
La reforma de base 
de la Federació, 
explicada al detall

En un article especial de 
L’Escapvlat, apliquem la 
reforma a cada categoria i 
equip de base de l’Europa. 
En un quadre organitzat 
per categories, mostrem 
com serà el campionat de 
lliga 2010/2011 i quin total 
d’equips tindrà el club.
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Amb la lliga del Primer Equip 
finalitzada, oferim un quadre 
global de resultats amb tots 
els duels del campionat.

I també...
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El Sopar del Soci celebra una 
nova edició. L’Escapvlat ha 
parlat amb dos dels premiats 
en la gala d’aquesta nit per 
conèixer una mica més les 
seves opinions i vivències.

La mult inacional Toshiba, 
principal patrocinadora del 
CE Europa, ampliarà el seu 
compromís i recolzament cap 
al club durant, mínim, una 
temporada més.
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L’entitat rep una rèplica del trofeu més important del seu palmarès

La copa del títol de lliga de 1923 lluirà 
a les vitrines del Club Esportiu Europa

editorial
La Tercera que ve
El grup V de la Tercera Divisió de la temporada vinent, a manca 
de definir-se completament (aquest cap de setmana es juga la 
tornada de la segona eliminatòria d’ascens a Segona B i l’última 
jornada de Primera Catalana) promet ser una de les més fortes, 
almenys a priori, de les últimes dècades. Tot i això sembla que 
alguns equips retallaran considerablement els seus pressupostos, 
donat que en l’actual crisi econòmica no sembla coherent prome-
tre a tort i a dret en una categoria no professional per a després 
no poder complir amb els pagaments. 

Per això, és més que probable que molts equips de la categoria 
intentin aplicar el “model Europa” d’aquest any, amb fitxes molt 
ajustades per a no patir decepcions, desenganys i males cares.
De moment tenim confirmada la presència dels tres descendits 
de Segona B(Espanyol B, Gavà i Terrassa). Tot i el que hem 

apuntat abans, encara que pateixin 
retallades, el seus pressupostos 
seran dels més alts de la categoria 
i amb uns nivells de plantilla molt 
similars al professionalisme. No 
obstant, el Gavà ja ha anunciat 
que aposta a la banqueta per 
Albert Poch (entrenador del Juvenil 
gavanenc i exjugador de l’Europa). 
De Primera Catalana han asse-
gurat ja el seu ascens a falta de 
finalitzar el campionat el Vilafran-

ca, la Montañesa i el Masnou. Manca per saber si alguns dels 
que opten a l’ascens a Segona B (L’Hospitalet, Reus i Santboià) 
el podran assolir. Un ascens sempre car i difícil del que depenen 
tres equips a Tercera Divisió per tal de no baixar.

Per la seva banda, el Santboià porta tres anys consecutius jugant 
per l’ascens. El Prat, ja eliminat, està per veure si podrà mantenir 
el bloc. Cornellà i Europa sembla que seguiran aplicant la ma-
teixa filosofia. El Manlleu, al que torna Francesc Cargol, és una 
incògnita. El Llagostera tampoc sabem si podrà estar a posicions 
capdavanteres. Després, tenim equips que s’intueix retallaran 
molt les despeses com Amposta, Vilanova, Castelldefels i Pala-
mós. Només queden per definir la seva situació, pendents dels 
ascensos a Segona B : Cassà, Benavent (amb greus problemes 
amb l’Ajuntament) i Premià (que necessita tres ascensos)
En definitiva una Tercera apassionant com gairebé sempre però 
que estarà molt i molt marcada per l’actual situació econòmica. A 
fi de comptes, com diria Vujadin Boskov, “futbol és futbol” 

És probable 
que molts equips 
intentin aplicar

el “model Europa”
amb fitxes 

ajustades per no 
patir decepcions
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... qui som?

la notícia destacada

l’enquesta
Quina ha estat la millor línia 
de joc del Primer equip?

