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0.- INTRODUCCIÓ 
 
Mitjançant el present document es vol fer una breu presentació de la història de la Unió Esportiva 

Figueres ara que l’entitat es troba en portes del seu Centenari. 

 

Durant aquests cent anys de vida han estat molts els moments pels quals ha passat l’entitat: uns amb 

més èxit i que en el seu moment el van situar com una entitat pionera i altres que fins i tot l’han dut 

gairebé a desaparèixer. No obstant això, l’entitat segueix el seu camí, ja no només buscant l’èxit del 

seu primer equip, actualment a la Tercera Divisió del Futbol Nacional, sinó sobretot en la formació de 

jugadors i persones en el seu futbol base, que entenem ha de ser un pilar bàsic pel futur de l’entitat i 

és el que de manera regular ha de nodrir el primer equip de futbolistes. 

 

Per tant, la tasca de la UNIÓ va més enllà de la simple vessant esportiva i s’extén també en els 

àmbits educatius i socials, amb una implicació cada vegada més notòria en el teixit associatiu de la 

nostra Ciutat i fent que la gent recuperi el sentiment de ser i sentir-se Unionista. 

 

Entenem que el Centenari ha de ser un punt d’inflexió en la història de la UNIÓ i ha de servir com a 

punt de partida d’aquesta nova era en la qual l’excel.lència, no només futbolística sinó també 

educativa i de valors, ha de ser una senyal inequívoca d’identitat del nostre Club. 
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1.- LOCALITZACIÓ DE LA CIUTAT 
 

Figueres està situada a l’extrem nord-oriental de Catalunya. Amb 45.000 habitants és la ciutat més 

important de les properes a la frontera amb França i articula un important node de comunicacions 

que la converteixen en la porta d’entrada i punt de parada obligada dels viatgers i turistes que entren 

i surten de l’Estat espanyol.  

 

Situada en el centre d’una extensa planura fluvial, Figueres és la capital de l’Alt Empordà i actua com 

a centre econòmic-comercial, social i cultural de la comarca. La vocació turística de la comarca 

configura a Figueres com el centre neuràlgic de la Costa Brava, una de les zones turístiques més 

importants de Catalunya.  

 

El visitant pot arribar-hi directament per carretera o bé per ferrocarril. Per carretera hom pot accedir-

hi a través de l’autopista A-7 (sortida núm. 4, Figueres sud, si es ve de Barcelona i sortida núm. 3 si 

es ve de França), de la carretera nacional II i de la N-260 procedent de Portbou. Pel que fa al 

ferrocarril, actualment hi ha dues estacions: la de línia convencional, que es troba al centre de la 

ciutat, on s´hi aturen tots els trens que connecten amb Barcelona i rodalies. I I´estació per a trens 

d´alta velocitat, amb destinacions nacionals i internacionals (AV Figueres-Vilafant) a la sortida oest 

de la ciutat. Hi ha parada de taxi en ambdues estacions i una línia de bus especial entre l´estació AV 

Figueres-Vilafant i el centre urbà 
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2.- PUNTS D'INTERÉS DE LA CIUTAT 
 
Els principals atractius que presenta la Ciutat són els següents: 

 
a) TEATRE MUSEU DALÍ 
 
El Teatre-Museu Dalí, inaugurat el 1974, va ser construït sobre les restes de l’antic Teatre de 

Figueres, i conté un ampli ventall d’obres que descriuen la trajectòria artística de Salvador Dalí (1904-

1989), des de les seves primeres experiències artístiques i les seves creacions dins el surrealisme, 

fins a les obres dels últims anys de la seva vida. 

Algunes de les més destacades que s’hi exposen són Port Alguer (1924), L’espectre del sex-appeal 

(1932), Autorretrat tou amb bacon fregit (1941), Poesia d’Amèrica – Els atletes còsmics (1943), 

Galarina (1994-45), La panera del pa (1945), Leda atòmica (1949) i Galatea de les esferes (1952). 

També cal destacar el conjunt d’obres realitzades per l’artista expressament per al Teatre-Museu, 

com la sala Mae West, la sala Palau del Vent, el Monument a Francesc Pujols i el Cadillac Plujós. 

El Teatre-Museu Dalí cal veure’l com un tot, com la gran obra de Salvador Dalí, ja que va ser concebut 

i dissenyat per l’artista per tal d’oferir al visitant una veritable experiència per endinsar-se en el seu 

món captivador i únic. 

 
b) MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA 
 
El Museu del Joguet de Catalunya es va inaugurar l’any 1982 a les dependències de l’antic Hotel 

París a la Rambla de Figueres. Exhibeix més de 4000 peces: zootrops, mecanos, teatrins, animals i 

cavalls de cartró, cuines, pilotes, baldufes, avions, cotxes, trens, nines, titelles, aparells de màgia, 

jocs per a invidents, disfresses, retallables, manubris, soldats, robots, màquines de vapor, ossets, 

tricicles, patinets, etc.... Alguns joguets havien pertangut a personatges com Anna Maria i Salvador 

Dalí, Federico García Lorca, Joan Miró, Josep Palau i Fabre, Joan Brossa, Quim Monzó, Frederic 

Amat... El Museu disposa d’un Centre de Documentació i de Recerca Sobre els jocs i els joguets. 

 

c) MUSEU DE L’EMPORDÀ 
 
El Museu de l’Empordà conserva una de les col·leccions d’art més destacades de la comarca. Creat 

l’any 1946, la història de les seves col·leccions es remunta a finals del segle XIX, a partir dels dipòsits 

del Museo del Prado i de les donacions i els llegats de personatges il·lustres empordanesos. L’any 

1971 es construeix l’edifici actual, concebut com a museu d’arqueologia, història de l’art. Avui el 

Museu ofereix al públic una lectura històrica de les seves col·leccions i una obertura en matèria d’art 

contemporani. 
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L’exposició permanent mostra les col·leccions d’arqueologia (aixovars funeraris, ceràmica ibèrica, 

àtica i itàlica), d’escultura medieval (Monestir de Sant Pere de Rodes), de pintura barroca (dipòsits 

del Museo del Prado: Ribera, Mengs, Mignard), de pintura i escultura dels segles XIX i XX (Sorolla, 

Casas, Mir, Nonell, Gargallo, Casanovas, Cuixart, Ponç, Sunyer, Tàpies...) i d’art empordanès 

(Blanquet, Dalí, Reig, Vallès, Santos Torroella...).  

 

d) MUSEU DE LA TÈCNICA DE L’EMPORDÀ 
 
El 27 de juny de 2004 és va fer oficial la seva obertura. Hi trobem una part dels objectes adquirits 

durant aquests anys, a més de comptar amb un important fons de col·lecció. 

El visitant del museu podrà admirar la bellesa dels objectes exposats. El col·leccionista, contemplar 

peces que combinaven el sentit pràctic amb l’art. L’historiador, estudiar un temps en què la ciència i 

la tècnica van impulsar el progrés humà. 

 

e) CASTELL DE SANT FERRAN 
 
Situat sobre un turó, al final de la Pujada del Castell, és una fortificació militar de grans dimensions 

construïda al segle XVIII sota les ordres de diversos enginyers militars, entre els quals destaquen 

Pedro M.Cermeño i Joan M.Cermeño. Ocupa una superfície de 32 ha. Dins un perímetre de 3120 

metres, a les cisternes situades sota el pati d’armes hi caben 40 milions de litres d’aigua. El Castell 

de Sant Ferran, que tenia una capacitat per a 6.000 homes, és un element patrimonial de primer 

ordre, el monument de majors dimensions de Catalunya i la fortalesa més gran del segle XVIII amb 

baluards d’Europa. 

 

f) LA RAMBLA 
 
La Rambla és el passeig central de la ciutat, el seu espai urbà més emblemàtic, punt central de la 

zona comercial i eix que articula el nucli antic amb la zona d’expansió urbanística de la ciutat entre 

els segles XIX i XX. El seu origen data de l’any 1828 quan, per motius d’higiene, es decidí cobrir el 

llit de la riera Galligans. Una vegada coberta la riera, i per exprés desig popular, l’espai resultant es 

destinà a passeig públic. Des de finals del segle XIX fins la guerra civil es va construir en aquest 

perímetre el millor conjunt d’edificis civils de la ciutat, els quals, conjuminats amb les edificacions 

preexistents permeten observar en un mateix àmbit la presència dels estils barroc, neoclàssic, 

eclèctic, modernista, noucentista i racionalista. L’evolució urbanística de la Rambla va tenir el seu 

punt àlgid amb la reforma de l’arquitecte Ricard Giralt Casadesús l’any 1917, quan s’enderrocà l’illa 

de cases de la part superior i s’aixecà el monument d’inspiració noucentista de l’escultor Enric 

Casanoves dedicat a Narcís Monturiol, inventor de la primera nau submarina, l’Ictineu. 
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g) ESGLÉSIA DE SANT PERE 
 
Església parroquial de Figueres. Si bé és plausible l’existència d’una primitiva església paleocristiana. 

Les restes més antigues que es conserven daten dels segles X-XI, i consisteixen en una part d’un 

mur de la cara nord amb una espitllera, al peu del campanar. A les acaballes del segles XIV el rei 

Pere el Cerimoniós ordenà la construcció d’una nova església a Figueres, i sobre l’edifici romànic 

s’aixecà el temple d’estil gòtic d’una sola nau, sense creuer ni girola. Actualment persisteix en la seva 

forma primigènia fins on començava l’absis. Al segle XVIII se li afegí un creuer i un absis poligonal 

que va substituir l’antiga capçalera gòtica. A finals del segle XIX, a l’any 1895, es va reconstruir la 

cúpula segons un projecte de l’arquitecte Josep Azemar i Pont. L’any 1936, a l’inici de la guerra civil, 

l’església va patir importants destruccions; el temple fou incendiat i s’enderrocaren algunes de les 

seves parts més rellevants. Entre 1941 i 1948 es va reconstruir amb carreus de pedra, el creuer 

coronat pel cimbori octogonal, seguint l’estil gòtic de l’antiga nau, aconseguint així un conjunt unificat, 

sobri i monumental. 

 
h) EL PARC BOSC MUNICIPAL 
 
El parc-bosc és el pulmó de Figueres, i els seus 44.200 m² configuren l’espai verd més gran de la 

ciutat. Data d’un projecte de l’any 1917 de Ricard Giralt i Casadesús, que incorporà l’any 1926 

l’escalinata d’entrada segons disseny del jove Pelai Martínez Paricio. 

Els impulsors del projecte, Josep Pitxot conegut silvicultor, Joaquim Cusí, propietari dels laboratoris 

Cusí i l’alcalde del moment, Marià Pujulà, van considerar en el seu moment, als volts de 1914-1915, 

la necessitat d’incorporar una zona d’esbarjo en l’expansió de la ciutat. Les obres van començar l’any 

1920, després de nombrosos entrebancs polítics, amb una plantada d’arbres que va tenir una gran 

participació de la ciutadania. 
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3.- SECTORS PRODUCTIUS DE LA CIUTAT 
 
 
a. COMERÇ 
 
Figueres és i ha estat una ciutat amb vocació comercial. Va ser la primera ciutat gironina que va 

disposar d’una zona comercial de vianants al centre urbà. Avui dia, el centre històric és un gran espai 

comercial a l’aire lliure que acull una notable i diversificada oferta de botigues de productes 

alimentaris, tèxtils i confecció i parament de la llar. 

 

El miler de comerços de la ciutat són una oferta comercial que atrau compradors de l’Alt Empordà, 

les comarques gironines i el sud de França. És un comerç de qualitat basat en la comoditat i el tracte 

familiar que no exclou criteris més moderns i innovadors com les franquícies. Figueres ofereix la 

possibilitat de comprar tot passejant i passejar tot comprant. 

 

b. MERCATS 
 
Els mercats setmanals a l’aire lliure són les formes més antigues d’intercanvi de productes i, en el 

cas de la fruita i la verdura -que se celebren els dimarts, dijous i dissabte a la plaça del Grà i a la 

plaça de Catalunya- permeten el contacte directe entre el productor i el comprador. Aquestes 

fòrmules de comerç no han perdut la seva vigència ni el seu encant, i desenvolupen una reconeguda 

funció de relació social. El mercat de la roba de Figueres és un dels  més importants de les comarques 

de Girona i atrau un bon nombre de compradors de la Catalunya nord. Se celebra tots els dijous i la 

ciutat experimenta una gran transformació ja que els carrers respiren dinamisme, moviment i 

converses. 

