
L’Escapvlat entrevista
al president del club,
Guillaume de Bode

El màxim dirigent del club 
farà aviat quatre anys que 
és president de l’Europa. 
El periòdic de l’entitat recull 
en una entrevista les seves 
principals opinions.
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I també...

Any I · Número 11 · 12 de desembre del 2010 · publicació oficial gratuïta del club

Ramon Gatell, “el noi de la 
casa”, protagonitza una nova 
entrevista del Primer Equip.

Aquest mes fa 70 anys que 
l’Europa escriu la història 
entre els carrers on es troba 
l’estadi. El 1940, sobre un 
terreny ple de vegetació, es 
va aixecar el vell Sardenya.

En el darrer mes 
de l’any oferim 
quat re  pàg i -
nes extra i un 
espai central 
amb un recull 
de les notícies 
importants de 

l’any 2010

Pàgina 8

Coneixem els membres de la 
Comissió Esportiva del club.
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editorial
Futbol amateur... o què?
Abans del partit contra el Prat, el nostre capità Àlex Delmàs va 
ser objecte d’un homenatge per haver assolit la xifra rodona de 
150 partits oficials de lliga amb l’Europa. Aquest fet, el d’aconse-
guir arribar a un nombre elevat de partits amb una mateixa sa-
marreta, és avui dia molt poc freqüent en les nostres categories, 
diguem-li “amateurs”. Els jugadors canvien constantment de club 
i no hi arrelen per precipitació i poca paciència dels dirigents en 
construir un equip que sigui capdavanter, per promeses de sous 
astronòmics que gairebé mai es compleixen, per il·luses ambici-
ons dels jugadors amb les “orelles regalades” d’elogis interessats 
d’intermediaris, etc. 

L’Europa, com altres clubs, està intentant invertir aquestes ten-
dències, rebaixant costos i prometent el que pot pagar, perquè no 
hauriem d’oblidar que la Tercera Divisió és una categoria amateur 
o com a molt semiprofessional. I és aquí on els clubs de Tercera 
hauriem d’entrar a debat per buscar una resposta que ens porti 
a una reglamentació clara i definitòria de separació entre futbol 

professional i futbol amateur o 
semiprofessional. Una llei que fos 
beneficiosa pels clubs i els juga-
dors a parts iguals i que evités 
conflictes que sovint estem veient 
com denùncies per incompliments 
i que donés resposta a molts 
interrogants que es plantegen a 
aquestes categories. Alguns inter-
rogants són: existeix relació laboral 
entre club i jugador? Quin tipus de 
contracte ha de tenir un jugador 

de Tercera Divisió? Està realment obligat un club a pagar, el que 
ha promès de paraula, si no hi ha contracte escrit? Un jugador, 
considerat amateur, ha de percebre remuneració per practicar un 
esport? ... en tot cas en quin concepte?. Tot plegat és un ampli 
debat però que necessàriament s’ha de fer per  a trobar respos-
tes definitives.

També s’ha de fer una reestructuració de categories. Repassant 
informacions per a aquesta editorial, hem llegit un butlletí del club 
de l’any 1979 on el llavors president escapulat Sr. Bernardino Ba-
lagué reclamava, dos anys després de la seva creació, la supres-
sió inmediata de la Segona Divisió B perquè ja s’advertia que era 
una categoria clarament deficitària i que portaria molts maldecaps 
als clubs de futbol. Han passat ja 3 dècades d’aquestes paraules i 
la Segona B segueix arrossegant “cadàvers esportius” 

El futbol català
de categories

no professionals
ha de reflexionar
sobre el seu futur
i la seva situació

econòmica

L’Escapvlat per dins...
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... qui som?

l’enquesta
Hauria de ser reglamentàriament 
exigible un camp de gespa natural 
o artificial per jugar a 3a?

A) Sí 
B) No 

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

La lliga de 3a hauria de començar 
abans per reduir les jornades entre 
setmana del calendari?

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Sí

No
59,6%

40,4%

[Redacció] · Quan aquestes línies s’estiguin llegint al diari que 
teniu a les vostres mans, el club ja haurà presentat un objecte 
històric: el CD Multimèdia de l’Europa, una obra innovadora en 
clubs de la nostra categoria i que surt a la venda inicialment amb 
una tirada de 100 còpies. Agustí Tenllado, vocal de l’àrea d’his-
tòria del club i codirector de L’Escapvlat ens en fa cinc cèntims: 
“Era un projecte que feia molt temps que ens rondava pel cap a 
Àngel Garreta i a mi i quan en José Manuel Muñoz, un europeísta 
afincat a Navarra, va posar al nostre abast el muntatge que havia 
construït, no ens ho vam pensar ni mig segon”. 

