
Celebració
dels 100 anys de futbol 
a Castelló d’Empúries



A principis del 2020, l’Ajuntament de Castelló 
d’Empúries mitjançant els departaments d’es-
ports, comunicació i imatge i alcaldia, va co-
mençar a treballar amb la celebració dels actes 
del centenari del futbol al nostre poble. No obs-
tant, l’esclat de la pandèmia de la COVID-19 va 
fer que es suspenguessin tots els actes previstos.

Fa uns mesos, i amb la situació epidemiològica 
més estabilitzada i la normativa més flexible, es 
va considerar convenient reactivar de nou tota la 
organització d’aquests actes.

En aquest sentit doncs, s’ha previst pel cap de 
setmana del 13 i 14 de novembre tota una sèrie 
d’actes de commemoració dels 100 anys de fut-
bol al poble. 

Concretament ja està programada la presenta-
ció del llibre “El Nostre Futbol 1920-2020” de 
Manel Puig i Palmer i editat per l’Ajuntament de 
Castelló d’Empúries, el dissabte 13 de novem-
bre a les 18 h; i la celebració d’un partit de com-
memoració entre un combinat de Veterans de 
Castelló d’Empúries (obert a tots els exjugadors 
del clubs de futbol del poble) anomenat FC Em-
pòrium i l’Agrupació Barça Jugadors (combinat 

d’exjugadors del FC Barcelona), el diumenge 14 
de novembre a les 12 h al camp de futbol del cen-
tre històric.

En relació al partit de commemoració entre 
els veterans de futbol de Castelló d’Empúries i 
l’Agrupació Barça Jugadors, tots aquells que hi 
vulguin participar han de complir només dos re-
quisits: haver jugat en algun dels clubs de futbol 
que ha tingut el nostre poble en la seva història i 
comprar-se la samarreta del centenari.

La samarreta, que ha estat dissenyada especial-
ment per l’ocasió, vol reproduir la samarra que 
va vestir el primer equip de futbol del poble el 
1920, el FC Empòrium. La samarreta té un preu 
aproximat de 36 €.

Tanmateix, els jugadors que ho vulguin també 
podran participar dels entrenaments que el grup 
estable FC Empòrium realitza cada dijous a les 
20.15 h al camp de futbol del centre històric.

Tan per comprar la samarreta com per apun-
tar-se als entrenaments del FC Empòrium cal 
contactar amb en Francesc (669 812 672).



Cobertes del llibre El Nostre Futbol Castelló d’Empúries (1920-2020) 



LA SAMARRETA
Anys 1920-1930



Mostra de les dues 
samarretes (Porter i juga-
dor). Vicenç Augé vestit de 
porter. A la dreta jugador no 
identificat. Anys 1920-1930. 
(Col·lecció: Joan Augé.)

Reproducció de la 
samarreta del 
FC Empòrium de 
l’any 1920



Aquests són els nou clubs protagonistes d’aquest joc de competició 
tan arrelat entre tots nosaltres: Emporium Futbol Club de Castelló, 
Penya Ràpids, Esplais Club de Futbol, Club Deportivo Castelló, Ac-
ció Catòlica Castelló, Ben Parits Castelló, Castelló Agrupació Artís-
tica Deportiva, Club de Futbol Esplais (segona etapa), Club Esportiu 
Empuriabrava i Club de Futbol Empuriabrava-Castelló.

ELS CLUBS



















Primer equip, temporada 2000-2001. A dalt a l’esquerra: Carles Palahí, Cipri López, Napo Cayuela, Manel 
Ramírez, Narcís Bardalet, Miliki, David Romans, Álex Paola i Omar Siboldi (entrenador). 

A baix: Carles Marshall, no identificat, Pere Salleras, Carles Roca, Enric Bardalet, Omar Mohamed, 
Francisco Ramos i Jordi Burset. (Col·lecció: Manel Ramírez.)










