 8 A dalt, foto d’un renovat Campeny. Sobre aquestes línies, Kilian Villaverde
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Campions de la Copa VFO d’Xbox!

Redacció

La nit del 16 de juny del 
2022 serà sempre recor-

dada dins els eSports del Club 
Esportiu Europa, ja que va 
significar la consecució del 
títol més important en els 
gairebé 4 anys d’història de la 
secció: la Copa VFO Xbox. 
L’equivalent a la Copa del 
Rei del FIFA, ja és al palma-
rès de l’Europa eSports des-
prés d’una final a doble partit 
històrica enfront el Nàstic de 
Tarragona, un dels millors 
equips virtuals de l’estat, que 
s’havia convertit en la bèstia 
negra particular dels escapu-
lats durant aquesta tempora-
da 21/22.

 Sense comptar el del 
campionat, els graciencs no-
més havien guanyat un dels 
sis partits anteriors contra el 
conjunt grana. La història va 
canviar en aquesta final i l’Eu-
ropa, que arribava a la seva 
primera lluita per aquest tí-
tol, va fer bona la dita que les 
finals estan per a guanyar-les. 
Els escapulats d’Xbox van 
sortir a la final de la Copa 
amb cert nerviosisme i els dos 
equips van mostrar-se un gran 
respecte durant el primer par-
tit, tot i que es van succeïr 
les ocasions. Santi va poder 
avançar els escapulats però els 
granes també en van gaudir 
de moltes clares, especialment 
un xut de Lightzz que Krillin 

va treure sota pals al minut 
80 del primer partit, un matx 
d’anada que va acabar amb un 
0-0 a l’electrònic virtual.
 A la tornada, l’Euro-
pa va canviar el pla en veure 
la defensa massa avançada del 
Nàstic i els tarragonins van 
començar a patir. Al minut 
31, una pilotada de manual de 
Kuentin va deixar sol a Santi, 
que no va perdonar el Nàstic. 
La sortida de Famoush, por-
ter grana, va ser estèril per a 
provar d’impedir el gol. Poc 
després, amb el Nàstic bolcat 
a l’atac, els del Nou estadi van 
xutar al travesser, però aques-
ta seria la més clara d’uns lo-
cals que van veure com en una 
nova pilotada de Kuentin, 

Santi es tornava a quedar sol 
però fallava davant Famous. 
Per sort pels nostres, el rebot 
el va agafar Tusmu i, després 
de superar dos rivals a l’àrea, 
va afusellar la porteria grana 
per posar un 0-2 que ja seria 
definitiu i acabaria donant el 
triomf als de Gràcia.
 L’Europa ha guanyat 
un dels millors equips dei-
xant la porteria a zero durant 
180 minuts virtuals, una fita 
de molt mèrit. Amb aquest tí-
tol, els nois dirigits per Beltry 
ja en tenen tres des de la seva 
fundació, gràcies a la feina 
dels capitans Fer, Nesta i Ibi-
za i de tot l’equip escapulat, 
que està fent una feina brutal 
en aquesta modalitat 8

A dalt i a baix, celebracions dels dos gols decisius contra el Nàstic de Tarragona
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Ventura Gómez 
era un defensa
 inexpugnable, 
especialista en 

anul·lar al 
davanter rival i 

capità de l’ascens
a Segona B que

l’Europa va obte-
nir a Pinoso
l’any 1994

Francesc Ventura 
va disputar 

el 1913 la final 
contra el 

CS Sabadell per 
ascendir a la 

màxima divisió 
del futbol català 

del moment,
el Campionat
de Catalunya.
Va patir una

derrota per 1-0. 

Els quatre Ventura de l’Europa
UN NOM AMB HISTÒRIA | No només ha existit el que fins ara era el jugador amb més partits al club

Xavier Vidal

Tots els europeistes conei-
xen a Ventura Gómez, 

llegenda escapulada amb 402 
partits oficials disputats,   xi-
fra que fins aquesta tempora-
da el situava en el primer lloc 
de més encontres disputats 
en els 115 anys d’història del 
club. Enguany, com tots sa-
bem, una altra llegenda, Àlex 
Cano, es va situar líder.  

Els números de Ventura i la 
seva llarga etapa al club han 
eclipsat altres Ventura que, 
des de 1907, han defensat la 
samarreta escapulada i que 
són menys coneguts. En con-
cret són tres Ventura més. 
 Si seguim l’estricte 
ordre de més a menys par-
tits disputats, ens trobem al 
també defensa Ventura, que 
va jugar amb nosaltres tres 

temporades (de la 1933/34 
a la 1935/36) on va tenir un 
paper destacat en la primera 
campanya, ja que va ser peça 
fonamental a l’eix defensiu 
juntament amb Domènech 
per aconseguir l’ascens a la 
Segona Categoria del Cam-
pionat de Catalunya. Aquell 
ascens i les temporades que 
va viure Ventura i altres com-
panys seus com Deprius, Ci-
fré o Cañadas -per citar-ne 

alguns-, són d’un mèrit extra-
ordinari tant a nivell esportiu 
com directiu. Poc valor s’ha 
donat a tots aquells europe-
istes que, després d’haver per-
dut tot, van tornar a aixecar el 
club que estimaven. 
 Per trobar el se-
güent Ventura hem de saltar 
a la temporada 1959/60. Per 
aquells anys, ja amb l’Europa 
a Tercera Divisió, l’objectiu 

era ascendir a Segona Divisió. 
L’extrem esquerre Ventura 
només va jugar sis partits amb 
l’escapulada, on va marcar un 
únic gol en la derrota per 4-3 
contra l’Ibéria al novembre de 
1959.  Va ser una temporada 
decebedora, lluny dels llocs 
d’honor. 
 Finalment, ens tro-
bem a Francesc Ventura, que 
gairebé el podem considerar 

un pioner de vestir la samarre-
ta del club, ja que va defensar 
els nostres colors de la tempo-
rada 1911/12 fins la 1916/17. 
I diem com a jugador ja que és 
més que probable que alternés 
la seva condició de jugador 
amb la de president de l’en-
titat, ja que va exercir aquest 
càrrec durant dues tempora-
des (1911/12 i 1912/13) con-
vertit en el segon president 
de la història del club. En 
aquells anys era habitual que 
els jugadors ocupessin càr-
recs directius dins els clubs, 
circumstància que l’incipient 
professionalisme va abolir.  
 Cal destacar en la seva 
labor presidencial que va ha-
ver de buscar un nou terreny 
de joc, situat entre els carrers 
Lepant-Córsega-Rosselló-Pa-
dilla i l’aprovació a l’agost de 
1912 dels primers estatuts que 
tenim constància de l’entitat. 
Com a jugador, pocs partits 
oficials tenim registrats d’ell 
per la habitual manca d’infor-
mació que proporcionaven els 
diaris de l’època 8

Ventura Gómez era, fins aques-
ta temporada, l’home amb més 
partits oficials en la història del 
club. Durant els anys 80 i 90 
va ser un dels noms propis de 
l’Europa i va assolir un ascens a 
Segona B.

Francesc Ventura (1911-1917), el darrer a la dreta d’aquesta fotografia.
A la petita imatge inferior, el Ventura de les temporades 33/34 a 35/36.
Al costat de les pilotetes, el Ventura de la 59/60. A color, Ventura Gómez
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