 

c. FIRES I FESTIVALS 
 
Figueres és una ciutat d’una gran tradició en l’organització de fires. La condició de capital d’una regió 

d’un gran dinamisme econòmic com l’Alt Empordà, l’ha convertida en punt de difusió de les darreres 

tendències i novetats, essent un punt de referència per a expositors i clients de fires de les més 

diverses temàtiques. Les principals fires que tenen lloc a la ciutat són, en l´àmbit cultural: Festival  

Còmic, Festival Acústica, Festa del Joguet (trobada intergalàctica), Figueres a Escena (Teatre, 

Música i Dansa), Agitart, Fira del Libre Vell i d´Ocasió i la Diada de Sant Jordi. I en el comercial 

destaquen: Firagri (fira agrícola i ramadera), Mostra del Vi de l’Empordà, Fira de Sant Josep (fira del 

bunyol de l’Empordà), Fira Rambla, Fira del vehicle d'Ocasió i moltes altres més. 
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d. GASTRONOMIA 

 
La cuina de Figueres conjuga la més genuïna tradició gastronòmica altempordanesa, des dels 

platillos de carn de l’àvia fins als plats de peix de la Costa Brava, amb una concepció culinària pròpia, 

subtil i agosarada, que ha situat la ciutat en el marc de la restauració contemporània d’alt nivell, 

glossada per les plomes més prestigioses del país. Es tracta d’una cuina lligada a la qualitat de les 

seves matèries primeres, provinents de l’horta, de secà, de mar o muntanya, i l’ús d’uns productes 

combinats amb el seny tradicional o amb una fantasia contradictòria i entramuntanada, pròpia de la 

comarca i dels homes que l’han viscut i la viuen intensament. 
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4.- ORÍGENS I HISTÒRIA DE LA UNIÓ ESPORTIVA FIGUERES 
 
La Unió Sportiva Figueres es va crear el 13 d’abril de 1919. La premsa de l’època diu que 

“s’ha constituït la unió de les societats esportives d’aquesta ciutat: Sport Club Català (secció 

del Casino Menestral) i Joventut Sportiva i Artística (secció del Casino Sport Figuerenc) amb 

el nom d’Unió Sportiva  Figueres”. Com que els uns tenien el mallot de color blanc i els altres 

blau, acordaren que la nova camiseta tindria les dues tonalitats: ratlles blanques i blaves. 

 

La primera tasca fou la de convertir l’horta de l´Institut en un terreny de joc. La part que estava 

sense arbres feia només 42x85 metres. El permís municipal estipulava que no es podia tallar 

cap arbre dels fruiters que hi havia, els quals havien de conservar-se. Això impedia les 

mesures reglamentàries, per la qual cosa els promotors de l’equip procediren a tallar un mínim 

per aconseguir l’espai ordenat. La cessió del terreny fou gratuïta i al cap de poc temps els 

veïns es queixaven del soroll i dels crits que feien els aficionats i perquè “s’havien tallat arbres 

contra el criteri de no tocar-ne ni un de sol”. Alguns detractors varen afirmar que el lloguer 

d’aquest camp almenys havia d’aportar 300 pessetes anuals. L’ajuntament va al·legar que el 

nou club només perseguia el bon desenvolupament físic i moral de la joventut i que en altres 

temps s’havia cedit gratuïtament a altres societats, que havien abonat dèficits de fins a 200 

pessetes i fins i tot havien pagat les pilotes. Era alcalde de Figueres Marià Pujolar i foren 

promotors de l’arranjament del camp els aficionats Josep Bonaterra, Josep Jou, Albert Gurí, 

Pere Burgell, Joan  Coronas, Joaquim  Geli, Carles  i  Robert  Casals. 

 

La primera Junta Directiva de la Unió Sportiva Figueres va quedar formada per Bernad Palmer 

(president), Heliodor Capell (vice-president), Joaquim Geli (secretari), Carles Casals 

(tresorer), Josep Montañà (comptable), Pere Burgell (sots-secretari) i Artur Novoa, Joaquim 

Prats, Francesc Bartolí i Ferran Borràs (vocals). Els càrrecs s’elegien en assemblees de socis, 

de forma democràtica. El local social era al Casino Sport Figuerenc, al carrer de Monturiol. 

 

El president, Bernad Palmer, no era figuerenc. Va venir a Figueres des de Mallorca com a 

administrador de les finques que els comtes de Peralada tenien a Requesens. Era solter i aquí 

va conèixer la senyora Concepció Gelabert, vídua del metge Vilà, amb la qual es va casar. Vivia al 

carrer de Besalú i disposava d’un luxós turisme marca  Buick. 

 

L’entrenador era Artur Novoa, alhora també jugador, capità de l´equip i directiu. Natural 

d´Espolla (1898), va venir de jovenet a Figueres a aprendre l´ofici d´escultor. Havia començat 

a jugar al futbol amb l´Sport Club Figuerenc i després fou fitxat pel Palafrugell, amb despeses i 

dinar pagats. Al cap de tres anys va tornar per jugar amb l’equip figuerenc. Fou un dels 
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entusiastes de la creació de la Unió Sportiva Figueres. En retirar-se, es dedicà a l´activitat de 

marbrista, amb gran professionalitat. En una entrevista publicada al Setmanari de l´Alt Empordà 

(19-2-1986) deia que “jo vaig ser el “pare” de la criatura. En aquella època jugàvem on 
podíem, fins al nou camp de l’horta de l´Institut que nosaltres mateixos arreglàvem i 
marcàvem abans dels partits. Les pilotes i el mallots els pagàvem nosaltres, puix encara 
que a Figueres sempre hi ha hagut molt de caliu, a penes fèiem diners per pagar-nos el 
dinar en els desplaçaments i moltes vegades inclús ens l’havíem d’emportar. Però era 
tanta l’afició que teníem que sempre estàvem enganxats a la pilota. Només teníem el 
futbol al cap. Jo era molt aficionat a la caça i cada diumenge pel matí me’l passava 
caminant pel bosc caçant perdius i conills i a la tarda jugava tranquil·lament el partit. 
Alguns desplaçaments fins i tot els havíem fet a peu, quan es tractava d’anar a un poble de 
les rodalies”. 
 
Un altre jugador i directiu era Joaquim Prats, conegut als cercles esportius com a “Titon”. En 

aquell moment només tenia quinze anys. Havia jugat amb l´Sport Club Català. També ens va dir 

en una entrevista personal que “la pilota costava deu pessetes i només en teníem una. Si es 
penjava dins d’alguna casa veïna o a l’horta de les monges, s’havia acabat el partit. Cada 
jersei costava tres pessetes i els pantalons, una amb cinquanta cèntims. Aquest 
equipament el guardava a casa d’un amic, puix a casa meva no volien sentir a parlar del 
futbol”. Prats va retirar-se del futbol per una lesió de menisc i va fundar el col·legi d’àrbitres de la 

província. Posteriorment fou entrenador, secretari tècnic, directiu, gran impulsor de la Unió 

Esportiva Figueres i, en moltes ocasions, un reforç econòmic per al club. Professionalment es 

dedicà al negoci dels adobs  i  tenia el  magatzem  al  carrer de la Rutlla. 

 
 UN ESTIU DE PREPARACIÓ 
 

Per a la formació del conjunt unionista es va jugar un partit entre dues seleccions locals a la plaça 

d’Armes del Castell, ja que encara es treballava en l’arranjament de l’horta de l´Institut. El 13 d’abril 

es va celebrar el primer partit entre la Unió Sportiva Figueres i el Portbou Futbol Club. El resultat 

fou de 8 a 1 favorable al Figueres. La primera alineació fou: Oliveras, Capdevila, Novoa, 

Ballester, Bartolí, Capell, Prats, Raurich, Pujol, Estrada i Roig. El primer gol el va marcar Raurich, 

el qual en el quart partit va alinear-se de porter i va parar un penal. Va ocupar aquest lloc fins que 

es va retirar el 1925.  

Per a aquest primer partit el Figueres va vestir mallot blanc. Cal recordar que en aquesta època 

i al llarg de trenta anys, la tàctica dels equips era d’alinear un porter, dos defenses, tres 

centrecampistes (dos als laterals i un al centre) i cinc davanters (dos extrems, dos interiors i un 
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davanter centre). No hi havia alineacions de marcatge, sinó que només valia fer gols. D´altra 

banda, al principi el reglament establia que els jugadors havien de residir, almenys amb dos anys 

d’antelació, al mateix poble en el qual s’ubicava el club. 

 

Le premsa de l’època diu que “d’espectadors veiérem tota la sèrie d’esportistes locals: 
Duran, Basil, Bruno, Burgell, Monegal, Cortada, Espigulé, Teixidor i fins i tot Ricard Imbert 
o sigui, el pare del futbol figuerenc. Ens alegrem i... fins un altre!” 
 
El mes de juny es va demanar permís a l’ajuntament per obrir una guixeta a la paret del carrer 

Muntaner, mur que s’havia alçat el mes de febrer perquè s’havien fet obres d’alineació del carrer 

en aquest tram. També es va construir una tanca de fusta i es col·locaren anuncis de comerços 

figuerencs a la paret de darrera les cases del carrer Nou, per aconseguir uns ingressos econòmics 

i a la vegada intentar evitar que les pilotes anessin a parar als jardins d’aquelles cases. Els jugadors 

es vestien en un local situat al soterrani de l’edifici de l´Institut. 

 

L´estiu del 1919 el Figueres va jugar deu partits amistosos, quatre amb el Portbou, tres amb 

l’equip militar 47 de línia, dos amb l’Escala i un amb el Girona, aquest últim per les fires de la Santa 

Creu i el primer amb guixeta. Van guanyar els gironins per 5 a 1. “És una lliçó que cal 
entrenament” va dir la premsa. D’aquests partits amistosos en van guanyar vuit, en van 

empatar un i en van perdre un altre. En total van aconseguir 51 gols a favor per 19 en contra. Artur 

Novoa fou el màxim golejador amb 10 dianes. 

 

Un altre comentari de la premsa d’aquell estiu diu que “La Unió Sportiva és un equip que promet 

però que per ara es tendre per jugar tots els partits de campionat. Jugadors hi ha al primer equip 

que no han vist un sol partit de campionat. Aquesta semi ignorància forçosament ha de ser 

perjudicial. Fa falta una gran dosi d’amor al club i un gran esperit de col·laboració. Una gran 

dosi d’amor al club acceptant l’ordre del capità de l’equip i posant tot l’esforç necessari per obtenir 

la victòria, que ha de ser sempre possible però no segura. I un gran esperit de col·laboració 

entrenant-se almenys una hora cada dia. El títol serà pel que mostri més fe, disciplina i preparació”. 

 
 

 

 

1919-1920. PRIMERA TEMPORADA: UN SUBCAMPIONAT 
 

El mes de setembre va ingressar a la Federació Catalana de Futbol Amateur i va participar en 

el campionat oficial de la Primera Categoria Provincial, integrat pel Figueres, l'Agrupació 
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Ateneu Esportiu Sant Feliu de Guíxols, l'Ateneu de Palafrugell i el Palamós. 

Anteriorment, l'1 de setembre, el Figueres va jugar un amistós al camp del mateix Sant Feliu i 

va perdre per 7 a 2. "Un fracàs, poca experiència en camp contrari", segons havia comentat 

la premsa. En el partit de retorn, a casa, el primer temps va acabar amb un 0-4 favorable al 

Sant Feliu, pero a la segona part el Figueres s'imposà i aconseguí guanyar en marcar cinc 

gols. 

 

També va jugar altres partits contra el Granollers, Portbou, Girona,Palafrugell i l'Escala, 

disputant-se una copa donada per l'Ajuntament que es va adjudicar el Figueres. El 14 de març 

de 1920 el club va iniciar els partits internacionals en desplaçar-se a Beziers, on va jugar 

contra el S.C. Biterrois, equip de gran renom i potencia, campió del Llenguadoc. El resultat fou 

de 2-1 favorable als francesos. El 7 de juny va jugar un altre encontre internacional a Figueres 

contra el Red Star Club París, campió de la lliga francesa amb tres internacionals, amb el 

resultat de 5 a 2 favorable als forasters. 

 

Aquest dia la ciutat de Figueres va quedar curulla de gent per a veure el partit, com si fos la 

festa major. Igualment els dies 2 i 3 d'abril de 1920 hi hagué una gran expectació en jugar 

contra l'Espanyol, que va guanyar els dos partits pel mateix resultat de 3-1. En aquests dos 

partits va ploure i es van perdre 700 pessetes de taquilla. La premsa comentava que "la derrota 

fou deguda al nerviosisme d'alguns equipiers figuerencs i a no poder presentar l'equip". 

La temporada no es va pas considerar massa brillant i l'assemblea de socis va acordar reforçar 

la Junta amb una comissió tècnica formada per Francesc Guillamet, Pere Teixidor Elies, 

Eduard Alegrí i Lluis Giralt. 

 

En total, aquesta primera temporada el Figueres va jugar 32 partits oficials: 17 de guanyats, 4 

d'empatats i 11 de perduts, amb 91 gols a favor i 66 en contra. Els màxims golejadors foren 

Botey i Pujol, amb setze gols cadascun. 

 

També cal esmentar el primer cronista esportiu figuerenc, Pere Teixidor i Elies (1892-1981), 

que signava amb el pseudònim de Rodix i Xiet. Havia jugat a futbol amb l'Sport Club 

Empordanès, havia fet de referée i fou membre de la primera comissió tècnica del Figueres. 

Va ser cronista de La Veu de l'Empordà, La Comarca Deportiva, El Ampurdanès i La Galeria 

i corresponsal dels barcelonins El Esport, La Jornada Deportiva i El Mundo Deportivo. 

Generalment, als primers temps, finalitzava les seves cròniques amb un "Hip, hip, hip, hurra!".  
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Un dels primers equips 
de la Unió Sportiva 
després de fusionar-se 
els dos equips 
figuerencs Sport Club 
Català i el Joventut 
Sportiva i Artística, 
abans de federar-se, 
estava format per 
Enseñat, Novoa, 
Suárez, Pallisera, 
Imbert, Prats, Pujol, 
Estrada, Bartolí, 
Raurich, Novoa i Roig. 
De paisà el cronista 
esportiu Pere Teixidor 
Elias. 
 