A) Porteria B) Defensa 
C) Mig camp D) Davantera 

Vota a: ceeuropa.cat. Cada mes publicarem el 
resultat de la darrera enquesta del portal web.

La temporada del Primer Equip 
la consideres...

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Extraordinària

Sorprenent

Dins l’esperat

38,3%

31,9%

29,8%

Detall del nom gravat de l’Europa a la Copa de campió del1923

[Redacció] El diccionari de-
fineix la paraula troballa com 
“cosa trobada per un atzar”. 
Precisament això, una troballa, 
és el que va tenir lloc el passat 
21 de desembre del 2009, però 
abans que res cal posar-nos en 
situació històrica.

A principis del segle passat, 
abans de la creació de la Pri-
mera Divisió estatal (28/29) la 
màxima categoria del futbol ar-
reu d’Espanya eren les lligues 
i campionats de cada territori 
o regió. L’any 1923, l’Europa 
es va proclamar guanyador 
del Campionat de Catalunya, 
disputat com a sistema de lliga 
regular i que, en absència d’un 
campionat superior, significava 
el màxim nivell. L’Europa es va 
proclamar campió d’aquella lli-
ga davant el Barça en un partit 
de desempat de punts disputat 
a Girona, convertint-se en el 
títol de més importància dins 
el seu palmarès esportiu. 

Amb el pas dels anys i la crisi 
institucional que l’entitat es-
capulada va patir durant les 
dècades dels 30 i 40, ningú va 
tornar a saber res de la copa de 
campió de lliga... ningú fins el 
passat 21 de desembre. El cap 
de premsa de l’entitat, Àngel 
Garreta, va visitar en aquell 
dia el museu del FC Barcelona 
amb la intenció de trobar refe-

rències europeistes en el bloc 
destinat als anys entre 1900 
i 1930. La seva sorpresa va 
ser majúscula quan, mirant 
una vitrina, va topar amb el 
Campionat de Catalunya de 
1923. Coneixent sobradament 
la història d’aquest campionat, 
immediatament es va adonar 
que aquella copa era la que 
havia guanyat l’Europa, però... 
què hi feia al museu del FC 
Barcelona? Tot plegat és ben 
senzill d’explicar.

En aquells anys, un mateix 
trofeu disputat servia per a 
coronar els campions de di-
verses temporades, fins que la 

Federació Catalana canviava 
el model de copa (un costum 
molt generalitzat llavors). L’ens 
federatiu recuperava el trofeu 
del club guanyador de l’edició 
anterior i el tornava a posar 
en joc. El darrer campió de 
cada model de trofeu se’l podia 
quedar en propietat. La copa 
de 1923 va ser posada en joc 
també el 1924, proclamant-se 
campió el Barça i, per tant, ob-
tenint el dret a tenir l’original.
Ara, gràcies a les bones relaci-
ons entre clubs i a les gestions 
del director general del club 
blaugrana, Joan Oliver, l’Eu-
ropa podrà gaudir de la rèplica 
del seu títol més important  
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Àlex Isern: “Per a mi seria un orgull ser el primer 
capità ja que estic en un club que m’estima”
Una entrevista d’Agustí Tenllado

Àlex Isern s’ha convertit 
en poc temps en un model 
i un exemple per a tots els 
nois que formen actualment 
el Futbol Base del club i 
somien un dia en debutar i 
poder consolidar-se al Pri-
mer Equip. El lateral dret de 
l’Europa porta tres tempora-
des, des del debut a Tercera 
Divisió, com a titular indiscu-
tible, formant part en la dar-
rera temporada de la tripleta 
de capitans de l’equip. Ara 
deixarà la samarreta esca-
pulada durant uns mesos per 
obligacions d’estudis, però 
tornarà a mitja temporada 
per ser una peça important 
per a l’equip de Dólera.

Àlex, aquest any has sigut 
guardonat amb un trofeu 
d’una de les penyes, el Caliu 
Gracienc, com et sents?
És un orgull per a mi rebre un 
premi d’una penya de l’Europa. 
Ja els hi vaig dir en el moment 
de rebre el reconeixement que 
el premi és per tots els aficio-
nats que han demostrat donar 
el millor caliu a l’equip durant 
la temporada.

