
Cebri torna a casa
per obrir a l’Europa
el camí cap al gol

L’experimentat davanter 
centre de l’equip escapulat, 
format a la base gracienca, 
intentarà una millora de les 
xifres de gols de l’equip pel 
que fa a la posició clàssica 
d’home més avançat de la 
davantera europeista.

Pàgina 3

Pàgina 6

Contraportada

Pàgina 5

El Castelldefels serà el primer 
equip de Tercera Divisió que 
estrenarà, com a visitant, la 
flamant nova gespa del nostre 
estadi davant l’Europa.

I també...

Any I · Número 8 · 19 de setembre del 2010 · publicació oficial gratuïta del club

L’Escapvlat comença una 
sèrie d’entrevistes que aniran 
apareixent durant l’any amb 
els presidents de les quatre 
penyes actives d’animació. 
Avui: Albert Pujol (Caliu).

Petit àlbum definitiu de les 
obres de canvi de la gespa 
d’un Nou Sardenya que avui 
torna a acollir l’equip.
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[Redacció] · Com és habitual 
cada inici de temporada en 
tots els clubs, l’Europa també 
fa la seva anual campanya de 
captació de socis. Enguany 
aquesta campanya està cen-
trada en l’aposta esportiva del 
Primer Equip i el seu bon joc 
durant l’estiu. El lema “ara és 
el teu moment” omplirà cartells 
i publicitat directa, així com 
‘mailings’ i altres formes tradi-
cionals de promoció.

Aprofitant el dolç moment 
esportiu del Primer Equip i la 
segona campanya del “mèto-
de Dólera”, el Club Esportiu 
Europa aposta fort per una 
campanya de captació de 
socis que aviat estarà present 
arreu de Gràcia i també a 
punts estratègics de la ciutat 
de Barcelona. La dinàmica 
guanyadora de l’equip en les 
darreres setmanes hauria 
d’acompanyar també al club en 
un creixement de massa social 
respecte la temporada anterior 
fruit de l’esperit d’equip i esforç 
de la plantilla gracienca.

Sense caure en l’error de parlar 
de xifres escandaloses, la in-
tenció del club és, però, ferma 
i decidida en augmentar les xi-
fres d’associats, sobretot en la 
branca més jove i mitjana edat. 

L’entitat vol associar tota aquella gent que, de sentiment, és de l’Europa

El club engega una nova campanya social 
per convertir en abonats als aficionats

editorial
Ara és el teu moment!
El titular de l’editorial reflexa el lema de la campanya de socis 
que el club ha engegat per aquesta temporada. És evident i cada 
any ho repetim, que és necessari un major nombre de socis per 
a créixer com a institució. Ara que el projecte esportiu del Primer 
Equip comença a tenir una continuïtat de la mà de Pedro Dólera, 
junt amb l’engrescadora imatge de l’estiu (malgrat les dues der-
rotes últimes en lliga) i ara que hem aconseguit renovar la gespa 
del Nou Sardenya a cost zero, és el moment que hem d’aprofitar 
per créixer com a club. 

Si volem anar més enllà, a banda de potencial econòmic, neces-
sitem  potencial humà, perquè l’Europa és un club molt viu. Ho 
és en tots els aspectes, malgrat que alguns, responent a no se 
sap quins interessos, intentin desprestigiar-lo des de l’anonimat 
o la posició distant de comoditat d’internet. Cadascú de nosaltres 
hauríem de ser capaços d’atraure almenys un nou soci entre el 

nostre entorn. L’Europa és conegut, 
és una marca que per ella mateixa 
es pot vendre, però hem de fidelit-
zar-la. Com? Doncs fent campanya. 
Portant aquest nou soci (o potencial 
soci) al camp, ensenyant-li les instal-
lacions, explicant-li la nostra història, 
la nostra particular simbologia i 
fent-li veure que el futbol no acaba a 
la Primera o Segona Divisió. Hem de 

transmetre el missatge del nostre Futbol Base, de la quantitat de 
gent que dedica a formar nois i noies no tant sols ensenyant-los a 
jugar a futbol, sinó també formant-los a nivell educatiu.

A l’Europa, però, volem a més un soci de qualitat. Un soci que 
s’impliqui i sigui participatiu. Un soci que aporti idees. Un soci que 
es mogui. Moltes vegades ens ve a la ment algun pensament, 
alguna idea que pot semblar-nos no tenir importància. Doncs sí 
la té. L’hem d’exposar a la junta perquè pot ser vàlida. S’estan 
aconseguint patrocinis que no consisteixen únicament en una 
transacció econòmica pura i dura sinó que inclouen contrapres-
tacions d’altre tipus. Un bon exemple n’és aquest Escapvlat que 
teniu a les mans, a cost zero pel soci i el club. També volem un 
soci que respecti al rival i que es faci respectar. Que vagi amb el 
cap ben alt per tots els camps de futbol, però amb humilitat. Hem 
de ser un club educat i que desperti admiració. No hem d’entrar 
en les provocacions d’altra gent que va als camps a insultar i no a 
animar al seu club. Per tot plegat, doncs, fes-te’n soci, fes-lo soci. 
Ara és el teu moment !!! 