No obstant, aquest projecte no s’atura aquí, Tenllado afirma que 
“estem creant una amplíssima base de dades destinada a poder 
oferir al nostre soci la màxima informació estadística i que a la 
vegada ens permeti accedir-hi d’una manera ràpida i eficaç per 
consultar. Que en un moment determinat es pugui saber, per 
exemple, qui va marcar el gol 2.000 de l’Europa a Tercera, en 
quin partit i en quin minut. També saber quin jugador ha rebut 
més targetes vermelles, etc”. Tot i semblar un repte impossible, 
Tenllado creu que “l’Europa comença a tenir molt ben estructu-
rada tota aquesta informació sobretot gràcies a les aportacions 
recopilatòries de Ramon Vergés, Xavier Vidal i altra gent. El nostre 
somni és veure totes aquestes dades posades al dia i aquest CD 
és només la primera versió d’una aventura engrescadora” 

Tota la història de l’Europa  
a l’abast en un únic disc 

Àlex Delmàs

Àlex Delmàs ha entrat dins 
la centenària història de 
l’Europa. Davant el Prat el 
migcampista va arribar a la 
xifra de 150 partits oficials 
de lliga amb el club.

El capità es va estrenar 
amb l’Europa en una mati-
nal històrica. En la primera 
jornada de la 06/07, l’equip 
escapulat es va imposar al 
Girona al Nou Sardenya 
per un contundent 4-1 amb 
una diana de Delmàs. Entre 
tots els partits oficials tro-
bem el dia més memorable 
en número de gols. Aquest, 
però, no era de lliga. Va ser 
un 6 d’agost de 2006, en 
partit de tercera ronda de la 
Copa Catalunya. L’Europa 
va golejar 0-5 a domicili al 
Blanes, amb quatre gols de 
l’avui capità gracienc. Ara, 
l’objectiu és arribar als 200 
partits com escapulat 

Capità del Primer Equip

protagonistala notícia destacada
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Gatell: “M’agradaria jugar un PlayOff 
amb l’Europa i vull que sigui aquest any” Xavier Valls

Una entrevista d’Agustí Tenllado

Ramon Gatell és un dels mi-
ralls dels joves valors de la 
base escapulada. El jugador, 
que ha passat per moltes 
categories del club, incloent 
el desaparegut filial, és un 
exemple per a tots. Per això 
se’l va batejar esportivament 
com “el noi de la casa”.

Ramon, el teu sobrenom com 
et fa sentir?
Molt content i orgullós. Que 
se’t nombri així té molt sig-
nificat. Sempre he tingut el 
recolzament dels aficionats i 
això estimula i responsabilitza 
a la vegada. La realitat, però, 
et fa definitivament estar molt 
content. No em puc queixar 
gens del suport de la gent.

L’Europa ha començat amb 
dubtes i lesions però també 
ha sabut reaccionar i entrar 
en una ratxa de partits posi-
tius. On acabarem? 
L’inici ha sigut irregular per 
lesions i per falta de jugadors 
que van marxar inevitablement 
a mitja pretemporada. Petits 
detalls i l’adaptació a la nova 
gespa ens van condicionar, 
però l’equip ha demostrat tenir 
caràcter i donar-ho tot al camp. 
Intentarem lluitar per estar a 
dalt a final de lliga.

On et trobes més còmode, 
d’interior o d’extrem? 
Des de la base sempre he 
estat en posicions de banda, 
però Valero i Dólera m’han fet 
servir també d’interior. Preferir 
prefereixo extrem, però no tinc 
pas problemes per canviar.

Qui tens com a referent?
Tots, de nens, hem admirat 
algú famós, però jo em quedo 
amb el meu germà. Vaig gaudir 
veient en Jordi en la seva etapa 

Soci número 230

NOM COMPLET
Ramon Gatell Gil

LLOC I DATA DE NAIXEMENT
08/08/85 · Barcelona

HISTORIAL
> Futbol base: 
UE Sant Andreu (97-99) 

CE Europa (99-04)
> Futbol amateur:
 Caprabo-Europa B (04-07) 
 CE Europa (07-...)
 