T’ha beneficiat o t’ha perjudi-
cat aquests anys que el teu 
pare hagi estat president? 
Tinc la sort d’estar en un club 
que m’estima i en que tots em 
valoren pel meu nom i no pel 
meu cognom.

Quins entrenadors has tingut 
a la casa? Qui destaques? 
En categoria de base he tingut 
a Albert Pocino, Jornet i Ángel 
Gómez, ja en la darrera etapa 
de juvenil. Al Primer Equip 
a  José Ángel Valero i Pedro 
Dólera. De record d’ells sem-
pre em quedo amb el millor que 
té cadascú.

Evidentment que tinc pensat 
mantenir-me en forma!. Vull 
arribar en les millors condicions 
al gener per ajudar l’equip. 
M’ha sortit la possibilitat de ju-
gar la lliga universitària amb el 
British Columbia de Vancouver, 
l’equip de la meva universitat. 
És una lliga molt professionalit-
zada al Canadà i als EUA.

T’agradaria ser algun dia el 
primer capità de l’equip?  
Per a mi seria un orgull ser el 
primer capità. Tinc la sort de 
seguir l’exemple d’un gran ca-
pità com és Àlex Delmàs.

És possible que en un futur 
breu, en el futbol actual, ve-
iem un Primer Equip format 
per molts jugadors sortits de 
la base gracienca?  
Crec que és molt possible 
veure un Europa fet a casa. Ja 
ho han demostrat entrenadors 
com Gómez, Valero o ara Dóle-
ra que aposten per la joventut. 
És factible en un futur.

QÜESTIONARI PERSONAL

Antecedents futbolístics 
dins la familia?
Només el meu pare. va ser 
jugador, però tan sols a nivell 
amateur. 

Amb parella o sense? Fills?
Amb parella. Sense fills.

País més bonic i el que 
t’agradaria conèixer?
El més bonic Croàcia. El país 
que m’agradaria conèixer és 
la Índia.

Menjar preferit?
La paella de la meva àvia.

Últim llibre llegit?
El darrer llibre que he llegit és 
“El món groc”, escrit per Albert 
Espinosa.

Quin és el teu millor record 
com a futbolista?
Tots els ascensos amb l’Euro-
pa: Aleví A, Infantil A i Juvenil 
A. En especial aquest darrer. 
També em quedo amb el debut 
al Primer Equip l’any 2007.

I el pitjor? 
Una lesió ocular que vaig patir 
de cadet per un cop de colze.

Destaca la teva major virtut i 
el teu principal defecte.  
De virtut en destacaria el des-
doblament i la centrada. Com 
a defecte, el remat de cap.

Un ídol futbolístic? 
Dani Alves.

Ocupes el lateral dret, en 
aquest anys has jugat en 
alguna altra demarcació o 
t’agradaria fer-ho?
A l’etapa de base també vaig 
fer d’interior dret. Crec que és 
una posició a la que també 
m’adapto i m’agradaria.

Aquesta temporada l’equip 
ha rendit per sobre dels ob-
jectius. Creus que l’any vi-
nent podem aspirar a més?
Del que estic segur és que la 
propera temporada lluitarem 
com aquesta o més. Sabem 
que hem de millorar moltes co-
ses però que si ho fem podem 
estar a dalt.

Hem sabut que marxaràs a 
Canadà, a Vancouver, per 
qüestions d’estudis, durant 
mitja temporada. De quins 
estudis es tracta?
Aniré durant quatre mesos, a 
l’inici de la temporada, a fer un 
màster. Estic estudiant direc-
ció d’empreses a ESADE.

Tens pensat mantenir-te en 
forma al Canadà fins al re-
torn al “mercat d’hivern”?

T’agrada el cinema? Actors 
o actrius favorits?
M’agrada molt el cinema. Em 
va encantar “Gran Torino”, de 
Clint Eastwood. Com a actor 
m’agrada com ho fa Denzel 
Washington.