Si l’Europa vol
esportivament
anar més enllà,
necessita més
potencial humà

la notícia destacada

l’enquesta
El nombre total de convocats d’un 
partit a Tercera hauria de ser...

A) 16, tal com ara 
B) 18, com a Primera 
C) Una altra xifra 

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

Veus bé que a Tercera Divisió 
hi hagi lliga per Setmana Santa?

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

No

Sí

Em dóna igual

49%

32%

19%

A Gràcia i Barcelona existeix 
una massa potencial de socis 
que, malgrat tenir simpaties 
per l’equip, vincles familiars o 
emocionals, no acaba de deci-
dir-se a fer el pas per treure’s 
l’abonament de soci. És per 

això que, en sintonia amb l’ac-
tual moment esportiu, el pòster 
central de la campanya resa 
la frase: “si realment et sents 
europeista, fes-te’n soci. Ara és 
el teu moment”. El club, a més, 
fa anys que no puja preus 

L’Escapvlat per dins...

L’Escapvlat és un mitjà de comunicació 
oficial del CE Europa que depèn del 
Departament de Premsa i vinculat amb els 
altres canals oficials del club (web i TV) a 
nivell informatiu i d’estil periodístic corporatiu. 
L’Escapvlat està produït per DeBarris, SCCL. 
L’Escapvlat té una periodicitat mensual amb 
una tirada de 2.500 exemplars.

• Edició i Consell Rector
Junta Directiva del CE Europa

• Direcció
Àngel Garreta (Cap de Premsa)

Agustí Tenllado (Directiu adjunt)

• Redacció
Àngel Garreta, Agustí Tenllado, Xavier Vidal, 

Jordi Vela i Toni Ribas.

• Maquetació i fotografia
Àngel Garreta

• Fonts informatives i gràfiques
Arxiu documental i web del CE Europa.

• Contacte
info@ceeuropa.cat 

Publicitat: Sandra (Tel. 692 601 261)

• Informació diària sobre el club
via web: ceeuropa.cat

• Dipòsit legal: B-14.046-2010

... qui som?
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Cebri: “Aquí vaig aprendre a competir”
Carles López Aira

Una entrevista d’Agustí Tenllado

Parlar de Cebri és parlar de 
gol. El davanter, format a 
l’Europa de més petit però 
que mai va arribar a debutar 
amb el Primer Equip, torna 
aquesta temporada a casa 
després d’un llarg recorregut 
pel futbol. La seva missió: 
buscar el gol.

Et vas formar al nostre Futbol 
Base i tinc entès que tant el teu 
pare com el teu tiet van jugar 
al primer equip de l’Europa. 
Aquestes circumstàncies han 
afavorit el teu fitxatge?
Aquestes anècdotes les parlo amb 
el meu pare molt sovint. A l’Europa 
li tinc molt carinyo pel tracte que 
sempre ha tingut cap a mi. També 
a l’Europa vaig aprendre a jugar 
a futbol i a competir. Però si vaig 
fitxar va ser perquè el projecte es-
portiu del ́ míster i el seus ajudants 
em van semblar la millor opció.

Ets l’home destinat a ser la 
punta de llança d’aquest equip? 
Quina xifra de gols esperes 
aconseguir enguany? 
No és que sigui l’home destinat, si-
nó que com a davanter que sóc la 
meva feina és fer el màxim de gols 
possibles. Estaria molt bé arribar 
a la xifra de 20 gols, però si no hi 
arribo, almenys apropar-me. 

Consideres que et trobes en el 
millor moment de la teva carre-
ra? Objectius a llarg termini? 

Soci número 67

NOM COMPLET
Cebrià Queralt Domènech

LLOC I DATA DE NAIXEMENT
29/06/83 · Barcelona

HISTORIAL
> Futbol base: 
CE Europa (1996-1998).
Espanyol juvenil (1998-2002) 
 

> Futbol amateur:
 Espanyol B (02/03) 
 L’Hospitalet (03/04)
 Alavés B i Almeria B (04/05)
 Cartagena (05/06)
 Mataró (06/07) 
 Castelldefels (07/08)
 La Muela (08/09)
 Cornellà (09/10)
 Europa (2010-...)

Partits amb l’Europa: 3 (2 gols)

Alguna anècdota curiosa per a 
explicar de la teva trajectòria?
Fa dues temporades quan vaig es-
tar jugant a La Muela, vaig fer tres 
“hat-trick” en una temporada. 

Quina faceta del teu joc creus 
que has de millorar? 
Rematar de cap considero que es 
de les coses que més em costa 
millorar. Salto, toco la pilota amb 
força,  però després em costa 
dirigir el remat a porteria.

Com has trobat el club després 
d’anys fóra de Gràcia?
M’he trobat un club humil, treba-
llador, il·lusionat per aconseguir 
coses maques durant la tempora-
da i, el més important, disposició 
per fer-ho. M’agrada el tracte de 
tots amb tots. 