Amb l’Europa porta 86* partits 
oficials de lliga i 14* gols.

em mostra alts graus de com 
un ha de viure una implicació.

Millors i pitjors records?
L’ascens amb el juvenil a Di-
visió d’Honor. També el títol 
de Preferent i l’ascens amb el 
Caprabo. El pitjor les lesions, 
sobretot la de 2008.

QÜESTIONARI PERSONAL

Amb parella o sense? Fills? 
Ni parella ni fills.

parla el soci

*=xifres comptabilitzades fins 04/12/10

el seu ‘DNI’ esportiu

D’on li ve l’afició i des de 
quan és soci?
És l’equip del meu barri. 
Em vaig aficionar quan vam 
guanyar les dues copes de 
Catalunya. Soci ho sóc des 
de l’any 2000.

Quines són les alegries 
i decepcions més grans 
amb l’Europa?
L’alegria el gol de Surrallés 
davant el Badaloní, evitant el 
descens a Primera Catalana 
al darrer segon d’afegit del 
darrer partit. La decepció, 
que sí que vam acabar bai-
xant dos anys després. 

Alguna anècdota?
Les millors a l’únic viatge de 
PlayOff que he fet, a Lorca 
amb la nova penya. N’hi 
hauria mil per explicar.

El millor jugador que ha 
vist amb l’escapulada?
Xavi Lucas. No només per 
l’aspecte futbolístic sinó 
també per l’aspecte humà. 

És aviat per dir-ho però... 
a dalt a final de lliga?
Des de la pretemporada dic 
que farem PlayOff. Tinc una 
fe cega en aquest equip i 
aquest entrenador. Segur 
que no em decebran.

Un desig o somni?
Un somni seria veure al-
gun dia l’Europa a Primera 
almenys una vegada a la 
meva vida. Una cosa així és 
molt difícil però l’esperança 
mai es perd 

Una secció d’Agustí Tenllado

a l’Europa. Un dia vam coincidir 
tots dos al mateix equip del 
club i va ser un privilegi.

Et trobes en el millor moment 
futbolístic? Quin són els teus 
objectius a llarg termini? 
Cada any tinc més experiència 
i això em fa estar més segur 
sobre la gespa. M’agradaria 
acabar la meva carrera a l’Eu-
ropa perquè estic molt còmode 
aquí. Això sí, si sóc útil per 
l’equip, és clar.

Tornaràs a fer un gol directe 
de córner? Ja portes tres en 
tres anys!  
(rialles) i més que en vaig fer al 
futbol de base!. També és grà-
cies a les jugades que prepara 
l’entrenador per sorprendre al 
rival. Intentaré seguir sorpre-
nent o, si més no, que el córner 
acabi en gol d’algú altre.

Els dos gols més especta-
culars de la passada tem-
porada, contra La Pobla de 
Mafumet, van sortir per TV3. 
Com et vas sentir? 
Si fer els dos gols com els vaig 
fer ja em va deixar molt content, 
imagina’t per televisió! Vaig re-
bre moltes felicitacions i també 
bromes dels companys.

Què creus que fas millor i 
pitjor sobre un camp?
Crec que el millor que tinc és el 
remat de la pilota i la precisió 
tant per xutar com per centrar. 
Haig de millorar la meva cama 
dreta i el remat de cap.

Quins entrenadors que has 
tingut destacaries?
Tots t’ensenyen alguna forma 
diferent de veure les coses. A la 
base gent com Gerard, Dídac, 
Revilla o Pocino. Valero em va 
donar molta confiança durant 
cinc anys. Moratalla em va fer 
debutar a Tercera i ara Dólera 

País més bonic i país que 
t’agradaria conèixer?
Catalunya! M’han parlat bé de 
Canadà i Nova Zelanda.

Últims llibres llegits?
Els de “Bona sort” i “Jugar con 
el corazón”.

Cinema? Ídols?
Sí. M’agrada Bruce Willis.