 

Els textes de la història del club són extrets del llibre “75 anys de la Unió Esportiva Figueres”, editat el 
1994 per Josep Mª Bernils i Mach i Santi Coll i Gossa amb motiu de l´efemèride. 

 
 

1929-1930. CAMPIÓ DE CATALUNYA AMATEUR 

 
La temporada 1929-30 va representar una nova etapa extraordinària del club. Va cessar de 

president Josep Jou perquè va ser nomenat alcalde i el seu lloc l'ocupà Enric Chantier. Aquest 

any es va crear la lliga professional, amb dues categories: aficionats i professionals. El 

Figueres passà al grup d'amateurs de la Primera Categoria Regional, en la qual jugaven: 

Figueres, Palamós, Farners, el Bisbalenc, l'Escala, Olot i Cassà. 

 

Va debutar com a entrenador de l'equip figuerenc Joan Romans, jugador mític dels primers 

temps. Nat a Figueres el 1902, Romans havia jugat fins als vint-i-quatre anys. Va deixar el 

futbol actiu per treballar d'escrivent a casa del procurador i ex-president Josep Jou, del qual 

fou secretari particular quan aquell va ser nomenat per segona vegada alcalde de Figueres el 

1939. L'any 1946 va marxar de Figueres i es va desplaçar a Lleida, on va entrenar aquell 

equip, aconseguint l'ascens a Tercera en la temporada 1946-47, a Segona dos anys després 

i a Primera Divisió el 1950-51. El 1956 va formar la primera Escola de Futbolistes d'Espanya. 

Va morir a Lleida el 1991. 

 

En aquesta temporada van entrar nous jugadors: Gimbernat, Rizo, Juandó, Baig, dos germans 

Jordà, Gutiérrez, Pinadell, Naval i Santamaria. La preparació es feia dos dies a la setmana, 

de sis a vuit del matí. El mateix entrenador els pagava l'entrepà, i el club, una prima de cinc 

pessetes si guanyaven en els desplaçaments. Joan Romans treballava llavors al despatx del 

procurador Josep Jou, ex-president del club i alcalde de Figueres. 
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El campionat s'inicià el mes d'octubre amb un Cassà-Figueres (0-1). En acabar la primera 

volta el Figueres anava líder. El 2 de febrer de 1930 es va jugar l'últim partit del campionat al 

camp del Farners. El Figueres necessitava un empat per ser campió i superar el Palamós. 

Quatre autocars d'aficionats figuerencs acompanyaren l'equip. Hi havia un entusiasme 

general. A punt de començar el partit va arribar un autocar amb aficionats del Palamós, per 

animar el Farners a guanyar el Figueres. Fou un partit històric. Al final, el resultat fou d'empat 

a un gol i el Figueres es va proclamar campió de la província amb 19 punts, un més que el 

Palamós. 

 

Llavors va jugar la semifinal de la Copa Catalunya amateur contra el Tàrrega (0-0 i 4-0), 

favorable al Figueres, i la final contra el Poble Sec (2-1 i 1-2), també favorable al Figueres. 

Era campió de Catalunya amateur.[14] Tenia dret a participar a la promoció d'ascens al 

campionat d'Espanya i hagué de disputar una eliminatòria amb l'Atlètic Fortpienc, al camp de 

l'Espanyol. Resultats: empat a 2 el primer dia[15] i 1 sol gol del Fortpienc a l'últim minut, a la 

segona jornada. Fou un partit de molta llenya i una conseqüència negativa va ser una cama 

trencada al jugador del Figueres Fermí Noguer. 

 

El mes de maig el Figueres va jugar tres partits contra el Barcelona. L'últim al camp de les 

Corts, amb trenta mil espectadors i un gran partit del Figueres que aconseguí empatar a un 

gol. Aquesta temporada el Figueres va jugar 50 partits: 26 victòries, 15 empats i 9 derrotes. 

De gols, 118 a favor i 71 en contra. EI màxim golejador fou Mas, amb 21 gols. Cal anotar les 

baixes de Carbonell, que anà al Palafrugell; Felip, al Saragossa i Arater, a l'Espanyol. 

 

1949-1950. NOU CAMP AL CARRER DEL FAR 
 
Va iniciar-se la nova temporada 1949-50 amb dos partits amistosos que resultaren decebedors 

contra els clubs amateurs locals, USPEAC i Figuerense, als quals el Figueres només va poder 

vèncer per 2-0. 

 

La lliga a Primera Regional, però, començà amb resultats força bons: Figueres-Villanueva 5-

2, Figueres-Mollet 4-1, Agramunt-Figueres 0-3, Figueres-Palamós 4-1, però després es va 

desinflar i va acabar vuitè. Aquella temporada seria l'última que la Unió Esportiva jugaria al 

camp de les Monges. 

 

L'últim partit fou contra el Valls i es guanyà per 4-2. S'acabà aquell espectacle de corrues de 

gent enfilant pels carrers de Sant Pau i González de Soto cap al vell camp. L'Ajuntament, que 
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estava presidit per l'alcalde Joan Bonaterra, fill d'un dels fundadors del club,va projectar la 

construcció d'un nou camp municipal d'esports i va arribar a un acord amb la Junta de l'Asil 

Vilallonga per llogar l'horta que aquesta institució tenia al carrer del Far i que servia per al 

conreu de verdures i hortalisses a l'esmentat asil. Es va contractar al preu de 30.000 pessetes 

l'any. La percepció es garantia per la retenció del deu per cent de la taquilla de tots els partits 

que se celebressin al nou camp i, en tot cas, al final l'Ajuntament cobriria la diferència, que 

representava l'aportació municipal a l'esport figuerenc. El projecte fou de l'arquitecte 

municipal Alexandre Bonaterra i les obres es van iniciar a principis d'any. 

 

El nou camp del Far fou bastit en cent quatre dies i va costar 149.727'37 pessetes. Es van 

col·locar 50.000 rajols i 350 metres cúbics de formigó. A la part central de les grades hi havia 

una gran llotja per a les autoritats i, a la part superior, tres de més petites, una per a la Junta 

del Figueres, l'altra per a la premsa i una altra per a la junta forastera. El terreny tenia les 

dimensions de 99 x 64 metres i la capacitat era de 5.000 espectadors. S'inaugurà per les Fires 

de la Santa Creu amb un Figueres-Barcelona, amb els 

internacionals Basora, César i Gonzalvo II i el mític Kubala, que acabava de sortir d'una 

malaltia pulmonar que s'havia fet creure que era incompatible amb la pràctica del futbol. El 

resultat fou de 2 a 4. El camp es va omplir totalment d'espectadors i va obligar a situar cadires 

al llarg de totes les bandes a l'interior del camp que també s'ompliren. Un fet insòlit es que 

s'esgotà el taquillatge i es va haver d'improvisar un nou càrrec d'entrades per atendre la 

demanda. La recaptació va permetre reemborsar unes obligacions que havien estat lliurades 

per atendre el dèficit de temporades anteriors per un import de 60.000 pessetes. 

 

S'havien fet alguns comentaris sobre la necessitat de disposar d'un camp digne: terreny més 

gran, major nombre de socis i mes comoditats. S'havia arribat a dir que a Figueres mai es 

podria veure bon futbol jugant en el petit camp de les Monges. Cal recordar que en el nou 

camp del carrer del Far el Figueres hi va passar sis temporades (de la 1950-51 a la 1955-56) 

abans no es va pujar de categoria: de la Primera Regional a la Tercera Divisió. 

 

La temporada fou regular, amb 34 partits jugats, 14 de guanyats, 5 empats, 15 derrotes, 77 

gols a favor i 78 en contra. Un dels partits de més qualitat fou el jugat contra l'Espanya 

Industrial, filial del Barcelona, que van guanyar els forasters per 6 a 2, ja que en aquell equip 

hi havia figures com Manchón, Aloy... que després foren titulars del Barcelona. El jugadors del 

Figueres eren: Echezarreta, Jacomet, Carbonell, Valenzuela, Padilla, Perez, Martín, Colomer, 

Vilagran, Encinas, González, Escobar (un altre professional del futbol), Bosch, Garriga, 

Pallarès, Jordà (tots aquest van jugar en els partits d'inauguració del camp davant el 

Barcelona), Rodri, Fàbregas, Torquemada (jugador procedent del Portbou que es va negar a 
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jugar i passà el seu cas a la Federació), Pujals, Millán, Saurí i Mauri. Dels nous va destacar el 

figuerenc Echezarreta, un porter amb gran col·locació i eficàcia. Per contra, van abandonar el 

futbol tres jugadors històrics de la pedrera: Jacomet (16 temporades), Pagès (15 temporades) 

i Fabregó (10 temporades). Van plegar desanimats i manifestaren que «hauríem volgut acabar 

la nostra vida futbolística aquí...». 

 

1956-1957. UNA ALTRA VEGADA A TERCERA 
 

La nova temporada 1956-57 va iniciar-se amb un contratemps. La Federació va prohibir fitxar 

nous jugadors que visquessin a més d'un radi de cinquanta quilòmetres de la població de 

l'entitat. Això va obligar a tornar a posar la mirada sobre la pedrera. L'entrenador era Víctor 

Garay, comandant de l'exèrcit que després d'uns partits fou traslladat del seu destí militar i va 

deixar el lloc. Llavors es va fer càrrec de l'equip Novoa, que no tenia el títol d'entrenador i que 

a finals de temporada va renunciar a continuar la tasca, cosa que motivà que el president, Dr. 

Geli, pressionés Josep Fajol pel càrrec d'entrenador. Fajol, que havia estat el fundador d'aquell 

equip juvenil dit USPEAC, havia fet el curs de preparador juntament amb Milla, i constaven 

inscrits a la federació. 

 

Fajol, en aquells moments, entrenava el Montgrí, que va quedar campió de Segona Regional. 

Fajol, que va debutar en el partit contra l'Igualada, guanyat per 8-1, va manifestar a la premsa 

que «en els desplaçaments el Figueres sortirà sempre amb precaucions defensives, però a 

casa, sempre a l'atac.» 

 

Per la seva part, el nou president va demanar a la Federació que en cas d'ampliar-se la 

Tercera Divisió Nacional es tingués en compte al Figueres, més pel seu historial que per la 

classificació de la temporada anterior. Efectivament, així fou. La Federació va ampliar el grup 

i el Figueres es va veure inclòs a la Tercera Divisió Nacional de la qual havia baixat feia deu 

anys. 

Es tractava d'un grup de vint-i-dos equips. El club no arribava a 500 socis i la fita era 

aconseguir aquest nombre. Els jugadors de la temporada foren Quintana, Fàbregas, Darnés, 

Ros, Rovira, Basset, Rodríguez, Labòria, Canet, Blánquez, Barnades, Vallès, Moral, Casas, 

Oliva, Roig, Ràfols... Vallès, fill d'un notari de Figueres, fou una altra novetat de la pedrera 

local i va retirar-se del futbol per ingressar a l'orde religiós del monestir de Poblet. 

 

Va començar la temporada amb un amistós contra l'Stuttgart, que es va guanyar per 6 a 0. El 

campionat no fou pas brillant i el Figueres es va classificar en el quinzè lloc que li va permetre 

continuar a la categoria. El dèficit fou de 32.000 pessetes i es van demanar col·laboracions 
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als socis per esborrar-lo. Es van jugar 42 partits, amb 15 victòries, 7 empats, 20 derrotes i 91 

gols a favor i en contra. 

 

A l'assemblea fou reelegit Josep Geli, però com que no va trobar prou col·laboradors, va 

plegar. Es formà una gestora que va tenir moltes dificultats per a trobar un nou president. Va 

reunir ex-directius, però ningú es volia fer càrrec de l'entitat. A punt d'iniciar-se la nova 

temporada, es pogué formar una junta presidida per Bartolomé Mesquida. Va proposar, i es 

va acceptar, un augment de quotes de socis: 20 pessetes els de general, 25 els del lateral, 30 

els de grades i 40 els que tenien dret a cadira. El preu de les entrades per als partits fou fixat 

a 15 pessetes la general, 20 els laterals, 25 les grades i 30 el dret a cadires. La Junta va 

prohibir l'entrada a la premsa als entrenaments i a causa del gran nombre de directius i amics, 

la mateixa junta va foragitar la premsa de la llotja de què disposaven i els va col·locar a un 

extrem del camp. Només un periodista va acceptar aquesta imposició, fins que més tard els 

retornaren el lloc, encara que no a la llotja anterior, però sí al costat de la tribuna presidencial. 

 

1958-1959. INICI D’UN CICLE GLORIÓS 

 
Amb aquests ingressos extres es va iniciar la temporada 1958-59. Sargatal va nomenar 

Mariano Gonzalvo com a secretari tècnic i va confirmar Milla. Van seguir a l'equip Novés, Oliva, 

Palma, Vallès, Veri, Joli, Moral, Coll i Gonzalvo, i es va fitxar Surribas, Arana (un gran jugador 

procedent del Tarragona), Casas, Ferragut, Roca, Hoste, Farré, Ruiz, Campos, Colmenar, 

Tejedor, Balasch i Allué. Tot plegat, va costar tres-centes mil pessetes. 