La gent està molt il·lusionada 
amb el segon projecte Dólera. 
Què els hi diries?
 Els hi diria que en Pedro, junt 
amb els seus ajudants, són uns 

parla el soci

el seu ‘DNI’ esportiu

Des de quan és soci?
En una primera etapa des dels 
15 o 16 anys. Ho vaig deixar 
per anar a la “mili”. Després hi 
vaig tornar al 1970 i ja no ho 
he deixat. 

D’on li ve l’afició?
Mon pare, Liberto López, feia 
anys que era soci i em portava 
a veure l’equip de petit.

Alegries i decepcions?
Vaig viure-ho a la vegada la 
temporada de Mario Anchisi, 
amb jugadors de renom -potser 
els millors que hem tingut mai- i 
on no vam pujar a Segona. Uns 
anys més tard vaig gaudir amb 
la victòria sobre el ‘Zaragoza de 
los cinco magníficos’ i també les 
copes de Catalunya.

Millor jugador que ha vist 
vestir l’escapulada?
Tècnicament Granés i Marcai-
da. En rendiment global, Duró 
i Pep Rovira. 

Una anècdota?
Viure un partit llarguíssim de 
permanència que va durar més 
de 3 hores amb 5 pròrrogues. 
Llavors no hi havia tanda de 
penals per desempatar.

Com veu la lliga?
Tinc confiança en l’equip i tèc-
nics perquè són un grup unit i 
amb entusiasme.

És el moment dels graciencs? 
Respondrà el públic?
És un bon moment. S’ha de 
buscar que o siguin socis o 
almenys vinguin al camp  

Una secció d’Agustí TenlladoDesprés d’unes temporades per 
oblidar, porto uns tres o quatre 
anys que em sento molt bé físi-
cament. Pot ser que ara sigui el 
millor moment de les darreres 
temporades. Ara vull aconseguir 
un ascens i si és amb l’Europa 
serà doble l’alegria.

Algun entrenador que t’hagi 
influït especialment? 
Raúl Verdú, “Rubi”, “Tintin” Már-
quez, José Ignacio (ara entrenador 
de l’ Ejea de los Caballeros d’Ara-
gó)... amb tots ells he après tot el 
que sé, i ara amb en Pedro Dólera 
continuaré aprenent. 

Quin és el teu millor record fut-
bolístic? I quin el pitjor? 
Haver guanyat una Copa del Rei 
juvenil amb l’Espanyol, el millor. El 
pitjor, trencar-me el genoll en un 
moment precís de la meva carrera 
com a futbolista.   
     
Quina consideres que és la teva 
virtut i també quin és el teu pitjor 
defecte sobre el camp?  
La pressió als defenses, la velo-
citat i els xuts de fora de l’àrea 
considero que són les principals 
virtuts. El meu defecte principal és 
que sóc molt impulsiu i a vegades 
m’ha costat alguna targeta.

Algun ídol futbolístic? 
Luis Enrique. M’agradava molt el 
seu caràcter dins del camp i es 
deixava la pell  en tots el partits, a 
més de ser un jugador polivalent 
que ho feia sempre bé.

“currants”. El seu concepte de 
futbol i la seva forma d’entrenar 
és molt exigent però és exemplar. 
Tot aquest treball quedarà reflectit 
a final de temporada, perquè ens 
transmet il·lusió i ganes per acon-
seguir tot el que ens proposem.

QÜESTIONARI PERSONAL

Tens parella? Fills? 
Sempre amb la meva parella Lau-
ra. No en tinc, però m’agradaria.
 
País més bonic i país que vol-
dries arribar a conèixer?
Catalunya. Vull conèixer Cuba

Quina música t’agrada?
Tota. Des de Pereza a Los 
Panchos, Mesclat, Obrint Pas...
 
Ocupació al marge del futbol?
Monitor d’activitats dirigides en un 
gimnàs (Pilates, aquagym...)

Una altra afició? 
M’agrada l’esport en general 
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PRIMER EQUIP JUVENIL A 

Masnou Amposta  /  Gavà - Palamós
Prat - Llagostera  /  Vilanova - Vilafranca

Balaguer - Reus  /  Terrassa - Ascó
Premià - Manlleu /  P. Mafumet - Cornellà

Espanyol B - Montañesa

NOTA: Per consultar totes les classificacions completes de tots els equips, així com els resultats del 
Primer Equip, Juvenil A i Femení A, jornada a jornada, cal visitar el lloc web ceeuropa.cat

    LA RESTA DE LA JORNADA D’AVUI                                 CALENDARI ESCAPULAT

JORNADA 5 · Cornellà - EUROPA
JORNADA 6 · EUROPA - Manlleu

JORNADA 7 · Ascó - EUROPA

BIBLIOTECA

LES FITXES DELS PARTITS (des de la darrera publicació de L’Escapvlat)

