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CENTENARI CE EUROPA

És un club de referència

Futbol Català 7
Va veure la llum el 2003

El futbol base i l’Escola del
club són de primer nivell
L’Europa tindrà l’any
vinent tots els equips
del planter jugant en
les màximes categories,
en un fet que és històric
l llarg del creixement de
l’entitat gracienca amb
el pas dels anys, hi ha
hagut èpoques en què
l’Europa tenia equips
filials i alguns de juvenils. No va
ser, però, fins a mitjans dels 90,
amb la construcció del Nou Sardenya, que va esclatar el ‘boom’
del futbol de base a Gràcia.
A finals de la dècada passada,
el Juvenil A de l’Europa va arribar a la Divisió d’Honor, fet sense
precedents en l’entitat gracienca.
Posteriorment, el màxim exponent
de la base ha anat alternant
aquesta categoria amb la Lliga Nacional, fins que aquest exercici 0607 ha servit per tornar a la ‘Primera Divisió’ del futbol juvenil.
Amb el Juvenil A i el també ascens d’aquesta temporada del
Cadet A, l’Europa tindrà l’any vinent tots els primers equips de
cada categoria de base en la màxima divisió possible del futbol
català i espanyol: un fet històric.
Recentment, l’Escola de Futbol
s’ha dotat d’una forta infraestructura, amb més de 600 nens,
rodejats en tot moment d’un gran
equip educatiu de qualitat a nivell esportiu (monitors) i extraesportiu (evolució personal). En

La Fundació ha estat molt lligada al Camp de l’Àliga

La Fundació,
perfil humà
del club

A

urant el mes d’agost
del 2003, la Fundació
Privada Esportiva Europa va veure la llum.
La seva creació va anar
acompanyada del reanomenament dels equips que actualment juguen al Camp de l’Àliga.
Els equips de la FE Europa són el
màxim exponent d’una Fundació competitiva i molt humana. En
el seu apartat social, la Fundació
ha donat sortida a molts problemes d’una part dels seus actuals
membres en l’àmbit esportiu. La
concessió de beques esportives
a nens i nenes desafavorits, en
condicions familiars de pocs recursos econòmics o fins i tot orfes, han afavorit que aquests menuts puguin gaudir en les mateixes condicions que la resta de

D
El femení infantil de futbol 7 acaba de guanyar la Copa Catalunya

LES CLAUS
El juvenil A ha
tornat a la Divisió
d’Honor en una
brillant temporada
Més de 600 nens
estan rodejats
d’un gran equip
educatiu i esportiu
els darrers anys, ha crescut en paral·lel al futbol base masculí la secció femenina del club. El Femení A
de l’Europa, situat a Nacional, la

Evolució de l’escut de l’Europa

Evolució de la samarreta de l’Europa

‘Segona A’ del futbol espanyol, i
que aquesta mateixa temporada
s’ha classificat per segon any consecutiu per a les semifinals de
la Copa Catalunya, és l’equip de
referència. No obstant, hi ha un
equip de noies que ha entrat a la
història passant al davant de tothom. El Femení Infantil de Futbol
7 –actual bicampió de Lliga– s’ha
convertit en el primer equip de base en la història que s’ha proclamat campió de la Copa Catalunya. El Juvenil B tindrà el cap de setmana vinent l’oportunitat de sumar la segona, i és que l’Europa,
que té el nombre més alt de jugadors de base de Catalunya,
estarà l’any que ve lluitant de tu
a tu amb els grans. n

nens i nenes de la seva edat la pràctica del futbol. La Fundació també
ha realitzat campanyes en favor d’altres causes no relacionades amb
l’esport, com campanyes de recollida d’aliments, de donació de joguines per Nadal o l’entrega d’algunes cadires de rodes elèctriques.
Tornant a la parcel·la esportiva, la
Fundació va donar el cop d’efecte

A més del vessant
esportiu, realitza
campanyes solidàries
destinades als nens
més desafavorits
més important l’estiu de l’any
2004. Gràcies al patrocini del Grup
Restaura, principal espònsor de l’entitat els darrers quatre anys, es va
poder dotar el Camp de l’Àliga de
gespa artificial homologada per la
FIFA. Actualment, s’hi han fet obres
de manteniment i adequació d’instal·lacions i vestidors, fins a disposar d’un segon camp digne de la
història del club. n

‘Futbol Catala’, suplement especial Centenari CE Europa
Coordinació i Redacció: Jordi Gastó, Angel Garreta;
Fotografia: Arxiu CE Europa, Pedro Castroverde, Ignasi
Paredes; Disseny: Teresa Delgado; Infografia: Esther Utrilla