T’agrada la música? Estil?
M’agrada escoltar de tot una 
mica. Com a grup musical 
potser m’agradaria destacar 
els Coldplay.

NOM COMPLET
Àlex Isern Pujol

LLOC I DATA DE NAIXEMENT
20/01/88 · Barcelona

HISTORIAL
> Futbol base: 
El 1999 ingressa a l’Aleví A

Trajectòria sencera al club:
Infantil, Cadet i Juvenil
 
 > Futbol amateur:
 CE Europa (07/08...)

Amb l’Europa porta 90* partits 
oficials de lliga.

*=xifres comptabilitzades fins 09/05/10

el seu ‘DNI’ esportiu

Millor experiència a la vida?
Gaudir d’en Joan i l’Eva, els 
meus germans petits. 

Pitjor experiència?
La mort de qualsevol familiar.

Alguna mania?
En els partits que jugo amb 
l’Europa mai porto cap samar-
reta a sota, ni tan sols quan és 
hivern i fa fred. Només porto la 
samarreta de l’Europa 
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PRIMER EQUIP JUVENIL A 

PARTITS JUGATS:  38  GUANYATS:  13  EMPATATS:  15  PERDUTS: 10
GOLS A FAVOR:  56  GOLS EN CONTRA:  51  AVERAGE: +5

TARGETES GROGUES:  110   TARGETES VERMELLES (directes i doble groga):  8
PARTIT AMB MÉS GOLS:   Europa 5 - Rapitenca 2

NOTA: Els resultats de lliga de Primer Equip, Juvenil i Femení estan posats en ordre “local-visitant”.
A la 2a volta cal llegir local com a visitant i visitant com a local.

CLASSIFICACIONS FINALS DE BASE

EQUIP (masculí) DIVISIÓ PUNTS POSICIÓ
Juvenil B Preferent 31 13 de 16
Juvenil C Primera 44 8 de 16
Juvenil D Segona 56 4 de 15

Cadet A Divisió d’Honor 32 13 de 16
Cadet B Primera 80 1 de 16
Cadet C Primera 52 7 de 16
Cadet D Segona 79 1 de 15
Cadet E Segona 52 7 de 16

Infantil A Divisió d’Honor 27 15 de 16
Infantil B Primera 58 5 de 16
Infantil C Primera 44 9 de 16
Infantil D Primera 25 12 de 16
Infantil E Segona 48 8 de 16

Aleví A Preferent 36 10 de 16
Aleví B Primera 50  7 de 16
Aleví C Primera 46 7 de 16
Aleví D Segona 63 3 de 16
Aleví E Segona 55 5 de 16

Benjamí A Primera 56 4 de 15
Benjamí B Primera 48 8 de 16
Benjamí C Primera 48 7 de 16
Benjamí D Segona 51 6 de 15
Benjamí E Segona 62 3 de 15
Benjamí F Segona 44 9 de 16

EQUIP (femení) DIVISIÓ PUNTS POSICIÓ
Femení B Cadet-Juvenil 73 2 de 15
Femení C Cadet-Juvenil 59 6 de 16
Femení F7 Infantil 58 2 de 12

*Classificacions completes de tots els equips aceeuropa.cat

   LES XIFRES DE LA TEMPORADA ( Jornades 1 - 38 )

BIBLIOTECA

LES FITXES DEL PARTIT (des de la darrera publicació de L’Escapvlat)

Jornada 38 · 09/05 · Estadi Nou Sardenya · 850 esp. · EUROPA 0 - PALAMÓS 1

EUROPA: Cañadas, Ramon Suàrez, Pociello, Xavi Roca (Àlex Isern, 55’), Diego (Padilla, 
67’), Delmàs, Ivan Álvarez, Valderas, Nefta, Simón i Ivan Plana (Marc Fernández, 59’).  PA-
LAMÓS: Bayona, Siscu, Tarrés (Marc Pujol, 45’), Siria, Cornellà, Gimeno, Julien Hornuss 
(Roca, 78’), Charcos, Joel, Ferran (Salvanyà, 72’) i Marc Vila.  ÀRBITRE: De la Torre Ace-
do.  TARGETES: Grogues a Pociello (Europa) i a Gimeno (Palamós). Vermelles directes a 
Ivan Álvarez –minut 90- (Europa) i a Gimeno –minut 90- (Palamós).  GOL : 0-1 (Siria, 44’). 