Jornada 1 · 28/08 · Municipal d’Amposta · 300 esp. · AMPOSTA 1 - EUROPA 3

AMPOSTA: Diego, Yélamos, Jose, Cesc, Antonio, Sandu, Manel (Becerra, 59’), Raúl, Isma 
(Marc, 73’), Óscar i Miguel. EUROPA: Cañadas, Narcís, Alberto, Cano, Pociello, Ivan Ál-
varez, Rovira (Aitor Olmo, 78’), Parres (Valderas, 71’), Cebri, Delmàs i Remo (Gatell, 73’).  
ÀRBITRE: Rafael Díaz Melero (Lleida). TARGETES: Grogues a Jose (Amposta) i a Narcís, 
Alberto, Rovira i Cebri (Europa). GOLS: 0-1 (Cebri, 9’); 1-1 (Miguel, 12’); 1-2 (Parres, 70’); 
1-3 (Rovira, 77’).

Jornada 2 · 05/09 · Camp de l’Àliga · 1.100 esp. · EUROPA 0 - ESPANYOL B 2

EUROPA: Cañadas, Narcís, Alberto, Cano, Pociello, Parres, Remo (Guzman, 59’), Delmàs 
(Jordi Sánchez, 70’), Cebri, Valderas i Rovira. ESPANYOL B: Gerardo, Fran Grima, Rául, 
Vïctor Álvarez, Amat, David López, Nieto (Isaias, 82’), Álvaro Vázquez (Dani López, 75’), 
Rui Fonte, Joselu (Blazquez, 89’) i Molina.  ÀRBITRE: Daniel Grácia Álvarez (Barcelona). 
TARGETES: Grogues a Narcís -dues i expulsió minut 95-, Pociello, Parres -dues i expulsió 
minut 64- i Rovira (Europa) i a Víctor Álvarez, Amat, Rui Fonte -dues i expulsió minut 68- i 
Dani López (Espanyol B). Vermella a l’entrenador local Pedro Dólera. GOLS: 0-1 (Álvaro 
Vázquez, 55’); 0-2 (Molina, 94’).

Jornada 3 · 12/09 · Municipal Nou Barris · 450 esp. · MONTAÑESA 2 - EUROPA 1

MONTAÑESA: Marc Ramírez, Ferran, Barriendos, Xavi Valls, Creus, Ruben, Araujo (Alja-
ma, 92’), Joan, Villegas (Achille, 87’), Edu San José i Miguel Rubio (Padilla, 75’). EUROPA: 
Cañadas, Aitor Olmo, Alberto, Cano, Diego, Ivan Álvarez, Jordi Sánchez, Ortega (Valderas, 
45’), Cebri, Aitor González (Tacón, 58’) i Guzman (Delmàs, 63’).  ÀRBITRE: Raúl Calle 
Martínez (Barcelona). TARGETES: Grogues a Ferran, Edu San José i Miguel Rubio (Mon-
tañesa) i a Alberto, Jordi Sánchez, Cebri i Dani Tacón (Europa). GOLS: 0-1 (Cebri -p-, 26’); 
1-1 (Edu San José, 32’); 2-1 (Villegas, 63’) 

Tercera Divisió · Grup V

En verd: Places de PlayOff a Segona B · En vermell: Places de descens directe a Primera Catalana

Lliga Nacional · Grup VII

TOP 5 GOLEJADORS

JUGADOR

Cebri
Parres 
Rovira

--
--

GOLS

2
1
1
--
--

TOP 5 MINUTS JOC TOP 5 TARGETES

JUGADOR

Cañadas
Alberto
Cano
Cebri

Delmàs

MINUTS

270
270
270
270
187

JUGADOR

Narcís
Parres
Rovira
Alberto
Cebri

TG

3
2
2
2
2

TV

1
1
-
-
-

En verd: Places d’ascens directe a Divisió d’Honor · En vermell: Places de descens directe a Preferent

El portal oficial del CE Europa estrena aquesta temporada un nou sistema de 
classificacions i resultats pels tres principals equips de seguiment informatiu del 
lloc web: Primer Equip, Juvenil A i Femení A. Les dades es podran consultar a 
voluntat de l’usuari i s’automatitzarà la seva actualització amb resultats que podran 
mostrar-se parcial o totalment durant la jornada. Fins ara, les classificacions web 
en l’apartat dels tres equips de seguiment informatiu, només tenien com a mostra 
un calendari general de partits dels equips (no un de global), només oferien els 
resultats de l’equip (no de la resta de la jornada de lliga), la taula classificatòria tan 
sols mostrava els punts i les classificacions havien d’esperar a tenir el 100% de 
resultats per moure’s i quedar actualitzades. Ara tot això ha passat a formar part de 
la història. Gràcies a la inestimable col·laboració d’Hernan Subirats, informàtic de 
l’empresa Infortur Software, i responsable de desenvolupament del ‘website’ de la 
UE Rapitenca, les classificacions i resultats del lloc web de l’Europa s’han dinamit-
zat i s’han tornat molt més completes i funcionals. Cal agraïr especialment l’esforç 
de Subirats per desenvolupar un sistema propi pel CE Europa amb l’aspecte gràfic i 
estètic adaptat als colors i mides de ceeuropa.cat. 