 

La temporada va començar guanyant al camp de l'Horta per 0 a 1. En total eren divuit equips 

i el Figueres va classificar-se en cinquena posició. Tot seguit es va jugar el Trofeu General 

Moscardó. A la primera fase el Figueres va quedar campió i hagué de jugar una segona fase 

llampec entre el Figueres, l'Olot, el Badalona i el Mataró. Tres partits en una sola tarda i 

precisament al camp del Figueres, designat per a aquella fase. L'Olot va guanyar el Mataró 

per 2 a 0, i el Figueres el Badalona per 1 a 0. El Figueres i l'Olot, enmig d'una gran expectació, 

van jugar la final, proclamant-se vencedor el Figueres per 1 a 0. Amb aquell resultat el Figueres 

passava a l'última fase, a jugar al camp de les Corts, del Barcelona, davant de trenta mil 

espectadors. Es va celebrar a la nit i el Figueres va donar una gran impressió. Va guanyar 

l'Hospitalet, equip favorit dels aficionats, per 2 a 1, però va perdre en la final amb l'Europa per 

2 a 1, proclamant-se subcampió de Catalunya, però essent considerat per la premsa com el 

«millor equip de Tercera Divisió catalana d'aquell any.» 
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El Figueres va jugar 44 partits, amb 24 victòries, 7 empats, 13 derrotes, 82 gols a favor i 64 

en contra. 

 

En aquell mateix any la Unió Esportiva Figueres va crear l'Escola de Futbolistes, la segona 

d'Espanya, a la qual es van matricular 87 alumnes d'entre 10 i 15 anys. Hi havia un quadre de 

bons professors i el director era l'entrenador Josep Fajol. 

 

1959-1960. CAMPIÓ DE TERCERA I PROMOCIÓ D’ASCENS A SEGONA 
 

La temporada 1959-60 va marcar el cim d'un historial, només superat vint-i-quatre anys 

després. Entusiasmats directius i socis, es va procurar reformar el conjunt amb temps, 

renovant-se els contractes als millors de l'any anterior i procedint a noves fitxes, ben 

estudiades. «Al Figueres és més fàcil salvar-lo amb un quadre de bons jugadors, encara que 

sigui amb més despeses, que no amb un de mediocres. Figueres és una població de gran 

arrelament esportiu i futbolístic i no pot acontentar-se en ser una mitjania als torneigs en que 

participi», va manifestar el president Francesc Sargatal. 

 

El conjunt estava format per Serles, Buscató, Coll, Cuartango, Roca, Palma, Arana, Gimeno, 

Mora, Castillejos, Romaguera, Sitjà, Felip, Tejedor, Masferrer, Romera, Ribera, Vílchez i 

Manel. Com a entrenador i jugador, l'ex-internacional de l'Espanyol Julià Arcas. Josep Fajol 

era el segon entrenador. Era una plantilla excepcional. Es va sembrar nova herba al camp i 

es va projectar una tribuna coberta, però no es va fer. La plantació d'herba va representar que 

altres equips o els juvenils no hi juguessin més per tal de no fer malbé la nova gespa. 

 

El dos primers partits es van jugar a fora, a Granollers i a Gavà, amb dues derrotes. Els 

aficionats estaven decebuts, però arran del tercer partit va començar una ràfega de victòries. 

Al final de la primera volta el Figueres era segon, a un punt del líder, el Granollers, el qual va 

venir a jugar a Figueres el primer partit de la segona volta, en la qual fou vençut i el Figueres 

passà a líder, lloc que ja no va abandonar fins a proclamar-se campió. Tot seguit va jugar la 

fase de campions regionals contra l'Hospitalet en camp neutral, al qual va vèncer per 3 a 1 i 

quedà per tant, proclamat campió de Catalunya. L'afició estava plena d'entusiasme i aquell dia 

el camp estava ple de gom a gom, va haver-hi traques, coets, globus, exposició filatèlica i un 

sopar d'homenatge a l'Hotel Espanya. La Unió havia guanyat el títol més important de tota la 

seva història. 

 

Aquell títol de campió del grup VII de Tercera Divisió li donà el dret de jugar la fase d'ascens 

a Segona Divisió. «D'aconseguir-se no es renunciarà a l'ascens, perquè aquest es l'anhel i 
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aspiració des de l'inici de temporada i seria la més alta recompensa per premiar l'esforç fet 

per tots. Amb una directiva en bones relacions amb un equip de primera divisió es podrien 

resoldre alguns fitxatges de jugadors, a part de trobar una fórmula que lligués els interessos 

d'ambdós clubs. Les majors despeses es compensarien en majors ingressos de taquilla i major 

nombre de socis», va manifestar el president. 

 

L'eliminatòria hagué de jugar-se contra el Sant Sebastià. El desplaçament al País Basc es va 

fer en condicions desfavorables del camp i un arbitratge casolà. Els jutges de línia eren de 

Sant Sebastià perquè no s'havien desplaçat els nomenats reglamentàriament. El Figueres va 

perdre per 4 a 0, amb dos gols anul.lats. 

 

Fou el primer partit radiat del Figueres a través de les ones de Ràdio Girona i en fou el 

locutor Josep Fajol, que llavors era el segon entrenador del club. Aquell resultat no va 

desanimar en absolut els socis figuerencs, que el diumenge següent, al camp local, van omplir 

de bandera el camp. Va arbitrar el col·legiat aragonès Peiró, que va tenir una actuació 

totalment parcial. Als catorze minuts de joc va assenyalar un penal contra el Figueres i tres 

minuts després, el Sant Sebastià, aprofitant un moment de desànim, aconseguia el 0 a 2, que 

representava un 0 a 6 en el conjunt de l'eliminatòria. La reacció del Figueres fou de gegant i a 

partir d'aquell moment, amb la inclusió de l'entrenador Arcas, el joc no va passar de mig camp. 

El Sant Sebastià estava embotellat. El Figueres va marcar quatre gols i va enviar una infinitat 

de pilotes als pals. L'àrbitre va expulsar el jugador figuerenc Romera, que precisament havia 

estat agredit. A cinc minuts del final tothom encara pensava que se salvaria l'eliminatòria, però 

només la mala sort va impedir que les pilotes entressin a gol. No va poder ser, però va quedar 

per a la història com el partit probablement més titànic que ha jugat el club. Quan la junta del 

Figueres va presentar a la Federació Catalana de futbol una reclamació contra la desastrosa 

actuació de l'àrbitre, es va contestar que «el Sant Sebastià té molta força dins la Federació 

central i no creiem que es tregui res a la pràctica.» 

Aquell any es van jugar amistosos contra el València, amb el resultat de 2 a 6 (el club que va 

donar una imatge de la Verge dels Desemparats a l'església de l'Asil Vilallonga), el Saragossa, 

amb un 2 a 1 (equip que també va donar una imatge de la Verge del Pilar a la parròquia de la 

Immaculada), el Sevilla i el Berlinés. Però el gran esdeveniment de Fires fou el Trofeu Salvador 

Vilarrasa, un fabricant natural de Besalú que tenia una gran indústria d'aglomerats de fusta a 

València. Aquell trofeu estava valorat en cinquanta mil pessetes. Era un torneig com mai 

s'havia fet i hi van participar els equips del Figueres, Cruzeiros (Brasil), Toulouse(França) 

i Espanyol. El Figueres va reforçar-se amb figures mundials com 

Joel, Didí, Vavá, Evaristo, Kubala i Czibor, formant una davantera que la premsa barcelonina 

considerava com la millor que en aquell moment es podia fer al món. El trofeu fou guanyat per 
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l'Espanyol. Es va haver d'ampliar el camp amb uns entarimats laterals i col·locant gent dins 

del camp, a les bandes. Van venir aficionats de tot Catalunya. En el reglament d'aquell torneig 

figura per primera vegada la manera de resoldre els empats en una final, ja que fins llavors es 

feia per sorteig, tirant una moneda a l'aire, i en aquell reglament es va assenyalar el sistema 

de penals. 

 

En aquella temporada es van jugar un total de 34 partits: 22 victòries, 6 empats, 6 derrotes, i 

84 gols a favor i 38 en contra. 

 

1968-1969. 50è ANIVERSARI I CAMPIÓ DEL MOSCARDÓ 
 

La temporada 1968-69 va tenir dues fases diferents. Va continuar de president Aureli Teixidor, 

que va preveure un pressupost de 2.500.000 pessetes amb el qual es podia tirar endavant el 

club sense endeutar-se. L'entrenador seguia sent Francesc Milla. 

 

Es va començar empatant a un gol els tres primers partits a 

casa, Calella, Gramenet i Palafrugell, mentre es perdien els de fora. S'aplicava una tàctica 

defensiva que no impedia ser un dels clubs més golejats. Fins a la setena jornada no es va 

guanyar el primer partit, a casa davant el Terrassa per 2-1. El conjunt va guanyar fermesa i va 

destacar el partit contra el Sant Andreu, en el qual els unionistes, amb dos jugadors expulsats, 

van remuntar amb tenacitat i joc preuat un resultat advers. Encara que van millorar els 

resultats, es va anar consolidant una mala puntuació i al darrer partit el Figueres era penúltim. 

Es va jugar a casa, contra l'Igualada, que era l'últim. Es va guanyar per 2-1 i el Figueres es va 

salvar pels pèls. 

 

En canvi va continuar jugant al Trofeu Moscardó amb un gran èxit. Dues victòries contra 

l'Olot per 1-0, una derrota per 3-2 i una victòria per 3-1 amb el Lloret, que li va permetre jugar 

la final amb el Girona, partit que va acabar amb 0-0 i calgueren trenta penals per decidir el 

guanyador, que fou el Figueres. Per primera i única vegada fou campió del trofeu. 

 

En total es van jugar 43 partits: 13 victòries, 8 empats, 22 derrotes, 58 gols a favor i 86 en 

contra. 

 

El conjunt blau-i-blanc estava compost per Borja, Reig, Torrecabota,Comamala, Cortada, 

Joselín, Rivero, Pío, Celestino, Bartolomé, Rafa, Montero, Franco, Hernández, Echegoen, 

Català, Segura, Busquets, Fariñas i Sabadí. Destacà el jugador basc Echegoyen que seria 

anomenat el Mestre i que jugaria fins al 1980, amb l'absència d'un petit parèntesi. 

 
 21 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Reial_Club_Deportiu_Espanyol_de_Barcelona
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Aureli_Teixidor&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Francesc_Milla&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Club_de_Futbol_Calella
https://ca.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3_Deportiva_Atl%C3%A8tica_Gramenet
https://ca.wikipedia.org/wiki/Futbol_Club_Palafrugell
https://ca.wikipedia.org/wiki/Terrassa_Futbol_Club
https://ca.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3_Esportiva_Sant_Andreu
https://ca.wikipedia.org/wiki/Club_de_Futbol_Igualada
https://ca.wikipedia.org/wiki/Trofeu_Moscard%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3_Esportiva_Olot
https://ca.wikipedia.org/wiki/Club_de_Futbol_Lloret
https://ca.wikipedia.org/wiki/Girona_Futbol_Club
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Echegoyen&action=edit&redlink=1


 

Per Fires es va jugar un amistós contra el València (1-6), el trofeu Caresa amb el Sabadell (1-

1) i un amistós contra el Samboyano (0-0) en el qual Aureli Teixidor es va acomiadar de l'afició 

i va fer la presentació oficial del nou president, l'enginyer Víctor Ferreres, president del consell 

d'administració de Caresa, indústria instal·lada a Vila-sacra que fabricava caravanes de 

cotxes. 

 

Amb l'avinentesa de complir-se 50 anys de la fundació de la Unió Esportiva Figueres es van 

celebrar diversos actes i un partit contra el Barcelona, el 19 de març, amb el resultat de 0 a 8. 

Per la seva part, el setmanari Ampurdán va publicar, en fascicles, la història del club, a cura 

del cronista Josep M. Bernils. 

 

1978-1979. EMILI BACH, PRESIDENT 

 
Amb l'equip juvenil recent ascendit a Primera Divisió, el club estrenà un nou local social a 

la plaça del Gra. Emilio Aldecoa fou l'elegit per dirigir a plantilla unionista. L'estiu resultà força 

mogut, i una disputa entre el president Blasi i l'alcalde Giró per unes obres acabà amb la 

dimissió del primer. Emili Bach el substituí. Ningú caigué en el compte en aquell moment que 

la Unió Esportiva Figueres acabava d'estrenar un president que marcaria l'època més gloriosa 

de l'entitat. 

 

Bach, al cap de poc temps, es convertí en la vàlvula que dirigia i controlava el Figueres des 

de la vella llotja del camp del Far. Arribaren a l'equip Silva, Darnés, Busso, Heredia, Veleta, 

Paco Boix, Juanjo i Marcos (juvenils) i Paco Muñoz (Peralada). Foren baixa Massergas, Nogué 

i Bayona. 

 

La visita a Barcelona la segona jornada de lliga (2-1 favorable als locals, que jugaven 

amb Huguet, Guitart i Rojo, entre d'altres) coincidí amb la recent mort del mític Ricardo 

Zamora. La competició anava passant i la igualtat presidia els primers llocs de la classificació 

del grup III de Tercera Divisió. Els aficionats figuerencs seguien també amb interès la nova 

trajectòria de Vilarrodà a Primera Divisió. El seu debut es produí durant el partit València-

Sporting. El de Vilatenim substituïa Felman mentre la Unió perdia a Vila-real (2-0). 