TOP 5 GOLEJADORS

JUGADOR

Simón
Cano 
Gatell

Valderas
Marc Fernández

GOLS

11
8
8
6
5

TOP 5 MINUTS JOC TOP 5 TARGETES

JUGADOR

Delmàs
Nefta
Simón

Ramon Suàrez
Cañadas

MINUTS

2.991
2.982
2.852
2.730
2.699

JUGADOR

Ramon Suàrez
Àlex Isern
Delmàs
Valderas

Ivan Álvarez

TG

14
13
11
7
7

TV

-
-
1
1
1

QUADRE DE LA LLIGA: TOTS ELS RESULTATS

Quadre: elsesports.cat
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parla el soci

Avui celebrem la tercera edi-
ció del Sopar del Soci, un ac-
te emotiu i de reconeixement 
que aquesta Junta Directiva 
ha institucionalitzat i que es 
busca que tingui una continu-
ïtat, servint als socis com un 
punt de trobada diferent.

Per l’entrevista d’aquest nú-
mero de L’Escapvlat no hem 
triat un soci, sinó dos. Els 
uneix el seu cognom (Pujol), 
però també els uneix quel-
com encara més important: 
La passió per l’Europa i la 
fidelitat al club. Tots dos són 
una clara demostració d’im-

Una secció d’Agustí Tenllado

tErcEra EDició DEL “sOpar DEL sOci”, actE DE rEcOnEiXEmEnt a La fiDELitat aL cE EurOpa

Dos socis reconeguts a l’acte, Àlex Pujol
i Jaume Pujol, repassen la seva vida al club

plicació pel Club. L’Àlex (fill 
del soci número 1 de l’Europa, 
Alexandre Pujol Matalí) va 
formar part de la Junta presi-
dida per Conrad Pugés com 
a vicepresident econòmic. En 
Jaume, per la seva banda, fou 
el primer president d’una de 
les penyes amb més tradició, 
el Caliu Gracienc. Actualment 
el seu fill Albert és un digne 
continuador en les tasques de 
direcció del Caliu. L’Europa, en 
molts casos, és una herència 
familiar de pares a fills.

Val a dir com a curiositat que, 
en dos de la resta dels guardo-

nats, l’esmentat Àlex Pujol i 
en Miquel Garcia, coincideix 
la seva edat amb els seus 
anys com a soci (50 i 25 res-
pectivament). Això referma 
encara més la teoria de la 
tradició familiar al club.
Hem triat en Jaume i l’Alex 
però podiem haver triat qual-
sevol dels altres guardonats. 
Tots ells són un exemple de 
fidelitat i estimació a l’Europa 
perquè 50 i 25 anys no són 
qualsevol cosa i tots hem de 
sentir-nos identificats amb 
ells. Felicitats als premiats, 
gaudiu d’un bon sopar i... 
Visca l’Europa 

L’Escapvlat va reunir als 
dos entrevistats al Nou 
Sardenya per tal de fer-se 
la foto per l’article d’aquesta 
pàgina i per representar als 
socis en cadascuna de les 
categories de reconeixe-
ment de l’acte d’aquesta 
nit. Al mateix temps, es va 
aprofitar per fer un qües-
tionari particular sobre les 
vivències, records i opinions 
del club.

1) Què suposa per a vostè 
el reconeixement que rep 
avui de part de l’Europa 
en el sopar del soci?

2) Destaqui una alegria i 
una decepció significativa 
viscuda amb l’Europa.

3) Quin jugador i quin 
equip de l’Europa li ha 
marcat?