La principal novetat es nota a primer cop d’ull, amb una classificació sencera amb 
ordre d’equips, partits jugats, guanyats, empatats, perduts, gols a favor i en contra i 
total de punts. També s’ha millorat l’aspecte de resultats, mostrant no només el del 
partit de l’Europa, sinó també el de la resta de rivals, jornada a jornada. L’usuari, a 
voluntat, podrà navegar (amb una pestanya desplegable) per totes les jornades del 
campionat de lliga per repassar i refrescar la memòria dels resultats que s’han anat 
donant. Així mateix, en jornades encara per disputar, l’usuari veurà aparèixer, en 
la franja del partit de l’Europa, el dia, mes i any de disputa del partit. Quan el partit 
ja s’hagi jugat i a ceeuropa.cat es disposi de la seva crònica, un petit símbol “+” al 
costat del resultat permetrà, directament, enllaçar amb la crònica al portal web, un 
servei que ja estava disponible en les anteriors classificacions 

CEEUROPA.CAT MILLORA LA INFORMACIÓ DE LES CLASSIFICACIONS
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CE EUROPA vs UE CASTELLDEFELS

UE Castelldefels
Fundat l’any 1948

[À.Garreta i A. Tenllado] · L’equip 
del Castelldefels porta pocs 
anys dins l’imaginari col·lectiu 
dels aficionats a la Tercera Divi-
sió, però ha deixat al seu darrere 
diversos records (bons, dolents i 
profunds) en les seves visites al 
Nou Sardenya.

En l’any de la seva estrena en 
categoria estatal, el record no 
és gens bo, donat que l’equip 
groc va superar a l’escapulat 
per un contundent 2-5. Anys 
més tard, el 3-0 per l’Europa 
de la temporada 07/08 va ser 
un dels millors partits com a 

local. El duel de la temporada 
passada serà recordat per tots 
com el de l’homenatge al desa-
paregut Juanma Cabanas. El 
Castelldefels va visitar Gràcia 
en el cap de setmana posterior 
a la seva mort. L’Europa li va 
dedicar un triomf per 2-0.

L’equip que visitarà l’estadi 
europeista en aquest inici de 
la temporada i que estrenarà 
en partit de Tercera la nova 
gespa del Nou Sardenya, ha 
patit molt poques variacions. 
De fet només s’han produït tres 
altes destacades a la plantilla 

La història del rival

Amb la majoria de jugadors 
renovats (15), el Castelldefels 
aposta aquesta temporada pel 
pes de ser un bloc. A la porteria 
jugará Planagumà, excel·lent 
porter i un consumat especialis-
ta “aturapenals”. Amb la marxa 
de Gallego a l’Europa, amb 
qui alternava la titularitat, serà 
indiscutible,recolçat amb els 
porters del juvenil Álex i Octavi. 
La línia defensiva, que l’any pa-
sat va patir un munt de baixes 
físiques, sembla força consoli-
dada. Amantini es “l’amo” d’una 
defensa molt jove.

Al doble pivot tenim l’experi-
ència i el control del “tempo” 
amb Jorge Sánchez, Sergio 
Navarro i amb el gran capità (9 
temporades al club) Alberto. En 
atac, malgrat no haver marcat 
encara cap gol, són perillosos. 
El punta Boris i un mitja punta 
amb molta arribada com és 
Roberto Camacho, són dels 
millors de l’equip. Ambdós són 
golejadors contrastats, ajudats 
amb el retorn del sempre hàbil 
Gilberto. El nou fitxatge Alberto 
Péramos està donant molta 
profunditat a la banda dreta.

L’equip segurament aixecarà el 
vol i lluitarà per estar finalment 
a la zona mitja de la taula 

Tot i que les primeres informacions documentades semblen 
indicar que el futbol va aparèixer a Castelldefels a finals de la 
dècada dels anys 20 del segle passat, no fou fins a mitjans dels 
anys 40 quan, en part gràcies a la insistència d’August Rosell, 
apassionat de l’esport, estiuejant de Castelldefels i simpatitzant 
de l’Espanyol, així com d’altres prohoms de la vila marinera, es 
va començar a donar forma al naixement del club. El 15 d’Agost 
del 1946, amb motiu de la Festa Major de la població, es va 
disputar el primer partit contra el CD Condal, però no seria fins 
el 15 d’Abril del 1948 quan es va signar l’acta fundacional de la 
Unió Esportiva Castelldefels.
Al començament la UE Castelldefels vestia samarreta blanca 
i vermella a ratlles verticals, pantaló blanc i mitges fosques, 
potser com a homenatge al gran Athletic de Bilbao que tanta 
admiració despertava en aquella època. Aquesta vestimenta es 
va mantenir fins a començaments dels anys 60, en que imitant 
els colors de la selecció d’Itàlia va passar a vestir camiseta bla-
va i pantaló blanc. No va ser fins la temporada 1968-69 que va 