 

Al cap de pocs dies, dimitiren el jugador Pena i el segon entrenador Segura. Curiosament, la 

Unió assolí el liderat a la jornada 13 de lliga, compartint-lo amb la Cava. Per aquelles dates 

debutà Paco Muñoz, amb 20 anys, amb el primer equip. El jove jugador feia temps que era 
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pretès pels blanc-i-blaus, de quan jugava amb La Salle. Al cap d'un mes, els resultats ja no 

acompanyaven i l'equip baixava a la vuitena posició, Aldecoa dimití i el substituí Pepe Pinto a 

la jornada vintena. El Figueres perdé a Olot (3-1) i Pagès feu el gol de l'honor. EI porter banyolí 

Paco Boix debutà amb la Unió a Vall d'Uixó (4-3). La trajectòria unionista ja estava marcada i 

l'equip no va poder superar el vuitè lloc final. 

 

La Unió guanyà 18 partits, n'empatà 2 i en perdé 18. Es va convertir en el segon equip més 

golejador de la lliga (73 gols) però també en el màxim golejat (66 gols encaixats en 38 partits). 

Acabà amb 38 punts, lluny del líder Vall d'Uixó, que en va recollir 52. 

 

L'Assemblea del 22 de maig de 1979, celebrada a la sala gran del Casino Menestral Figuerenc, 

va elegir formalment l'única candidatura presentada a la presidència de la Unió, la que 

encapçalava Emili Bach i Grau. 

 

Aquella temporada, Echegoyen va ser el màxim golejador amb 15 gols, i Pitu Duran va ocupar 

la segona plaça amb 13. Bartolomé i Cortada es retiraren. Semis i Muñoz marxaren a la mili. 

 

El Club reté homenatge al popular àrbitre Antoni Satué, Poloni. També es feu un sopar 

d'homenatge a Emili Bach, en el transcurs del qual s'anunciaren les incorporacions de Vila i 

Ramos (Terrassa). La junta atorgà les insígnies d'Or a Joan Casademont, Lluís Padró, el 

practicant Pere Oliveras, els editors de la Guia Esportiva Carles Lloveras i Adolf Navarro, i a 

Joan Duran.  

 

1980-1981. SUBCAMPIÓ DE TERCERA I FITA HISTÒRICA A LA COPA DEL REI 

 
Amb un pressupost de 18.000.000 de pessetes i amb Seguer a la banqueta, el Figueres va 

preparar la temporada tot buscant l'ascens a Segona B. Per aconseguir-ho va fitxar Molet del 

Girona, Carbó del Mestalla, Baeta de l'Endesa i el juvenil del Lliçà Coto, entre d'altres. Seguer 

es va trobar amb una plantilla de 31 homes que va haver de reduir. Tenia quatre porters i se'n 

va fitxar un cinquè, Josep Maria Miret. 

 

A la pretemporada, l'equip va guanyar per 3-1 el Sant Andreu a la final del cinquè Torneig 

Ciutat de Figueres. 

 

A la vuitena jornada de la lliga de Tercera Divisió, el Figueres va empatar al camp de 

l'Europa (3-3) i tot i que l'equip era quart a la classificació, Saguer va ser substituït per Ignacio 

Martín Esperanza. 
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El Figueres va començar a llaurar la seva fama de matagegants en el torneig del K.O. tot 

eliminant la Gramenet i el Sabadell. 

 

A la lliga, una victòria per 1-2 a Montilivi va portar l'equip al liderat, compartit amb el Reus. 

Mentre la directiva donava de baixa «per faltes greus i reiterades» a Vicente Zálbez Paul, li 

tocava el torn de perdre al Racing de Santander a la Copa del Rei (2-1 a Figueres i 1-1 en 

el Sardinero). L'apoteosi va arribar amb la històrica eliminatòria davant l'Hèrcules d'Alacant, 

tot un Primera Divisió que va perdre al camp del Far per 1-0. El president Emili Bach va deixar 

anar una frase que ho resumia tot: «Avui és un gran dia per al nostre club. Hem fet calés, sí, 

però hem fet també afició.» Les cròniques asseguren que van ser 10.000 persones les que 

van veure aquell partit. El gol el va marcar Busquets en rematar un córner llançat 

per Pitu Duran que Amigo no va poder aturar. En el Rico Pérez el partit va acabar amb un 3-

2 que empatava l'eliminatòria. Els gols figuerencs els van marcar Vila i Baeta. A la tanda de 

penals posterior a la pròrroga, que no havia servit de res, el local Churruca va enviar la pilota 

al travesser. El xut de Busquets el va aturar Amigo. Cartagena va repetir xut al pal i els tres 

gols de Baeta, Molet i Exegoien van compensar un xut a fora de Carbó. En la tanda de 

desempat, Baena va marcar el 4-3 favorable a l'Hèrcules. Ramos va marcar l'empat a 4. Parra 

va enviar la pilota al pal i el porter Miret va passar a la història marcant el definitiu 4-5. L'equip 

va ser rebut en honor de multituds a la Rambla. 

 

A finals de març de 1981, els diaris esportius i els periodistes dels país d'aquest ram 

comentaven astorats com un modest equip de Tercera havia eliminat un Primera i es plantava 

a vuitens de final de la Copa del Rei. El Figueres va empatar l'anada a casa contra 

el Burgos (1-1), però, va perdre 2-0 a la tornada. S'acabava aquella aventura. 

 

A la lliga, seguia el frec a frec amb el Reus. Quan faltaven dues jornades pel final de 

temporada, Figueres i Reus estaven empatats a 50 punts. A la penúltima jornada, es va 

mantenir l'empat fins que a la darrera el Reus va empatar a Olot (0-0) i el Figueres va perdre 

per 1-0 davant el Barcelona Atlètic. Més de mil seguidors blanc-i-blaus van presenciar aquell 

partit. 

 

El balanç de la temporada regular es va tancar amb 20 victòries, 12 empats i nomes 6 derrotes, 

amb 68 gols marcats i 33 d'encaixats. 

 

La Unió, subcampiona del seu grup de Tercera, es va classificar per jugar la promoció d'ascens 

a Segona B. El seu rival va ser l'Sporting Atlètic, que va guanyar al camp del Far per 0-2 amb 
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un polèmic arbitratge. Amb els asturians jugaven el porter Ablanedo i el davanter Tocornal. En 

el partit de tornada, es van imposar els locals per 1-0 en el camp del Mareo. 

 

1982-1983. ASCENS A 2ªB 

 
El retorn a la banqueta de Jordi Gonzalvo va aixecar passions i rebutjos. L'afició, coneixedora 

de la seva trajectòria i forma de treballar, estava dividida entorn l'oportunitat de la seva 

contractació. El club va fitxar Narciso (Júpiter), Planas (Sabadell) i Penalba (Sestao), mentre 

que eren baixa Carbó i Manel Pagès. L'equip va iniciar la pretemporada en un indret que 

passaria a ser habitual en anys posteriors, Maçanet de Cabrenys. 

 

Consecutivament, el Figueres va caure a les semifinals del Torneig de Vilobí i el Torneig de 

l'Estany, tot i ser-ne un dels equips destacats en el cartell. Però en canvi va donar la sorpresa 

al Torneig Nostra Catalunya i el va guanyar als penals de la final disputada a Sarrià davant 

el Nàstic de Tarragona. 

 

A punt de començar la temporada a Tercera Divisió, el club va poder aconseguir els serveis 

d'un davanter que seria clau, el madrileny Antonio Cuevas. Un autèntic número 9 que donaria 

moltes satisfaccions... i gols. Cuevas va debutar a la tercera jornada i va obrir el marcador en 

el partit Figueres-Europa (4-2). 

 

A la Copa del Rei, la Unió va arribar a la tercera eliminatòria, en què s'havia d'enfrontar al Real 

Valladolid de Primera Divisió, després d'eliminar l'Hospitalet i el Sabadell. El resultat va quedar 

de banda després d'una actuació arbitral molt polèmica per part del valencià Fandos 

Hernández que va portar cua: l'opinió pública de Figueres veié influències arbitrals en els 

següents partits de la Unió en la lliga. En tot cas, en el partit de tornada jugat en el José Zorrilla, 

el Figueres va plantar cara al Valladolid, però va acabar perdent per un ajustat 3-2. 

A la lliga, polèmiques arbitrals a part, l'equip de Gonzalvo seguia fent la viu-viu entre els quatre 

primers, lluitant amb l'Olot, el Badalona, el Terrassa, l'Horta i el Lloret per les primeres places. 

Al final va obtenir el subcampionat, plaça que va suposar el passaport per disputar la tercera 

promoció d'ascens a Segona B del club altempordanès. Olot i Figueres van ocupar les dues 

primeres places, amb coincidència de victòries (22), empats (10) i derrotes (6). Només la 

diferència de gols va permetre als garrotxins acabar en el primer lloc. El Figueres va marcar 

78 gols i en va encaixar 48 en 38 partits jugats. 

 

A la primera eliminatòria de la promoció, el Figueres va jugar i guanyar al camp de la Cultural 

de Durango, amb prou encert com per guanyar per un mínim però esperançador 0-1. A la 

 
 25 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Jordi_Gonzalvo_Sol%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%A7anet_de_Cabrenys
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Torneig_de_Vilob%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Torneig_de_l%27Estany&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Torneig_de_l%27Estany&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Torneig_Nostra_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sarri%C3%A0_(Barcelona)
https://ca.wikipedia.org/wiki/N%C3%A0stic_de_Tarragona
https://ca.wikipedia.org/wiki/Tercera_divisi%C3%B3_espanyola_de_futbol
https://ca.wikipedia.org/wiki/Club_Esportiu_Europa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Copa_del_Rei_de_futbol
https://ca.wikipedia.org/wiki/Real_Valladolid
https://ca.wikipedia.org/wiki/Real_Valladolid
https://ca.wikipedia.org/wiki/Centre_d%27Esports_l%27Hospitalet
https://ca.wikipedia.org/wiki/Centre_d%27Esports_Sabadell_Futbol_Club
https://ca.wikipedia.org/wiki/Estadi_Jos%C3%A9_Zorrilla
https://ca.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3_Esportiva_Olot
https://ca.wikipedia.org/wiki/Club_de_Futbol_Badalona
https://ca.wikipedia.org/wiki/Terrassa_Futbol_Club
https://ca.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3_Atl%C3%A8tica_d%27Horta
https://ca.wikipedia.org/wiki/Club_de_Futbol_Lloret
https://ca.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3_Esportiva_Olot
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociedad_Cultural_Deportiva_de_Durango&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociedad_Cultural_Deportiva_de_Durango&action=edit&redlink=1


tornada, amb el camp del Far ple de gom a gom, es va consumar el primer pas cap a l'ascens, 

amb un inapel·lable 3-1. 

 

El següent i definitiu rival seria el Sevilla Atlético. La seva vinguda a Figueres va convocar un 

nombrós sector de públic immigrant que animava els dos equips al mateix temps. El Figueres 

va guanyar per 3-2 a l'anada i s'ho va jugar tot a Sevilla, on va empatar 1-1 i va aconseguir 

el salt històric a Segona B. 

 

L'ascens es va celebrar amb profusió d'actes, mentre que Jordi Gonzalvo era elevat a heroi 

d'aquella gesta, juntament amb Antonio Cuevas, que feia la mili a Sant Climent Sescebes, el 

seu fill predilecte. 

 

Aquell any, a més, el club va catalanitzar el nom altre cop a Unió Esportiva Figueres, el nom 

actual. 

 

 
 
1985-1986. CAMPIO de 2ªB, ASCENS A  2ªA I NOU ESTADI A VILATENIM 
 

I va arribar el moment de recomposar les coses i fer un esforç per intentar el salt a Segona A. 

Pepe Pinto no va renovar i el seu lloc el va ocupar un entrenador basc força desconegut, de 

nom Jose Manuel Esnal, nascut a Balmaseda i que era conegut amb el sobrenom de Mané. 

Amb ell, el club va configurar una plantilla que va comptar amb les incorporacions de Manolo 

Valle, Pere Gratacós, Paco Martínez, Javier Bayona, Arturo i Francesc Guitart. Renoven Paco 

Boix, Pitu Duran, Joan Luque, Pere Vilarrodà, Lara, Giralt, i per si faltés alguna cosa, tornava 

a Figueres Antonio Cuevas. 

  

Amb un equip així, la cosa no podia fallar. A falta de quatre jornades pel final de la lliga, el 

Figueres es va proclamar campió del grup I de Segona B. Ja sumava 52 punts i 18 positius i 

es trobava molt allunyat dels seus perseguidors: Alabés (43+9) i Salamanca (43+9). Al final, 

el Figueres quedaria campió amb 55 punts i 17 positius i ni el Burgos (48+10) ni 

el Salamanca (48+10) li havien pogut fer ombra. Ens hem de remuntar però, al dia 20 

d'abril de 1986. Un dia que ha passat a la història com un dels més feliços de la història del 

club. El camp del Far era ple de gom a gom. 

  

Per a tal efemèride, la junta directiva que presidia Emili Bach havia emprès la construcció d'un 

nou terreny de joc, situat al terme de Vilatenim, a tocar de la ciutat de Figueres. El nou estadi 
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s'anomenà Estadi Municipal de Vilatenim, estrenat el 25 d'agost de 1986 amb un partit amistós 

contra el F. C. Barcelona i amb victòria local per 3-1. El Barça l'entrenava Terry Venables i 

tenia jugadors mítics com Urruti, Julio Alberto, Amor, Archibald i Lineker. El camp estava ple 

de gom a gom i segons les cròniques es van recaptar 14.000.000 de pessetes. Al minut 48 de 

partit, El Figueres ja guanyava 3-0, amb gols de Cuevas (heroi de la nit segons la premsa 

esportiva), Valor (p.) i Valdo. El gol de l'honor barcelonista el va fer Nayim al minut 86.  