4) Expliqui una anècdota 
relacionada amb el club.

5) Com valora la tempo-
rada que acaba de fina-
litzar?

6) Un desig de futur

EN CLAU PERSONAL

Jaume Pujol (esquerra) i Alexandre Pujol, amb la samarreta del club

 INSÍGNIES 2010

ÀLEX PUJOL

Soci número 47

Insígnia d’or als 50 anys
de fidelitat escapulada

JAUME PUJOL

Soci número 118

Insígnia de plata als 25 anys
de fidelitat escapulada

1) Doncs que han passat 
molts anys!... No, ara serio-
sament. Forma part de la me-
va pròpia identitat. Represen-
ta no tan sols un sentiment 
sinó també una identificació 
dels valors del club: espor-
tiu, gracienc amb esperit de 
respecte als altres i un club 
respectuós i respectat. 

2) Una alegria destacada és 
la viscuda a la tanda de pe-
nals al Miniestadi a la final de 
la Copa de Catalunya contra 
el Barça. Va ser inoblidable.
Les decepcions en l’esport 
no són tals. Cal encaixar les 
derrotes amb esportivitat i 
aprendre d’elles.

3) De sempre he tingut el 
record de Pámpols: alt, prim, 
vestit de negre i amb una gor-
ra amb visera, fent unes atu-
rades espectaculars. D’equip 
amb quedo amb l’Europa de 
les dues copes de Catalunya 
perquè van ser triomfs fruit 

de conjuntar pedrera amb 
futbolistes d’ofici.

4) Fa uns anys, vaig formar 
part d’una important escola 
de negocis de Barcelona. 
En un ambient solemne, els 
participants a l’inici del curs 
acadèmic vam presentar-
nos. Quan va ser el meu 
torn, vaig exposar la meva 
experiència. En referir-me 
a la meva part personal vaig 
dir que era soci de l’Europa 
davant la cara de sorpresa 
de tots. El director general 
va interrompre per dir que 
l’Europa era un històric fun-
dador de Primera. 

5) Una temporada tranquil-
la, sense ensurts. Cal tenir 
paciència amb el projecte.

6) Que el club continuï tre-
ballant en la política del 
futbol base. Un somni seria 
veure l’equip consolidat a la 
Segona B.

1) Un motiu de satisfacció. 
M’omple d’orgull aquest de-
tall per part del club.

2) Les alegries són, sens 
dubte, les dues copes de 
Catalunya, guanyant al tot-
poderós Barça. També l’as-
cens a Segona B en una 
temporada on ningú donava 
un duro per nosaltres. Com a 
decepcions, els descensos a 
Regional la temporada 85/86 
i a Catalana la 04/05.

3) Com a jugador amb talent 
i classe per a categories su-
periors el migcampista José 
Manuel i com a model de 
professionalitat d’un jugador 
que precisament havia jugat 
a categories superiors, el 
lateral Arturo. Com a equip, 
en global, el que va ser gua-
nyador de les dues copes 
de Catalunya. El que van 
formar homes com Serafin, 
Carvajal, Torras, Gandoy, 
Raúl Verdú...

4) Quan el sempre provo-
cador i polèmic porter del 
Tortosa, Albert Ferri (ara 
entrenador del Talavera), 
es va presentar al camp 
amb una caixa de pastis-
sets de Tortosa tal i com va 
prometre als membres del 
Caliu Gracienc en un partit 
d’una temporada anterior 
de la lliga.

5) Una temporada accep-
table pel punt d’honor dels 
jugadors, malgrat els resul-
tats obtinguts en els darrers 
partits de lliga.

6) Si no es pot lluitar en 
categories superiors, sí que 
crec que almenys l’Europa 
hauria de ser un dels equips 
punters i de referència a la 
Tercera Divisió. És un fet  
que pot ser viable si tenen 
continuïtat els projectes del 
club. Enguany sembla que 
tenim posades les bases de 
cara al futur.

En l’acte d’aquesta nit, 
un total de nou persones 
rebran reconeixement per 
part del club.