estrenar l’equipació actual. El primer terreny de joc estava situat 
en la zona avui coneguda com Castelldefels Platja, molt a prop 
del Baixador de Renfe. Després d’un breu parentèsi per altres 
camps de la població, el 1950 el club es va instal·lar a l’emble-
màtic Municipal de la Via Fèrria on  s’hi estaria fins  mitjans de la 
temporada 2001/02, amb l’excepció de la temporada 1995-1996 
en que compartia titularitat al Municipal de Can Vinader amb el 
Vista Alegre, l’altre equip representatiu de la vila. Finalment el 
16 de Desembre de 2001 va estrenar el Municipal dels Canyars, 
la seva actual casa.
És precisament la temporada 2001/02 quan aconsegueix per 
primer cop l’ascens a Tercera Divisió de la mà de Ramon Maria 
Calderé, després d’haver militat sempre a categories regionals. 
S’hi va mantenir sis temporades consecutives amb un especta-
cular 6è lloc al seu debut. Després d’un any a Catalana, va tornar 
a la categoria (09/10) iniciant ara la vuitena temporada. Cal fer 
esment també que, vinculats al club, hi figuren els exeuropeístes 
Macanás i sobretot l’entranyable David Aguilera 

Campionat de Lliga de Tercera Divisió (grup V) · 19 de setembre del 2010 · 3a jornada · Estadi Nou Sardenya · 18 hores

Els precedents entre tots dos equips a Tercera

Així juga el rival
Anàlisi tàctica de Toni Ribas

Així arriba el Castelldefels al Nou Sardenya

29 d’agost del 2010 · CASTELLDEFELS 0 - Terrassa 0
5 de setembre del 2010 · Premià 0 - CASTELLDEFELS 0

12 de setembre del 2010 · CASTELLDEFELS 0 - P. Mafumet 2

Per Agustí Tenllado

Onze tipus (sistema 4-2-3-1)

groga: Joel (procedent del 
Premià), Péramos (del Ronda) 
i el retorn del brasiler Gilberto, 
després de la seva aventura al 
futbol belga.

Al Castelldefels hi destaquen 
dos exescapulats: el defensa 
Amantini i el davanter Boris. 
La plantilla també compta 
amb el veteraníssim Jorge 
Sánchez, així com el punta 
Roberto Camacho, referents 
de l’equip. Sota pals, un porter 
cada vegada més consolidat a 
la categoria: Planagumà. Tots 
ells estan entrenats per Antonio 

Escudero, qui complirà la seva 
tercera temporada a la banque-
ta d’Els Canyars.

Aquest serà el segon partit de 
l’Europa com a local aquesta 
temporada, però el primer que 
es disputarà, finalment, sobre 
el remodelat Nou Sardenya. 
El rival d’avui de l’Europa 
compta, fora del futbol, amb 
un dels serveis de premsa més 
eficients del futbol català, amb 
Carlos de Frutos al capdavant, 
tret que també caracteritza el 
Castelldefels, que guanya així 
molta presència social 

Un Europa - Castelldefels per estrenar una samarreta

La matinal del diumenge 22 
de setembre del 2002, la pe-
nya europeista “Torcida Esca-
pulada”, fundada uns mesos 
abans, va estrenar samarre-
tes pròpies per a una major 
identificació al camp. Amb 
un nom d’orígen brasiler, els 
colors de la Torcida no podien 
ser altres que el groc, amb 
detalls verds. Curiosament, el 

fet d’estrenar les samarretes 
grogues en un partit contra el 
Castelldefels va semblar, per 
un moment, que els visitants 
havien desplaçat una penya 
seva al Nou Sardenya. Als 
pocs segons, però, el públic 
-pels càntics- ja els va iden-
tificar com europeistes. Els 
ànims no van evitar, però, el  
resultat final de 2-5 
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Pujol: “A l’Europa som els que som, però si 
lluitem per objectius, podem ser més gent”

[Agustí Tenllado] · En aquest 
número de l’Escapvlat iniciem 
una sèrie d’entrevistes comen-
tades (que aniran apareixent 
durant la temporada) amb 
els presidents de les quatre 
penyes actives del club: Agru-
pació Europeista, Pep Rovira, 
Caliu Gracienc i Torcida Es-
capulada. La seva presència 
(de forma aleatòria), servirà 
per apropar les opinions dels 
grups d’animació i també per 
conèixer les seves activitats.

El primer entrevistat és Albert 
Pujol, president de la Penya 
Europeista Caliu Gracienc. 
Pujol, que és aficionat a col-
leccionar samarretes d’altres 

equips escapulats d’arreu del 
planeta, comenta que el cas 
del grup que presideix desperta 
“admiracions o crítiques dins i 
fora del club. La gent de la pe-
nya som europeistes al 100% 
però hem hagut de sentir dir en 
algunes etapes anteriors que 
som antieuropeistes”.