 
1991-1992. TOCAR EL CEL DE 1A 

 
La temporada 1991-92 es va planificar amb ganes de consolidar la feina iniciada l'any anterior. 

El Figueres va fitxar el jove defensa de la Damm Ramon de Quintana, el davanter nord-

americà Peter Vermes, el també davanter granadí Gilberto, els centrecampistes del 

Palamós Ángel i Chiri, i va obtenir una cessió que seria clau durant la temporada, la del porter 

blaugrana Toni Jiménez. 

 

El club va signar un contracte de filiació amb l'Olot, que després portaria molta cua, en virtut 

del qual l'entrenador Jorge D'Alessandro va poder disposar de diversos jugadors 

garrotxins: Xavi Pagès, Jordi Melero, Jordi Grabulosa, Pep Pagès i Carles Curós. 

 

La Segona A d'aquella temporada va ser molt dura, amb equips que lluitaven clarament per 

l'ascens, com ara el Celta, el Rayo, el Betis, el Lleida i el Racing de Santander. Però 

curiosament, el millor equip de tots, durant moltes jornades, va ser la Unió Esportiva Figueres, 

que va acabar la primera volta del campionat liderant la categoria. 

 

Tab Ramos s'havia destapat com un dels jugadors estrangers més rendibles de la lliga i el 

jove porter Toni, amb la titularitat a les mans, anava fent camí cap a una fita molt important: 

els Jocs Olímpics de Barcelona. Una ratxa d'imbatibilitat de set partits consecutius abans 

d'acabar la primera volta va servir per confirmar una realitat que molts començaven a albirar: 

l'equip podia aspirar a l'ascens a Primera. 

 

Mentre la lliga seguia el seu curs, i l'entrenador demanava a crits reforços per assegurar el 

campionat, la seva persona anava guanyant adeptes i admiració. El seu caràcter dialogant, la 

seva qualitat humana i fins i tot espiritual, van convertir Jorge D'Alessandro novament en un 

ídol, anys després d'haver triomfat a la lliga espanyola i d'haver perdut un ronyó en plena 

competició. Al costat del seu segon Manel Pagès, del preparador físic Ismael Dos Santos, del 

massatgista Gaspar Sala, del metge Ferran Bautista i del secretari tècnic Paco MarTínez, va 

formar un equip que podia aspirar a tot. El seu carisma era tan gran, que va ser protagonista 
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fins i tot del Full Parroquial en la seva edició del 19 de gener de 1992. En una entrevista a la 

pàgina central, D'Alessandro deia sobre el Figueres que no s'havia d'oblidar «que som un 

equip modest, amb moltes dificultats, però formem un equip de gent treballadora que intentem 

sempre el millor.» 

 

A la recta final del campionat regular, el Figueres va perdre pistonada, i d'un ascens més que 

segur va passar a haver de lluitar amb el Rayo i el Betis per les tres places de darrera el 

líder Celta. Les dues primeres posicions donaven pas a l'ascens directe a Primera. La tercera 

i la quarta optaven a la promoció. Al final, el Celta va quedar campió (53+15); el Rayo, segon 

(48+0); el Figueres, tercer (47+9) i el Betis, quart (46+8). La classificació per a la promoció va 

ser celebrada amb cava en els vestidors i alegria a la grada, encara que amb el regust d'haver 

perdut una ocasió irrepetible de pujar directament. 

A la promoció va haver d'enfrontar-se al Cadis. El primer partit s'havia de jugar al Ramon de 

Carranza. L'afició es desplaçà amb l'equip amb un avió de la companyia Air Europa. Altres 

aficionats arribaren a terres andaluses pels seus propis mitjans. A les habitacions de l'hotel es 

vivia amb agitació el dia abans del partit, mentre la gent mirava per televisió l'arribada de 

la Flama Olímpica al port grec d'Empúries. El Figueres va perdre per 2-0, però encara 

mantenia algunes esperances. A la tornada, Vilatenim vivia un ambient de somni, les grades 

eren plenes i la ciutat vibrava amb l'equip. TV3 va televisar tots dos partits. 

  

La capital de la comarca s'aturava per viure noranta minuts en espera d'un miracle. 

D'Alessandro donava ànims als seus homes i no parvaa de petonejar la creu que portava 

penjada al coll. El partit començà i el Cadis no afluixava. Al final el partit acabà en un empat 

insuficient (1-1) i el somni s'esvaí. 

  

Amb la derrota en la promoció començà una desfeta d'incalculables proporcions. Una bona 

part dels jugadors marxaren de l'equip. D'Alessandro fitxà pel Betis i el club, camí de la 

reconversió en societat anònima esportiva, veié inflat el seu dèficit amb una temporada que 

va costar cents de milions. 

 

L'eliminatòria per a l'ascens suposà quelcom més que una fita històrica, fou el tancament d'un 

cicle presidit per Emili Bach. La seva màxima il·lusió, l'ascens a Primera, no es materialitzà, i 

amb ell, Figueres i la comarca visqueren el despertar d'un somni que havien tingut a l'abast 

de la mà. Bach confessà que «ho he donat tot pel futbol i el futbol m'ha donat moltes coses 

bones, però també grans decepcions.» En la llista de les segones, apareixen les figures sense 

escrúpols d'alguns jugadors professionals que van passat pel club. 
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1992-1993. DESCENS A 2ªB 

 
La següent temporada a Segona A va comença amb la marxa de D'Alessandro al Betis, però 

no fou l'única. Tab Ramos l'acabà acompanyant a Sevilla. Vermes tornà als Estats Units. 

El Rayo i el Saragossas'esbatussaven pel campió olímpic Toni, que al final marxà cap a 

Madrid, a l'equip de l'inefable Ruiz Mateos. Altimira acceptà una oferta del Badajoz. Jordi 

Codina, Russet, se n'anà al Vila-real. Tito Vilanova saltà a Primera a les files del Celta de Vigo. 

El massatgista i home de confiança dels jugadors, Gaspar Pat Sala, deixà el club, igual que el 

delegat, Ismael Grifeu. Amb aquell panorama, Emili Bach decidí fitxar l'ex-jugador i entrenador 

de Premià Miquel Corominas. L'equip mantingué, però, alguns jugadors clau: Márquez, Duran, 

Valentín, Urbieta, Ferrer, Comas. Manel Pagès mantingué el càrrec de segon entrenador. 

 

La pretemporada cridava al pessimisme, i Corominas aviat demostrà, segons els rumors, ser 

poc pacient i dir les coses pel seu nom. El seu sistema de joc i de treball no convencia quasi 

ningú. A la quarta jornada fou destituït a les oficines del club, situades al carrer Moreria. 

Corominas sentencià: «La directiva no té ni idea de futbol.» Li comunicaren el cessament el 

dissabte al migdia, després del darrer entrenament de la setmana, i poques hores abans del 

partit Figueres-Sestao. Manel Pagès segué accidentalment a la banqueta. L'equip, 

descompost i tens, perdé per 1-2 (l'únic gol local el va marcar Alejo). 

 

El Consell d'Administracio fitxà ràpidament Pichi Alonso. El tècnic arribà amb el temps just per 

anar a Mallorca (4-0). L'equip era cuer amb 2 punts i 4 negatius. EI 18 d'octubre, Arseni Comas 

marcà un solitari gol que permeté guanyar al Lugo. El club no tardà a rescindí el contracte 

d'Edel, López i Raigon. Per contra, arribà el primer reforç de la competició, el jugador Vladan 

Dimitrijevic, cedit per l'Albacete. Vladan s'uní al golejador Zoran Stojadinović i encetaren així 

el grup dels serbis a Figueres mentre es mantenia més viva que mai la Guerra dels Balcans a 

l'antiga Iugoslàvia. La seva presència no fou gens conflictiva, però sovint eren reclamats pels 

mitjans de comunicació per parlar més de política que de futbol. L'1 de novembre, dia de Tot 

Sants, el Figueres guanyà el potent Valladolid (1-0), amb un gol de penal de Márquez. Al cap 

d'uns dies saltà la bomba informativa de l'any: el jugador andalús José Manuel Monsalvete, 

cedit al Figueres pel Betis, donà positiu de cocaïna en el control antidoping del dia dels difunts. 

Ell ho negà en un primer moment, però la contraanàlisi ho confirmà i el centrecampista es 

convertí en el tercer cas de dopatge registrat en el futbol espanyol. El sancionaren i va haver 

de tornar cap a Sevilla. 

 

El 13 de desembre, el Figueres empatà a Lleida (1-1), amb un ambient més que carregat. Els 

lleidatans manifestaren una increïble animadversió cap als figuerencs. El periodista 
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castelloní Pitu Anaya patí aquella actitud per part dels seus propis companys de la cadena 

radiofònica per la que treballava quan era a la zona de premsa del Camp Municipal de Lleida. 

A Figueres es tornà a recordar el crit de «Cádiz, Cádiz!!!» que els aficionats del Segrià van 

entonar pocs mesos abans, quan es disputava la promoció d'ascens a Primera. 

 

El 17 de desembre es produí un altre fet clau d'aquella temporada: el formidable 

defensa Alejo viatja a Vigo amb el vicepresident Josep Serra i signa contracte amb el Celta. 

La Unió perdia una part del seu potencial defensiu i ofensiu. Alejo era un gran rematador de 

cap en els córners. 

 

L'inici de la davallada va arribar el dia de Sant Valentí a Badajoz. Els locals van golejar la Unió 

amb un marcador d'escàndol: 7-1. Pozo va ser el protagonista, enamorant-se del gol i essent 

l'autor de cinc dels set encerts extremenys. 

  

Després d'empatar amb el Compostel·la a casa (2-2), Ramon de Quintana fou cridat a 

la selecció sub-21. 

 

A finals de febrer, la Unió passà a ser l'equip més golejat de Segona, amb 39 gols encaixats. 

Per postres, el porter Ferrer es lesionà i l'hagué de substituir el jove Ángel Campos, un noi de 

Roses que feia temps que esperava la seva oportunitat en companyia d'un altre jove porter, el 

portbouenc Antoni Marín. 

 

El 14 de març, el Figueres feu un favor al Lugo, perdé per 2-0, amb la qual cosa li permeté 

sortir de la cua i caigué ell mateix en la zona de descens directe. Entremig d'aquells successos, 

el Logronyès va cedir un altre serbi, Dejan Marković, i el Saragossa va fer el mateix 

amb César i Fuertes. Després arribaria el quart jugador balcànic, Kopunović. La millor 

incorporació però, va ser la del barcelonista Lluís Cembranos, que va venir a Sant Climent 

Sescebes a fer la mili. Va debutar amb la Unió l'11 d'abril amb motiu del Figueres-Palamós (2-

0). En deu jornades va marcar sis gols. La seva aportació va ser destacada, però no pas 

suficient. 

 

Per Fires, la Unió perdé a casa amb el Vila-real (0-1), que tenia ben poques possibilitats de 

salvar la categoria. Aquella derrota va complicar la situació figuerenca fins a extrems 

insospitats. El líder Lleida va arrancar un empat de Vilatenim (0-0). El comportament del públic 

empordanès, malgrat els precedents, va ser exemplar. 

 

El 30 de maig, el Betis guanyà a Figueres (0-3) i uns aficionats andalusos perderen els papers 
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a la sortida del partit. El vicepresident Aureli Teixidor intentà posar pau i acabà sacsejat per 

diferents cantons. Els nervis ja estaven a flor de pell. La Unió perdé també 

a Santander l'avantpenúltima jornada (3-1), tot i que encara quedaven esperances, perquè 

l'equip era cinquè per darrera. En l'últim partit jugat a casa s'imposà amb rotunditat 

al Marbella (4-1). 

 

A la darrera jornada calia un miracle per eludir el descens. La possibilitat més assequible 

passava per una victòria figuerenca a la Ciudad Deportiva del Reial Madrid i per una victòria 

del Barça B en el Mini Estadidavant el Bilbao Atlètic. El Barça B perdé en un partit desastrós i 

que aixecà sospites mai comprovades. La Unió va fer la feina i va guanyar a Madrid (2-3), amb 

un darrer gol de Lluís en el minut 91. 

 

L'equip quedà en 17a posició, empatat a punts amb l'Eibar però amb el gol-

average desfavorable. Així doncs, el Figueres no pogué evitar el retorn a Segona B. L'equip 

havia sumat només 32 punts, amb 11 victòries, 10 empats i 17 derrotes, i amb 41 gols marcats 

i 59 d'encaixats. 

  

El 30 de juny, Emili Bach abandonà definitivament, després de diverses pròrrogues, la 

presidència de la Unió Esportiva Figueres. Dels 691 accionistes de la societat anònima 

esportiva en què es va convertir el club, només 150 assistiren a l'assemblea del 26 de juliol, 

en que Albert Domínguez fou elegit president en substitució de Bach. L'empresari s'acomiadà 

de tots els qui considerà que havien estat al seu costat amb un aperitiu a l'Hotel Travé. En 

aquell acte, tots els ex-presidents vius es feren una foto per a la posteritat. 