INSÍGNIA OR: 50 anys

Àlex Pujol Batista
Emilio Laó Cortes

INSÍGNIA PLATA: 25 anys

Jaume Pujol Palau
Pere Tarragó Domingo
Miquel Garcia Ferrer
Francesc Salillas Cucalón
Juan Luís Ocaña Quesada
Josep Ma. Castelar Castelar
José Ramon Pérez Fernández

 103 RECONEGUTS

Avui l’Europa fa 103 anys i, 
curiosament, 103 seran les 
persones reconegudes en total 
en acabar l’acte. L’any passat 
es va entregar 1 insígnia de bri-
llants als 75 anys, a Alexandre 
Pujol, pare d’Àlex Pujol -al cen-
tre de la foto-, 56 als 25 anys i 
37 als 50 anys de fidelitat.
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Multimèdia

El Museu Olímpic i la història 
de l’Europa... de beisbol!

Fins al proper 15 de juny, el 
Museu Olímpic i de l’Esport 
(Avinguda de l’Estadi, 60) 
acull una exposició sobre 
la història local del beisbol, 
present a Catalunya des 
de l’any 1901. En aquesta 
mostra s’explica com aquest 

esport, de normes comple-
xes, no ha tingut arrelament 
malgrat la seva bona fama 
inicial. S’explica com molts 
equips, com l’Europa, teni-
en secció de beisbol -a la 
imatge inferior l’equip eu-
ropeista d’aquest esport als 
anys 30-. Es pot visitar entre 
setmana de 10 a 20 hores i 
festius de 10 a 14:30  

Com és i com afecta al club la 
reforma federativa de base?
El passat 24 d’abril, l’Assemblea de la Federació Catalana de Futbol va aprovar la reforma de les 
competicions de futbol base amb una nova distribució de grups, reglaments, sistemes de puntua-
ció i modalitats. En la taula inferior mostrem al soci i aficionat europeista quins canvis s’apliquen 
i com afecten als equips en competició de l’Europa, que també pateixen modificacions internes 
com canvis de nom i equips que passen a engreixar la llista dels denominats com a Fundació.

El Club

Toshiba i Peugeot amplien 
el seu recolzament al club

L’empresa Toshiba ha reno-
vat per un any més el seu 
acord de patrocini. Aques-
ta serà la quarta tempora-
da que la multinacional faci 
costat al projecte europeista. 

Per la seva banda, Peugeot 
ampliarà acords també du-
rant un any i donarà suport 
logístic als tornejos memori-
al i després al Campus. Re-
cordem que els socis tenen 
avantatges a Barcelonesa-
Peugeot trucant al sr. Joan 
Puyol al  685 188 894  
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MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Àngel Garreta

El Campionat de Catalunya de 1923
Parlar de la temporada de 
lliga 1922/1923 és fer-ho del 
millor campionat disputat per 
l’Europa en els seus 103 anys 
de vida. Feia uns quants anys 
que l’entitat escapulada havia 
assolit l’ascens al “grup A” del 
Campionat de Catalunya, és a 
dir, la màxima divisió del futbol 
(encara no hi havia lliga estatal 
de Primera).

El club gracienc, 
consolidat a la 
màx ima ca te -
goria, feia dues 
temporades que  
h a v i a  q u e d a t 
sotscampió (tem-
porades 20/21 i 
21/22). A l’inici 
de la temporada 
de més èxit eu-
ropeista, l’entitat 
comptava amb 
amb 5.485 socis 
i estava presidi-
da pel més his-
tòric de tots els 
presidents: Joan 
Matas. A la ban-
queta de l’equip 
hi seguia com a 
entrenador el mí-
tic Ralph Kirby, 
tècnic bri tànic 
que va crear es-
cola a Gràcia.