Els orígens d’aquesta pe-
nya s’han de situar, de forma 
oficial, al 1996, malgrat que 
“molts dels seus membres ja 
es coneixien i es reunien per 
animar l’Europa encara que 
sota cap nom en concret”, 
afirma el president caliuenc. 
De fet, el PlayOff d’ascens a 
Segona B, amb aficionats de 
l’antiga penya l’Escapulari, es 
van juntar per donar ales a un 

equip que va aconseguir pujar 
-per primera i única vegada a 
la seva història- a la categoria 
de bronze del futbol estatal. 
“Vam fer un còctel explosiu 
d’animació no només al nostre 

camp sinó també a molts des-
plaçaments”, comenta Pujol. 
No obstant, al futbol modest 
no corren bons temps per 
aglutinar aficionats i menys 
encara per associar-los a les 

Pujol, el setembre del 2008, amb la samarreta centenària i la seva col·lecció de samarretes escapulades

Penyes

El president del Caliu Gracienc estrena les entrevistes a les quatre penyes

“Pedro Dólera
ha aconseguit

recuperar el ‘feeling’
de l’equip amb

les penyes i la resta
de l’afició”

Primer Equip

L’Europa, present
al 50è aniversari 
del CE Llerona

El Llerona va viure la nit del 
dia 8 de setembre un dels 
seus partits més històrics, 
sobretot per la presència de 
l’Europa, possiblement el ri-
val de més alta entitat amb 
el qual mai s’hagi vist les 
cares en un terreny de joc. 
El poble va respondre a la 
crida del 50è aniversari del 
club local i la festa va ser 
completa amb l’homenatge 
a exjugadors, extècnics i 
exdirectiu. El partit va aca-
bar 1-9. Un sopar per a les 
dues plantilles al final del 
partit va acabar d’arrodonir 
un dia històric a Les Fran-
queses del Vallès 

Femení

L’Espanyol B,
campió del ‘Caliu’

La vuitena edició del tor-
neig de futbol femení “CE 
Europa - Caliu Gracienc”, 
organitzat pels caliuencs, 
va proclamar l’Espanyol 
B com a campió després 
d’imposar-se a l’equip “A” 
femení de l’Europa per 2-3 
al Nou Sardenya. Aquest va 
ser, de fet, el primer torneig 
sobre la nova gespa. El 
conjunt perico estrena títol 
en aquest trofeu. L’Europa 
és qui en té més amb un to-
tal de tres campionats 

diferents penyes. En aquest 
sentit el Caliu “va arribar a tenir 
més d’un centenar de socis i 
actualment som uns 50. Cada 
vegada costa més que la gent 
col·labori. La quota és simbò-
lica, només 10€ l’any”.
 
Aquests diners serveixen, tal 
com comenta Pujol “per cobrir 
les despeses derivades de fer 
La Veu del Caliu, que és el nos-
tre butlletí, mantenir la pàgina 
web caliugracienc.com, com-
pra de Loteria de Nadal, pagar 
trofeus a jugadors i cobrir les 
despeses del Torneig Femení 
Caliu Gracienc”, un torneig que 
ja porta vuit edicions.
Parlant purament del futbol del 
Primer Equip, el màxim dirigent 
caliuenc afirma que “enguany, 
ja des de de la temporada pas-
sada, Pedro Dólera ha acon-
seguit recuperar el ‘feeling’ 
de l’equip amb les penyes i la 
resta de l’afició”. De fet, Pujol 
destaca que “aquest ‘feeling’ 
està actualment present en 
relació amb tots els estaments 
del club. Evidentment es poden 
discrepar d’unes coses i pen-
sar diferent d’unes altres, però 
l’actual moment és de molt bo-
nes relacions amb tothom”.

Sobre el futur, Pujol admet que 
“som els que som. Els que ho 
transmetrem generació rere 
generació. El que està clar és 
que si l’equip va bé, amb uns 
objectius per lluitar, millorarem 
l’entrada a l’estadi. L’any pas-
sat ja es van superar anteriors 
registres. Cal promocionar el 
club dins de les escoles. Jo i 
d’altres de la meva generació 
vam seguir a l’Europa gràcies 
a una d’aquestes promocions 
que es va fer a principis dels  
anys 80”  
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MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Xavier Vidal

Els camps barcelonins, ara fa 100 anys
Ara fa  exactament 100 anys, és 
a dir, la temporada  1910-1911,  
el futbol català es trobava a les 
beceroles. Tot era molt diferent 
d’avui dia. El jovent de l’època 
que practicava allò que li deien 
“foot-ball” eren considerats gai-
rebé com uns eixelebrats. 

Eren anys on l’esport es gui-
ava únicament per 
l’amateurisme i el 
romanticisme. En 
aquesta temporada 
l’Europa militava a 
la categoria Júnior, 
que era una de les 
dues  categories 
en què es dividia 
el Campionat de 
Catalunya i on s’ini-
ciaven els clubs 
novells. Recordem 
que, tot i ser fundat 
el 1907, l’Europa 
no seria fins el curs 
1909-1910 que es 
va inscriure a l’úni-
ca competició ofici-
al que organitzava 
la Federació Cata-
lana de Futbol. 
El club era presidit 
per Rodolf Collell i 
Admetller (primer 
president de l’entitat) que va 
prendre una sèrie de mesures 
per tal de consolidar el club. 