 

2001-2002. LA GESTA DE LA UNIÓ A LA COPA DEL REI 

 
Si per alguna cosa es recordarà la temporada 2001-2002 no serà precisament pel 13è lloc a 

la classificació a la lliga, amb 47 punts i més a prop del descens que dels tres primers (Barça 

B, Espanyol B i Saragossa B), ni tampoc perquè va ser la primera vegada que el Figueres 

militava al grup 2 (i no 3) de 2a B, barallant-se amb els equips bascos. Als afeccionats de la 

Unió encara els brillen els ulls i se'ls posa la pell de gallina quan tanquen els ulls i rememoren 

el gol de Kali Garrido a la pròrroga del partit de 32ns de final de la Copa contra el Barça amb 

l'estadi ple a vessar; el recital a Còrdova als quarts de final; l'adéu per la porta gran 

a Riazor contra el Deportivo en les semifinals, la rebuda a la plaça de l'ajuntament. 

 

En uns mesos de somni, la Unió de Pere Gratacós i Arseni Comas, i Albert Domínguez a la 

presidència, es va desfer del Terol (3a), el Barcelona (1a), l'Osasuna (1a), el Novelda (2a B) i 
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el Còrdova (2a A) abans de cedir enfront del Deportivo de la Corunya (1a) en unes semifinals 

agòniques en l'edició 2001-02 de la Copa del Rei. 

 

Un partit històric va ser el de 32ns de final contra el Futbol Club Barcelona en un estadi de 

Vilatenim ple de gom a gom el 7 de novembre de 2001. El Barça, amb un equip carregat 

d'internacionals (Xavi Hernández, Carles Puyol, Marc Overmars, Thiago 

Motta, Geovanni, Saviola, ...) i amb un pressupost proper als 30.000 milions, va veure com un 

equip modest de la divisió de bronze del futbol espanyol el derrotava a la pròrroga amb un gol 

de Kali Garrido. Aquella partit fou un aparador per la ciutat mentre la premsa internacional es 

feia ressò de la humiliant derrota soferta pel Barça.[30] Era la tercera vegada que la Unió 

derrotava en partit oficial un 1a divisió (Hèrcules (1980) i l'Espanyol (1997) havien patit la 

mateixa situació). 

 

Vint dies més tard, el Figueres derrotava, als 16ns de final i als penals, un altre 1a, l'Osasuna, 

aguantant amb fermesa defensiva 120 minuts durant els quals l'equip navarrès va dominar 

clarament el joc. El figueres ja havia aconseguit La Unió igualava així la seva millor participació 

de la història a la Copa, els vuitens de final de la temporada 1980-81. 

 

Els 8ns de final es jugaren el mes de desembre, contra un altre equip de 2aB, 

el Novelda alacantí. El Figueres va fer bo la victòria per 2-1 al Municipal de Vilatenim, ja que 

la tornada, a l'estadi La Magdalena, passada per fang i amb incidents a l'autocar de la Unió al 

final del partit, va acabar amb empat a 0 gols. 

 

A 4ts de final, el Figueres va haver d'enfrontar-se al Còrdova de 2A. La inesperada victòria per 

0-2 del Figueres a l'Estadi Nuevo Arcángel va fer que l'equip es mentalitzés per escriure una 

de les pàgines daurades de la història del club el 16 de gener de 2002. L'empat a 0 a Vilatenim 

permetia a la Unió accedir per primer cop a la història a semifinals de la Copa del Rei. 

  

El miracle de la Unió va començar a diluir-se a Vilatenim el 24 de gener de 2002, l'últim cop 

que el camp s'ompliria de gom a gom. El sevillà Diego Tristán, jugador del Deportivo de la 

Coruña, tot un 1a (campió de la Primera Divisió tot just feia 2 temporades, la 1999-00) va fer 

l'únic gol del partit d'anada de semifinals, la qual cosa significava que totes les aspiracions del 

Figueres per arribar a la final de la Copa passava per marcar com a mínim un gol a Riazor. La 

tornada, doncs, va disputar-se el 30 de gener de 2002 a La Corunya. Diego Tristán va tornar 

a marcar pel conjunt gallec al minut 7 de partit, la qual cosa volia dir que el Figueres havia de 

fer 2 gols per classificar-se per a la final. Per posar emoció a aquells minuts finals, l'àrbitre va 

assenyalar un penal a favor dels altempordanesos al minut 90 de partit, que va transformar Piti. 
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El Figueres estava a un sol gol del miracle en temps de descompte, però quan Juli s'escapava 

sol per encarar el porter rival l'àrbitre va xiular el final del partit. S'acabava el somni. 

  

Però continuaven les celebracions. Aquella nit, unes 200 persones es van acostar a la plaça 

de l'Ajuntament de Figueres per rebre a l'expedició de la Unió. Amb orquestra de fons, els 

jugadors del Figueres van ser rebut com uns herois. Se sentien crits d'Unió! Unió! Pere 

Gratacós i tots els jugadors van dedicar unes paraules a tots aquells qui es van acostar a la 

plaça de l'Ajuntament. 

 

L'endemà mateix, va arribar el reconeixement públic per part d'entitats esportives i de fora del 

món del futbol, com per exemple la recepció dels jugadors al Palau de la Generalitat de 

Catalunya per part del President Jordi Pujol. 

 

El Figueres era l'equip revelació de la temporada, la premsa en parlava amb sorpresa i 

simpatia. Fins i tot la Reial Federació Espanyola de Futbol va convidar la plantilla a presenciar 

la final del torneig[34] que es va celebrar a l'estadi Santiago Bernabéu, el 6 de març de 2002 

i que acabaria guanyant precisament el Deportivo davant del Reial Madrid per 2-1. 

 

 
 
 
2006-2007. ELS CANVIS DE NOM I SEU SOCIAL, LA DESAPARICIÓ I LA REFUNDACIÓ 

 
L'estiu de 2006, l'empresari Enric Flix, propietari de la casa d'apostes esportives 

Miapuesta.com, adquirí el control accionarial de l'entitat i decidí canviar la seva denominació 

a Unió Esportiva Miapuesta Figueres, SAD. Al llarg de la temporada 2006-07 de 2aB, Flix es 

queixà públicament de la baixa afluència d'aficionats al Municipal de Vilatenim i de falta de 

suport per part de l'Ajuntament, denunciant grans pèrdues econòmiques. El Miapuesta quedà 

12è al final de temporada, salvant així la categoria. 

 

Però en una polèmica assemblea, el 28 de juny de 2007, Flix impulsà el trasllat del club a la 

població de Castelldefels, denominant-lo Unió Esportiva Miapuesta Castelldefels. Fou una 

proposta presentada per sorpresa a la seva junta d'accionistes i que prosperà amb l'únic vot 

d'aquest accionista. Un grup de socis presentà una impugnació a aquesta decisió, encara 

pendent de resoldre de forma definitiva. El juliol, el Jutjat Mercantil de Girona prengué la 

mesura cautelar de paralitzar els acords adoptats a la junta impugnada i designà un 

administrador judicial (Nitus Santos, exjugador, entrenador, director esportiu i president) per 
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portar les regnes del club fins que no aparegués la sentència definitiva. Aquestes mesures 

cautelars, però, van ser aixecades pel mateix jutjat l'1 d'agost, donant-se via lliure per tant a 

l'aplicació dels acords de la junta. El 24 d'agost la RFEF va acceptar finalment la inscripció de 

la nova U. E. Miapuesta Castelldefels amb l'estadi a la localitat del Baix Llobregat, cosa que 

va significar a la pràctica la desaparició de la Unió Esportiva Figueres com a club de futbol 

empordanès, si bé legalment es tractà d'un canvi de nom i ubicació, i no pas d'una desaparició. 

 

2007. LA REFUNDACIÓ DEL CLUB 
  

Per la seva banda i per tal d'evitar que aquesta desaparició es fes efectiva, la gent del Figueres 

es va posar a treballar per la continuïtat del projecte esportiu de 88 anys d'història de la Unió, 

amb una nova entitat legal (fundada el 2007), i amb un equip que inicià la seva trajectòria 

esportiva a la categoria de Tercera Territorial (actualment Quarta catalana), la més baixa del 

futbol català. La nova U. E. Figueres fou inscrita al grup 29 de la Tercera Territorial Catalana 

l'agost del 2007. 

 

2007-ACTUALITAT. LA REFUNDACIÓ DEL CLUB 
 

La primera temporada de la nova etapa, a Tercera Territorial (actualment Quarta Catalana), 

amb Marcel·lí Coto d'entrenador, es tancà amb un primer gran èxit: la UE Figueres va 

aconseguir l'ascens a Segona Territorial (actualment Tercera catalana) invicte, en assolir 33 

victòries, 1 empat i cap derrota, per a un total de 100 punts sobre 102 possibles; i un balanç 

de 194 gols a favor i 22 en contra.  

 

La següent temporada (2008-2009), a Segona Territorial (actualment Tercera Catalana), 

també acabà de forma brillant. El club va aconseguir l'ascens a Primera Territorial (actualment 

Segona Catalana) en assolir 26 victòries, 6 empats i 2 derrotes, per un total de 84 punts de 

102 possibles; i un balanç de 119 gols a favor i 29 en contra.  

 

La següent temporada (2009-2010), a Primera Territorial (actualment Segona Catalana), 

també acabà amb èxit. El club va aconseguir l'ascens a Regional Preferent (actualment 

Primera catalana) en assolir 22 victòries, 3 empats i 6 derrotes, per un total de 69 punts de 96 

possibles; i un balanç de 64 gols a favor i 25 en contra.  

 

La següent temporada, a Regional Preferent (actualment Primera Catalana), amb entrenador 

nou, l'exjugador del club Arnau Sala, l'equip quedà segon a la classificació, per darrere del CF 

Ripollet, i hagué d'esperar un any per tornar a pujar de categoria. 
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La següent temporada (2011-2012), a Primera Catalana, culminà amb l'objectiu plantejat 

assolit: tornar (30 anys després) a la Tercera Divisió espanyola de futbol. L'equip quedà líder 

de la nova categoria Primera Catalana en assolir 24 victòries, 6 empats i 4 derrotes, per un 

total de 78 punts de 102 possibles; i un balanç de 73 gols a favor i 28 en contra. A més, va 

guanyar el campió de l'altre grup de Primera, la UE Rapitenca, per 0-3, en el Trofeu de 

Campions de Catalunya. 

 

2012-2017. ESTABILITAT A TERCERA DIVISIÓ 
 

En aquestes temporades la Unió s’ha consolidat a la Tercera Divisió del futbol espanyol amb 

les següents classificacions: 

• 2012-13: 5è 
• 2013-14: 11è 
• 2014-15: 4rt 
• 2015-16: 10è 
• 2016-17: 10è 
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https://ca.wikipedia.org/wiki/Primera_catalana_de_futbol
https://ca.wikipedia.org/wiki/Tercera_Divisi%C3%B3_espanyola_de_futbol
https://ca.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3_Esportiva_Rapitenca
https://ca.wikipedia.org/wiki/Tercera_Divisi%C3%B3_espanyola_de_futbol
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Tercera_divisi%C3%B3_espanyola_de_futbol_2012-2013&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Tercera_divisi%C3%B3_espanyola_de_futbol_2013-2014&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Tercera_divisi%C3%B3_espanyola_de_futbol_2014-2015&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Tercera_divisi%C3%B3_espanyola_de_futbol_2015-2016&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Tercera_divisi%C3%B3_espanyola_de_futbol_2016-2017


5.- EVOLUCIÓ ESCUT  DE LA UNIÓ ESPORTIVA FIGUERES 
 
 

 

1919   1941 

  

 

 

 

  

 

 

1969   1982 

 

 

 

 

   

 

 

2007                        2008 
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6.- CATEGORIES EN LES QUE HA MILITAT EL CLUB 
 
Temporades de 1919-20 a 1931-32: Primera Categoria Regional 

Temporades de 1932-33 a 1940-41: Segona Categoria Regional 

Temporades de 1941-42 a 1942-43: Primera Categoria Regional 

Temporades de 1943-44: Tercera Divisió Nacional 

Temporades de 1944-45 a 1945-46: Primera Categoria Regional 

Temporades de 1946-47: Segona Categoria Regional 

Temporades de 1947-48 a 1955-56: Primera Categoria Regional 

Temporades de 1956-57 a 1962-63: Tercera Divisió Nacional 

Temporades de 1963-64 a 1964-65: Primera Categoria Regional 

Temporades de 1965-66 a 1968-70: Tercera Divisió Nacional 

Temporades de 1970-71 a 1976-77: Categoria Regional Preferent 

Temporades de 1977-78 a 1982-83: Tercera Divisió Nacional 

Temporades de 1983-84 a 1985-86: Segona Divisió Nacional B 

Temporades de 1986-87 a 1991-93: Segona Divisió Nacional A 

Temporades de 1993-06: Segona Divisió Nacional B 

Temporades de 2006-07: Segona Divisió Nacional B 

Temporades de 2007-08: Tercera Regional 

Temporades de 2008-09: Segona Regional 

Temporades de 2009-10: Primera Regional 

Temporades de 2010-11: Categoria Preferent 

Temporada de 2011-12: Categoria 1a Catalana 

Temporades de 2012-17: Tercera Divisió 
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7.- HIMNE DE LA UNIÓ ESPORTIVA FIGUERES 
 
L'himne de la Unió Esportiva Figueres va ser enregistrat, en la seva versió cantada, el 1978, 

amb la música del compositor Josep Maria Surrell Alabert i la lletra de Narcís Pijoan. La banda 

i coros "Tramuntana" van acompanyar la grabació, dirigida per Surrell i produïda per Charly 

Boite. També van col·laborar en la grabació del disc, de manera desinteressada, els músics i 

tècnics següents: Toni Gadea, Raymond Salvany, Ismael Suñé, Jaume Font, Carles 

Cantenys, Agustí Crespo, Jordi Bertrán, Joan Sivernt i Andrés Perdomo. 