És de justícia fer esment 
de la plantilla de jugadors 
que va participar en aquella 
històrica lliga. A la porteria el 
club comptava amb: Bordoy, 
Jaumeandreu i Lleó. A la 
defensa: Serra, Vidal, Ortí, 
Garrobé i Boguña. Al mig del 
camp: Xavier, Pelaó, Artisus, 
Alcoriza i Pujol. Finalment, 

la davantera estava formada 
per: Pellicer, Julià, Cros, Ale-
gre, Alcázar, Olivella, Nogués, 
Balaciart i Peidró.

El futbol, en les primeres 
dècades del segle passat, 
presentava uns sistemes de 
joc extremadament ofensius, 
sense gaire preocupació per 

mantenir la porteria a zero. És 
per això que les plantilles dels 
clubs, no tan sols de l’Europa, 
presentaven un número molt 
alt de davanters i molt baix de 
defenses. Eren altres temps.

Avenç, Barcelona, Espanyol, 
Europa, Sabadell i Sants. 
Aquests són els equips que 

van lluitar a la màxima cate-
goria del futbol català la tem-
porada 1922/1923.  Després 
d’una lliga molt disputada, 
Europa i Barcelona van ar-
ribar al final empatats a 17 
punts. Segons les normes 
d’aquells anys (sense gol 
average ni cap reglamen-
tació similar) la decisió del 

finalment campió 
de lliga s’havia 
de prendre sobre 
un camp de futbol 
amb un partit de 
desempat.

Europa i Barça 
van jugar aquest 
desempat a Gi-
rona, un històric 
21 de març de 
1923. El mític da-
vanter Alcázar, a 
l’inici del segon 
temps, va mate-
ralitzar l’1-0 amb 
el qual l’Europa 
acabaria aixecant 
la copa que es 
mostra al centre 
d’aquest article. 
En el retorn dels 
futbolistes graci-
encs a Barcelona 
(concretament a 
l’estació de Fran-
ça), a la ciutat no 
es recordava en 

anys una rebuda amb tanta 
gentada a una estació. Cen-
tenars de persones van anar 
a homenatjar als grans cam-
pions. Aquest títol absolut 
de lliga va donar el privilegi 
a l’Europa de jugar la Copa 
del Rei, on va arribar a la 
final, però aquesta ja és 
una altra història... 

El Campionat de Catalunya de 1923 al museu del FC Barcelona

Vallejo i Cabanas ja tenen equips 
i calendari del torneig memorial

Tal com es va informar a 
L’Escapvlat número 3, el club 
organitzarà durant dos caps 
de setmana del mes de juny 
dos tornejos memorial dedi-
cats a les figures de Xavier 
Vallejo i Juanma Cabanas, 
dos dels delegats més esti-
mats de la història recent del 
club i que, abans de la seva 
sentida pèrdua, van deixar 
una profunda petjada dins 
l’entitat escapulada.

El “Memorial Vallejo” comp-
tarà amb la participació dels 
equips alevins de l’Europa, 
el Cornellà, el San Gabriel i 
el Mercantil. Les semifinals 
es disputaran el dissabte 12 
de juny. A les 16 hores juga-
ran Mercantil i San Gabriel i 
a les 18 hores l’Europa i el 
Cornellà. El diumenge 13 de 
juny tindrà lloc la fase final. A 

les 10 del matí es jugarà el 
3r i 4t lloc i a les 12 la final.

Per la seva banda, el “Me-
morial Cabanas” comp-
tarà amb la presència dels 
equips infantils de l’Europa, 
el Barcelona, l’Espanyol i el 
Mrcantil. El dissabte 19 de 
juny a les 16 hores jugaran 
la semifinal el Mercantil i 
l’Espanyol i a les 18 hores 
l’Europa i el Barça. El diu-
menge dia 20 al matí, ma-
teix format que en l’edició 
aleví: a les 10 el 3r i 4t i a 
les 12 la final.

En el torneig de format ale-
ví, els partits es jugaran a 
dues parts de 30 minuts 
amb tanda de penals en 
cas d’empat. Pel que fa als 
infantils, mateix sistema de 
desempat per a dues parts, 
en aquest cas, de 35 minuts 
de durada cadascuna   

Futbol Base
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