Una d’elles i no menys impor-
tant, va ser la d’adquirir amb 
règim de lloguer, un terreny de 
joc estable on disputar els par-
tits del Campionat de Catalunya 
i els nombrosos amistosos que 
es disputaven. Concretament 
aquest terreny de joc estava  
situat entre els carrers Mallorca 
(amb Provença), Sicília i Sar-

denya. A diferència d’avui dia, els 
equips més modestos canviaven 
tot sovint de camp. Cal recordar 
que en aquests anys la ciutat de 
Barcelona estava en plena ex-
pansió i que, per tant, hi havien 
nombrosos descampats que es 
podien transformar fàcilment en 
terrenys on practicar el futbol, de 
la mateixa manera que en poc 

temps i degut al creixement bar-
celoní, aquests improvisats camps 
de “foot-ball” també eren engolits 
pel creixement urbà.
Malgrat les intenses recerques 
realitzades, tant en hemeroteques 
com en tot tipus de publicacions, 
les informacions sobre l’evolució 
del Campionat son minses.
 
Es desconeix bona part dels 
resultats de l’Europa, així com 
d’aliniacions i classificació final. 
Malgrat tot, sabem els equips que 

integraven la categoria Júnior.
Així doncs, a banda de l’Euro-
pa, hi figuraven els següents 
equips : Andreuenc, Atlètic de 
Sabadell, Badalona, Barcelo-
nés, Catalònia, Continental, 
Franco Español, Hispania, 
Iluro, Internacional, Manresa, 
Numància, Oriental, Provençal, 
CE Sabadell, Salut i Suís. 

Tot i  l ’exot isme 
d ’a lguns noms, 
la major ia eren 
equips de la ciutat 
de Barcelona tal i 
com ho demostra 
el lloc on tenien 
ubicats els terrenys 
de joc. Abans pe-
rò cal dir que els 
carrers d’aleshores 
potser no coincidei-
xen amb els carrers 
de l’actualitat. Així 
doncs tenim:  l’An-
dreuenc (Escòcia 
amb carretera de 
Barcelona), Conti-
nental (Muntaner 
amb Aribau i Còr-
sega) Franco Es-
pañol (Travessera 
de Sants i Portbou), 
Hispania (Freser 

amb Guinardó i Travessera), 
Internacional (Provença/Ro-
selló/Urgell), Numància (Sant 
Sebastià - Sant Gervasi), Pro-
vençal (Travessera amb Mora-
les i carretera de Sarrià), Salut 
(Parc de la Salut - Gràcia),  
Suís (American Parc a Quatre 
Camins -Sant Gervasi) i final-
ment Oriental, Iluro, Catalonia 
i Barcelonés eren equips que 
no disposaven de camp pro-
pi. Un fet que encara passa 
amb alguns equips avui 

El camp de l’Europa fa 100 temporades, la 1910-1911 en un marc  
privilegiat i impensable avui dia: just davant la Sagrada Família

Les noves juntes tindran
uns mandats de sis anys

En un dels punts de l’ordre 
del dia de l’Assemblea Ge-
neral Ordinària de socis que 
va tenir lloc el passat dia 9 de 
setembre, el club va comu-
nicar l’obligació, per llei, de 
modificar tres punts dels es-
tatuts generals de l’entitat. 

En un d’ells, però, depe-
nia del club i de l’òrgan de 
l’Assemblea l’elecció dels 
nous mandats directius (de 
sis a vuit anys). La Junta Di-
rectiva va proposar el mínim 
acceptable per llei, sis anys, 
i va ser ratificat pel soci per 

unanimitat. Pel que fa al 
pressupost general del club, 
les xifres es van moure en 
paràmetres gairebé calcats 
als de la temporada passa-
da, en plena època global 
de forta austeritat. 

Tots els punts de l’ordre del 
dia van ser aprovats per 
àmplia majoria (acta, balanç 
econòmic de la temporada 
09/10 i pressupost 10/11). 
També van ser comunica-
des les baixes directives de 
Pep Gràcia i José Iserte, així 
com ratificades pels socis 
les altes d’Agustí Tenllado i 
Agustí Parra 

El Club

Celebrades les reunions 
informatives de l’Escola

El dimarts i el dimecres 
d’aquesta passada setma-
na, al Centre Cívic La Sede-
ta, els responsables direc-
tius i esportius de l’Escola 
de Futbol del Club Esportiu 
Europa van celebrar la tra-
dicional reunió informativa 
de la temporada destinada a 
pares, mares i/o tutors dels 
nens i nenes que formen 

part de la família esportiva 
més àmplia del club. Aques-
tes reunions serveixen per 
posar en comú els mètodes 
de treball, les condicions i el 
calendari d’entrenaments i 
competició interna.

L’Escola de l’Europa és una 
de les que té més demanda 
d’inscripció de Barcelona i 
compta amb una àmplia llis-
ta anual d’espera 

Escola
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