 
 
 

“Unió, Unió, Unió! 
Ja ressona la ovació, 
el Figueres ha fet gol, 

el nostre és un club de pilotes 
quan juga a futbol. 

 
Tots cantem victòria, 
endavant jugadors! 

La tramuntana ens arrauxa 
i ens omple els cors. 

 
Visca la Unió! 

Quan surt al camp, s'escolta 
aquest clam... 
Visca la Unió! 

tothom ho diu, amb molta passió! 
Visca la Unió! 

petits i grans es van aixecant... 
Visca la Unió! 

que és el millor... 
Ja criden tots amb emoció! 

 
Unió, Unió, Unió! 

Tenim un club de primera 
ferm i gran batallador! 

el nostre Empordà et proclama 
el rei del futbol 

 
Figueres Unió Esportiva 

un equip gloriós... 
les teves victòries sacsegen 

tots els marcadors” 
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8.- L’ESTADI DE VILATENIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

L'estadi de Vilatenim és el cinquè terreny de joc que utilitza la Unió Esportiva Figueres des de la seva 

fundació. El primer va ser el de l'Horta de l'Institut -on actualment s'aixeca el Col·legi Sant Pau, que 

va acollir els partits de l'equip des de 1919 fins a 1925. Després, la Unió va llogar el camp de l'Horta 

d'en Macau -coneguda com el Velòdrom, atès que entre 1892 i 1905, el Casino Sport Figuerenc hi 

va habilitat una instal·lació, la segona de tot Catalunya, que rebia proves ciclistes. El pas per l'Horta 

d'en Macau va finalitzar l'any 1931, amb la concessió per part de l'Ajuntament del Camp de les 

Monges a la UE Figueres -on actualment hi el carrer Vicenç Dauner. L'estada del club en aquesta 

instal·lació s'allargaria fins a meitat de segle, fins que es va aixecar el camp de la carretera del Far 

en uns terrenys de l'Asil Vilallonga. El camp es va inaugurar durant les Fires de la Santa Creu de 

1950. De moment, el camp del Far és el que més estones de futbol unionista ha vist, ja que va deixar 

de utilitzar-se -per al primer equip- quan va començar a projectar-se l'estadi de Vilatenim, el 1985. 

Ha plogut molt des d'aquell vespre del dilluns 25 d'agost de 1986, moment en què es va inaugurar 

de manera oficial l'estadi de Vilatenim. L'ascens del primer equip a 2a Divisió "A" unes setmanes 

abans va accelerar-ne el procés de construcció, de la mà de l'agrupació d'empreses formada per 

Jesús Costa i Miquel Costa. La primera pedra s'havia col·locat el 19 de gener del mateix any, però 

l'ascens de la Unió a la categoria de plata va precipitar l'acabament de l'obra, que es va estrenar en 

un amistós amb el FC Barcelona com a rival i la graderia plena a vessar (3-1). L’ aleshores president, 

Emili Bach, i l'alcalde de la ciutat, Marià Lorca, van capitalitzar el protagonisme de l'esdeveniment. 

La il·lusió per un nou estadi que substituís el camp del Far havia començat a agafar cos quan 

l'Ajuntament va adquirir uns terrenys al barri de Vilatenim l'any 1985 i en va adjudicar les obres el 28 
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de desembre d'aquell any segons el projecte de l'arquitecte local Enric Fita. El projecte tenia una 

pressupost inicial que quasi 140 milions de pessetes, amb la inclusió del terreny de joc, els 

aparcaments i els accessos, així com una capacitat a la graderia de gairebé 5.000 espectadors. 

L'enllumenat constava de 4 torres de 30 m d'alçada, cadascuna de les quals amb 18 reflectors -una 

potència total de 400.000 w- i es van acabar utilitzant 2.452 metres cúbics de formigó i 82.656 de 

formigó armat. Aquell pressupost s'havia de cobrir amb una aportació de 90 milions de pessetes del 

consistori, 25 milions de la Diputació de Girona i 25 més de la Generalitat. El club va decidir, però, 

ampliar-ne la capacitat fins als 9.472 espectadors, amb 2.000 cadires a la tribuna coberta, fet que va 

disparar el pressupost fins als 200 milions. A tall anecdòtic, aquella temporada 1986-87, a 2a A, amb 

Mané a la banqueta i 115 milions de pressupost, el Figueres seria 14è, amb 42 punts i 2 negatius. La 

trajectòria irregular de l'equip -amb Ferrer, Soldevila, Valentín, Bolaños, Mentxaca, Forcadell, Valdo, 

Cañizares, Gallo, Néstor...- va provocar la destitució de Mané a la jornada 28, i l'arribada de Luis Cid 

Carriega. 

Actualment la gespa de l’Estadi de Vilatenim és artificial des del febrer del 2010, amb el certificat de 

2 estrelles rebut per part de la FIFA, per la qual cosa podria acollir partits internacionals. 

 

Somriures i llàgrimes 

 

Vilatenim ha acollit moments gloriosos de l'entitat, però també d'altres de més tristos. L'equip va 

promocionar, sense èxit, per ascendir a 1a Divisió la temporada 1991/92. Curiosament, la campanya 

següent baixaria a 2a Divisió "B", pocs mesos després que el club es convertís en SAE. A la nova 

categoria disputaria tres fases d'ascens (93/04, 95/96 i 96/97), totes tres amb el mateix i fatídic final. 

A 2a B, l'estadi de Vilatenim va ser testimoni dels moments més delicats. La ciutat girava l'esquena 

al club i l'equip no aconseguia treure el nas entre els primers classificats a la categoria, fins al punt 

de promocionar per no baixar la campanya 2002/03 -va salvar el descens contra el Calahorra.  

Millors moments es viurien a partir de l'estiu de 2007 i, que des de 3a Regional i de la mà dels 

presidents Pere Aguado i José Antonio Revilla, encadenaria un grapat d'ascensos fins arribar a la 

posició actual a la 3a Divisió. 
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Sis presidents 
 
Vilatenim també ha acollit reunions de fins a 6 presidents. Emili Bach ho va ser encara 7 anys més 

des de la inauguració de l'estadi (1978-1993), mentre que Albert Domínguez, que el va rellevar, va 

ocupar el càrrec fins a 2002. Pere Aguado seria el tercer president al nou estadi, en dues etapes 

(2002-2006 i 2007-2012). Entremig, la 2006-2007, Pitu Duran i Enric Flix presidirien aquell peculiar 

Figueres. Des de 2012, l'empresari José Antonio Revilla és qui vetlla pel benestar de Vilatenim. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto de la Junta Directiva actual, temp. 2017-18 
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9.- ESTRUCTURA I XIFRES ACTUALS TEMPORADA 17-18 
 
La Unió Esportiva Figueres enceta la temporada 2017-18 amb 20 equips de futbol base, més el primer 

equip, 2 equips de futbol adaptat i l’equip de veterans, això fa un total de 24 equips, formats per 310 

jugadors aproximadament. 

Un quadre tècnic de 40 tècnics, entre primers i segons entrenadors i una massa social a nivell de 

pares d’aprop de 600 persones. 

El volum de socis que es preveu per la temporada oscil·la entre 400 i 500 socis, amb la intenció 

d’intentar superar la barrera dels 500 socis abans d’arribar a la temporada del Centenari. 

 

Pel que respecta al futbol base, comentar que el full de ruta de la UE Figueres des de la temporada 

12-13 amb l’entrada a la coordinació de Rafa Bonillo i Damià Sagué, recolçats per la junta directiva 

va ser fer una aposta clara per la qualitat i no tant per la quantitat. Amb l’objectiu de formar persones 

que en edat juvenil puguin arribar a jugar amb el primer equip. En un entorn, on cuidar l’aspecte 

formatiu, social de Club... sigui tant o més important, que l’esportiu. 

A continuació trobareu un quadre que resumeix perfectament el que va ser la temporada 16-17: 
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10.- IMATGES HISTÒRIA MÉS RECENT DEL CLUB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto de la plantilla que acabaria jugant la promoció d’ascens a 1a Divisió contra el Cadis la Temp. 

1991-92 
 
 

 
Foto de la plantilla temp. 2007-08 a 3a Regional 

 
 
 

 
 43 



 
Foto de la Temporada 2008-09, ascens a 1a 
Regional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Foto de la temporada 2009-10, ascens a 
Categoria Preferent 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Foto de la Temporada 2017-18 
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11.- ACTES CENTENARI UNIÓ ESPORTIVA FIGUERES 
 

13 d’abril de 2018 – 13 d’abril de 2019 
 

ACTES CENTENARI UNIÓ ESPORTIVA FIGUERES 
13 d’abril de 2018 – 13 d’abril de 2019 

 
 

1- Creació de la Comissió del Centenari de la Unió 

Juny de 2017 a desembre de 2017 
 
Grup de treball, presidit per Carles Lloveras que serà el responsable de planificació i coordinació dels 
actes de celebració del Centenari de la Unió. 
 
 

2- Vídeo del Centenari de la Unió 
 

Gener de 2018 a juny de 2018 
 

Edició d’un vídeo corporatiu en commemoració als 100 anys d’història de la Unió. 

 

3- Presentació dels actes del Centenari 

 
18 de maig de 2018. Sala de Plens de l’Ajuntament de Figueres 
 
Acte de presentació davant la premsa dels actes del Centenari de la Unió 
 
 

4- Partit inaugural dels actes del Centenari de la Unió 

 
22 de maig de 2018. Estadi de Vilatenim 
 
Partit inaugural dels actes de Cenetanari de la Unió. Partit amistós contra el Girona FC de Primera 
Divisió. 
 
 
 

5- Concert del Soci de la Unió 

Juny/juliol de 2018. Lloc a determinar 
 
Concert homenatge als socis del club. Amb reconeixements a socis històrics i actual, a altres clubs 
de la ciutat, al futbol base del club, als diferents grups de suport i aficionats. 
Acte amb concert de Corals de la Ciutat que interpretaran l’himne de la Unió juntament amb el Mestre 
Josep Maria Surrell, parlaments d’autoritats, homenatges, presentació del vídeo del Centenari, 
presentació dels actes del Centenari i balls d’escoles de dansa de la ciutat. 
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6- Festa de final de temporada 2017/18 

26 de maig de 2018. Estadi de Vilatenim 
 
Sopar i reconeixement als jugadors de totes les categories de la Unió. 
 
 

7- Festa de presentació del Futbol Base del Centenari 

Setembre de 2018. Estadi de Vilatenim 
 
Acte de presentació de tots els futbolistes del Futbol Base de la Unió de la temporada 2018/19, any 
del Centenari. Acte que coincideix amb un partit del primer equip, que juntament amb el futbol base, 
també es presenta davant la seva afició. 
 
 

8- Àlbum de cromos del Centenari de la Unió 

Octubre de 2018 a juny de 2019 
 
Edició d’àlbum de cromos amb tots els jugadors de la Unió de la temporada 2018/19, afegint els 
cromos dels jugadors històrics de la Unió en motiu del seu Centenari. 
 
 

9- Festa Popular del Centenari de la Unió 

Octubre de 2018. Plaça Catalunya de Figueres 
 
Festa popular del club en un espai cèntric de la ciutat, i obert a tots els ciutadans. Torneig de futbol 
3x3, jocs d’habilitat de futbol, sopar popular i fi de festa amb concert de Bannana Beach. 
 
 

10- La Quina del Centenari 

Desembre de 2018. Restaurant El Pa Volador 
 
Celebració de quina de Nadal de la Unió, amb regals especials en motiu del Centenari de la Unió. La 
Quina retrà un reconeixement a empreses que han col·laborat històricament amb el club , i comptarà 
amb la presència de jugadors històrics. 
 
 

11- Exposició històrica de la Unió 

Gener de 2019 a abril de 2019. Casa Empordà 
 
Exposició de la història de la Unió, que s’exhibirà durant 4 mesos a Casa Empordà. Amb presència 
de copes, repàs històric de l’escut, fotografies, vídeos històrics i fites destacades del club. 
 
 

12- Tertúlia esportiva de la Unió 

Febrer de 2019. Local Social del club i Cercle Sport 
 
Debats i conferències amb periodistes històrica que repassaran les memòries del club, amb la 
interacció del públic assistent i la participació d’exjugadors, exentrenadors, expresidents i àrbitres. 
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13- Torneig de veterans del Centenari de la Unió 

Març de 2019. Estadi de Vilatenim 
 
Celebració d’un torneig de veterans a l’Estadi del club. Torneig organitzat per l’Agrupació de Veterans 
de la Unió, i amb la participació de veterans de clubs com FC Barcelona, RCD Espanyol, FC Girona, 
Nàstic de Tarragona i UE Lleida.  
 
 

14- Acte final del Centenari de la Unió 

13 d’abril de 2019. Teatre Jardí de Figueres 
 
Acte principal i de clausura del Centenari de la Unió. Amb reconeixements i homenatges a 
exjugadors, exentrenadors, expresidents, i altres personatges o treballadors del club o del seu entorn. 
 
Concert de la Jove Orquestra de l’Empordà, en el qual es tocarà l’himne de la Unió, amb la 
participació de Josep M. Surrell, compositor de l’himne. I la participació de diferents corals de la ciutat. 
 
Parlaments de clausura dels actes de celebració del Centenari de la Unió. 
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