
Avui és un dia molt especial. Per l’Europa, per Gràcia, per Barcelona, pel futbol català. L’Europa, un dels històrics no
només de casa nostra sinó de tot el futbol estatal, compleix 100 anys. Ho celebrarà rebent un conjunt de primer
nivell, l’Osasuna, en el partit del Centenari. Però abans n’ha jugat centenars i centenars, milers i milers més. Contra
equips grans, contra petits, contra estrangers, a Primera Divisió, a Territorial... Tot això li ha donat un tarannà molt
especial i l’ha convertit en un dels clubs més simpàtics de tot Catalunya, capaç de despertar expectació allà on vagi.

En una jornada tan significativa com aquesta, a l’SPORT hem volgut estar al costat del club escapulat. Sempre hi
hem tingut una relació molt propera –ara som diari oficial del Centenari–, i aprofitant que el ‘dia màgic’ era un
dimarts, vam pensar que el nostre suplement ‘Futbol Català’ d’avui calia dedicar-lo, íntegrament, a l’Europa. És el
nostre petit homenatge a l’entitat, emmarcat dintre del compromís que tenim amb el futbol català, ara mitjantçant el
nostre suplement. 119 números, gairebé tres anys i mig de presència, ens han convertit en el referent de l’esport rei a
Catalunya. Com ho ha estat aquest gran club des del 1907. Felicitats, Europa, i per molts anys!

Un suplement especial per a un club molt especial

Josep Prats
Director de SPORT

Per a tots els europeistes, arribar als cent anys amb la història que el CE Europa ha deixat darrere seu i que continua
escrivint, és un sentiment molt especial, ple d’orgull pel que ha significat i significa aquest club. Des dels orígens fins
a l’actualitat, el club s’ha anat transformant i evolucionant gràcies a l’empenta de les persones que l’han conduït al
llarg dels bons moments i travessant les adversitats. L’Europa és un club singular, amb una identitat única i amb un
arrelament sentimental molt especial entre la seva gent.

Per a mi és un motiu de satisfacció i alhora una molt gran responsabilitat presidir una entitat sense la qual la història
dels dos principals esports del país no es pot explicar. El club va ser pioner i impulsor del futbol i el bàsquet a
principis del segle passat i segueix apostant per la pràctica poliesportiva en l’actualitat amb el mateix esperit amb
que va ser fundat: defensar els colors de la Vila de Gràcia.Ara, després de cent anys, tenint per davant una nova
realitat, l’Europa afronta els propers cent amb energies renovades i un marcat caràcter de seguir fent honor a la
nostra història.

Defensant sempre els colors de la Vila de Gràcia

Guillaume de Bode
President CE Europa

El futbol català està d’enhorabona. El CE Europa celebra avui el seu Centenari i ho fa de la millor manera possible.
Jugant contra un equip de primer nivell –l’Osasuna– en un partit que ens trasllada a aquell 1929, quan el club
barceloní va tenir l’honor de fundar, juntament amb nou equips més, la Primera Divisió. Moltes coses han passat des
de llavors, matins i tardes de futbol en diverses categories i sacrifici de moltes persones, algunes de les quals,
malauradament, ja no són entre nosaltres.

Però hi ha coses que queden, com el sentiment que l’Europa és una entitat especial. El seu compromís amb la ciutat
de Barcelona i la seva aposta pel futbol base demostren que és un club viu i dinàmic. Sempre ho ha estat. En el seu
dia va tenir figures com Cros i Ramallets, i més recentment jugadors com Serafín,Arturo,Amorós, Fernando o Endrino
van ser capaços de guanyar, en dues finals de Copa Catalunya, els De la Peña, Pizzi,Andersson,Amor... La història,
diuen, es repeteix, i amb aquesta intenció treballa a fons la nova Junta que presideix Guillaume de Bode. Desitjo que
el Centenari sigui un èxit. Molta sort en aquest any màgic i enhorabona!

El futbol català està avui d’enhorabona

Jordi Roche
President FCF
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