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CENTENARI CE EUROPA

Una Història meravellosa

Futbol Català 5

Els resultats
Les golejades
1951-52

Europa - Igualada

Cent anys donen per
molt, per moments
dolents... i també per
triomfs inoblidables.
Fem-ne un repàs
i de l’Europa se n’ha
parlat com un club
que ha assolit grans
fites esportives, sobretot a nivell de referència històrica (pioner, fundador...), l’entitat gracienca també té, en el seu palmarès, lligues, copes i trofeus de gran renom i importància, a banda de
protagonitzar, al llarg dels anys,
diversos capítols com a club
‘matagegants’.
El primer títol important en
la història del club va arribar
el 1923. En la llavors màxima
competició del país, la Copa Catalunya, l’Europa va aconseguir
imposar-se al FC Barcelona en
una final disputada a Girona.
L’Europa va
guanyar gràcies
a un gol d’Alcázar, que va ser
el primer internacional del
club. Aquell
mateix any,
després d’un
campionat brillant a nivell espanyol (eliminant equips
com l’Sporting
de Gijón o el
Sevilla), l’Europa es va plantar
a la final de la Copa del Rei. En
una tràgica final –de les més
cruels de la història, amb fins a
deu rematades de l’Europa al
pal–, els graciencs van perdre
per 0-1 davant l’Athletic de Bilbao en el terreny blaugrana de
les Corts. No obstant, aquell
històric any 1923 va quedar
arrodonit amb la Supercopa de
Catalunya, que enfrontava als
guanyadors de les categories ‘A’
i ‘B’. L’Europa va imposar-se al
Martinenc i va obtenir el doblet.

9-1

1957-58

Europa - La Cava

9-1

1996-97

Europa - Júpiter

9-2

1948-49

Europa - Olot

8-0

1950-51

Europa - Balaguer

8-0

1941-42

S

Europa - Gràcia

8-1

1942-43

Europa - Sant Celoni

8-1

2006-2007

Europa - Palafrugell

L’Europa va tenir molt
mala sort en la final de
la Copa del Rei davant
l’Athletic de Bilbao

8-2

Entre les vuit golejades més
grans de la història (la darrera
d’elles aconseguida aquesta
mateixa temporada), les dues
darreres tenen diversos denominadors comuns. Les fotos
en color del 9-2 al Júpiter i del
8-2 al Palafrugell tenen el mateix escenari de fons: el Nou
Sardenya, en tot just una dècada de diferència.

Partits internacionals

LES CLAUS
La dècada dels
20 ha estat la
més gloriosa per
al club gracienc
Als 90, l’Europa
li va guanyar dues
Copes Catalunya
al Barça

El club escapulat ha guanyat tres Copes Catalunya... i totes
davant el Barça. A l’esquerra, l’any 1923. A sobre, la del
1998 al Miniestadi

Göteborg - Europa

1-1

AIK Estocolm - Europa

2-3

Sel. Lituània - Europa

3-4

Varsòvia - Europa

1-1

Europa - Yokohama M.

2-1

Nejmeh Líban - Europa

2-1

Roda JC - Europa

0-0

Europa - Udinese

1-2

TAMBÉ EN COLOR

Després de fundar la Lliga espanyola i passar per Primera Divisió durant els tres primers
anys d’aquesta competició, l’Europa va aixecar el seu primer títol a nivell estatal l’any 1944,
amb l’obtenció de la Copa Federació. Quinze anys més tard,
un popular trofeu, molt important en aquella època, també va
caure en mans escapulades: el
Trofeu General Moscardó
(1959).
Pel que fa a la Lliga, l’Europa ha estat campió dues vegades de Tercera Divisió, les temporades 61-62 i 62-63. En
aquesta darrera, l’equip va assolir l’ascens a Segona A, ca-

tegoria en què va militar cinc
temporades seguides i a punt
va estar de tornar a Primera.
Amb les fotos ja en color,
l’Europa va actualitzar el seu
palmarès a la dècada dels 90
amb un doblet històric. Els anys
1997 i 1998 el club gracienc va
imposar-se al primer equip del
FC Barcelona a la final de la Copa Catalunya –la primera jugada a L’Hospitalet, on va guanyar
per tres gols a un i la segona al
Miniestadi, amb empat a un i
triomf escapulat per penals–.
Això ha fet que, després de Barcelona i Espanyol, l’Europa sigui el club català amb més copes del nostre país. n

Com hem comentat en suplements anteriors, l’Europa també ha protagonitzat, al llarg de
la història, partits amistosos
de caire internacional, ja sigui
en territori català o fora de les
fronteres peninsulars. Aquests
han estat alguns dels partits i
resultats més destacats en
terres tan llunyanes com Suècia, Polònia, Holanda o el Líban

