
 

 

 

 

Dijous 14 de gener 

 

La Clínica Nostra Senyora del Remei i el CE Europa inicien un 

camí de valors compartits 
 

Les dues entitats, referents en el seu entorn dins el seu àmbit d’activitat, han signat un 

conveni de patrocini i col·laboració durant els propers dos anys. La Clínica Nostra Senyora 

del Remei, del Grup Salut Remei, lluirà el seu logotip a la part frontal de la samarreta dels 

primers equips masculí i femení del conjunt escapulat. 

En aquest sentit, Laia Puig, gerent de la Clínica Nostra Senyora del Remei, destaca que 

“volem fer realitat les sinèrgies que hi ha entre salut i esport en el nostre entorn més proper. 

No es tracta d’un patrocini econòmic, sinó d'una oportunitat per desenvolupar activitats 

conjuntes. Totes dues entitats col·laborarem en aspectes com xerrades, conferències sobre 

salut i esport, entre altres”. Sobre aquest aspecte, Puig comenta que tant la Clínica Nostra 

Senyora del Remei com el Club Esportiu Europa “som dues entitats gracienques, properes, 

no només en la distància física sinó també en els valors. Volem reforçar aquests vincles 

comuns. Ens alegra signar aquest acord amb un club de la trajectòria de l’Europa i la història 

que té el seu escapulari”. Puig també remarca que “fruit d’aquest acord, el Club Esportiu 

Europa i la Clínica Nostra Senyora del Remei, del Grup Salut Remei, esdevindrem companys 

de viatge estratègics en el creixement exponencial que estem experimentant ambdues 

entitats a nivell social i de relació amb el nostre entorn”. 

Per la seva banda, Víctor Martínez, president del Club Esportiu Europa, ha remarcat que “és 

important per a l’Europa reforçar la seva pertinença amb la gent i les institucions més 

properes. Sempre hem dit que l’aposta d’aquesta directiva és la gent de la casa i no només 

es veu en els jugadors o tècnics que hi ha a les primeres plantilles i que han sorgit en algun 

moment de la pedrera, sinó també en les entitats que ens donen suport, com és el cas de la 

Clínica Nostra Senyora del Remei i el Grup Salut Remei, arrelats també al territori”. Per a 

Martínez “en els temps que corren és important per a nosaltres reforçar els valors de fort 

compromís amb la salut i el benestar dels esportistes i les seves famílies. En aquest sentit la 

Clínica i el Grup seran els centres de referència de l’Europa pels jugadors lesionats així com 

per a les revisions esportives periòdiques. Al cap i a la fi som dues entitats de Gràcia que ens 

sumem a un projecte comú, col·laborant i donant valor a la nostra escala local tot projectant 

Gràcia més enllà”. 

 



També s’expressa en la mateixa línia Lluís Viguera, director general corporatiu de l’Institut de 

Religioses de Sant Josep de Girona (IRSJG), qui destaca que “per l’Institut i per la Clínica, que 

és una de les grans clíniques del grup, és un honor i ens fa molta il·lusió poder donar suport a 

una institució centenària de la Vila. Per a nosaltres és una oportunitat interessant per a 

posar de manifest i en valor la importància de l’esport tant per la salut com per la cultura. 

Aquest any ambdós sectors han patit moltíssim i la determinació de l’Institut i la Clínica és 

ser-hi encara més presents i reforçar tots els actius de la Vila”. 

 

Dues entitats amb història 

 

La Clínica Nostra Senyora del Remei és present a Gràcia des de fa més de 90 anys. És la 

clínica d’aguts referent a la Vila. Situada al carrer Escorial, 148, ofereix una assistència 

sanitària de qualitat tant en l’àmbit professional com humà. 

Disposa d’un servei d’urgències 24 hores, àrea quirúrgica, UCI, més de 100 llits 

d’hospitalització, servei de radiodiagnòstic que al febrer incorporarà una ressonància 

magnètica i un nou TAC, rehabilitació, consultes externes i el centre policlínic Institut Mèdic 

Gràcia, situat al carrer Torrent de les Flors, 89. La Clínica Nostra Senyora del Remei forma 

part de l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona (IRSJG), que és present en 3 

continents i 13 països i compta amb 22 centres propis i més de 2.500 professionals. L’Institut 

col·labora amb molts altres centres i duu a terme projectes d’ajuda al desenvolupament 

econòmic i social en zones en situació de marginació política, econòmica i social. 

El Club Esportiu Europa, amb 113 anys d’història al seu darrere i 80 anys d’arrelament a 

Gràcia, va ser un pioner de l’esport a casa nostra, primer guanyador d’un partit oficial de 

bàsquet a tot l’estat i membre fundador de la primera lliga de futbol de la història a Primera 

Divisió.  

Recentment, s’ha proclamat campió de la Copa Catalunya en 3 ocasions (1997, 1998 i 2015), 

contra els primers equips del FC Barcelona en les dues primeres edicions i el Girona FC en la 

darrera. El Nou Sardenya, la casa de l’Europa, data del 1995 i és l’escenari on competeixen 

els dos principals equips del club, patrocinats ara per Clínica Nostra Senyora del Remei, 

l’equip sènior masculí i femení. 