Manies o supersticions?
Cap ni una 
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PRIMER EQUIP JUVENIL A 

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

Jornada 12 · 07/11 · Estadi Nou Sardenya · 600 esp. · EUROPA 3 - MASNOU 3

EUROPA: Cañadas, Aitor Olmo, Alberto, Pociello, Diego, Ivan Álvarez (Ortega, 71’), Rovira 
(Remo, 67’), Valderas, Segalés, Guzman i Gatell.  MASNOU: Xavi Comas, Marc Esteban, Javi 
Rodríguez, Alegre, Rojals, Jonathan, Xavi Garcia, Montilla, Masip (Javi Sánchez, 73’), Álex 
(Molina, 45’) i Josu (Carrión, 65’).  ÀRBITRE: Ruben Ávalos Barrera (Anoia). 
TARGETES: Grogues a Valderas, Segalés i Gatell (Europa) i a Javi Rodríguez, Xavi García 
i Rojals -dues i expulsió minut 43- (Masnou). GOLS: 1-0 (Valderas, 2’); 2-0 (Gatell, 34’); 2-1 
(Josu, 45’); 2-2 (Marc Esteban, 57’); 2-3 (Xavi Garcia, 70’); 3-3 (Segalés, 74’).

Jornada 13 · 14/11 · Mpal. La Bòbila · 300 esp. · GAVÀ 0 - EUROPA 0

GAVÀ: Pastor, Juan Carlos, Dani Iglesias (Pere, 78’), Vivó, Eloi, Santi Triguero (Eric, 63’), Ai-
tor, Cervantes, Raúl, Ezquerra i José Alberto (Busquets, 68’).  EUROPA: Cañadas, Aitor Olmo, 
Alberto, Cano, Pociello, Valderas, Ortega, Delmàs, Rovira (Cebri, 68’), Gatell (Ivan Álvarez, 
58’) i Segalés (Narcís, 78’).  ÀRBITRE: Daniel Gracia Álvarez (Barcelona).
TARGETES: Grogues a Juan Carlos, Dani Iglesias i Aitor (Gavà) i a Narcís i Alberto -dues i 
expulsió minut 55- (Europa). GOLS: cap.

Jornada 14 · 21/11 · Estadi Nou Sardenya · 750 esp. · EUROPA 3 - PRAT 1

EUROPA: Cañadas, Narcís (Ortega, 80’), Aitor Olmo, Ivan Álvarez, Pociello, Cano, Delmàs, 
Valderas, Rovira (Remo, 71’), Cebri (Gatell, 59’) i Segalés.  PRAT: Imanol, Aitor, Álex Pérez, 
Víctor Duran, Fernando, Ernest (Mechi, 80’), David Haro, Isma Porcel (Jarabo, 30’), Ignacio, 
Jaime i Roberto Morales (Fran Arévalo, 69’). ÀRBITRE: Alfonso Oliva Bueno (Garraf). TARGE-
TES: Grogues a Ivan Álvarez -dues i expulsió minut 83-, Pociello i Valderas (Europa) i a Álex 
Pérez, Fernando i Ernest (Prat). GOLS: 0-1 (Aitor, 12’); 1-1 (Segalés, 59’); 2-1 (Remo, 75’); 3-1 
(Remo -p-, 93’). 

Jornada 15 · 28/11 · Estadi Alumnes Obrers · 350 esp. · VILANOVA 0 -EUROPA 1

VILANOVA: Mario, José Antonio (Sergi Díaz, 45’), Fede, Valldosera, Mañosa, Carlos, Pitu, 
Pipa (Julià, 18’), Einar (Marcos, 68’), Sergi Pérez i Kiki.  EUROPA: Cañadas, Aitor Olmo 
(Gatell, 78’), Cano, Alberto, Diego, Ortega, Rovira (Narcís, 72’), Delmàs, Segalés (Cebri, 44’), 
Valderas i Remo.  ÀRBITRE: Jordi José Barrera (Anoia). TARGETES: Grogues a Pitu (Vila-
nova) i a Delmàs i Remo (Europa). Targeta vermella al segon entrenador Javi Santiago -minut 
74- (Vilanova). GOLS: 0-1 (Cebri, 60’).

Jornada 16 · 04/12 · Estadi Nou Sardenya · 500 esp. · EUROPA 3 - BALAGUER 0

EUROPA: Cañadas, Aitor Olmo, Alberto, Pociello, Diego, Ivan Álvarez, Delmàs (Guzman, 71’), 
Valderas, Cebri (Jordi Sánchez, 84’), Remo (Rovira, 62’) i Gatell.  BALAGUER: Nogués, Pons, 
Giribet, Egea, Adrià González, Andreu Martínez (Josep Figueres, 61’), Genís, Ciruela, Benet, 
Adrian Fernández (Sosa, 65’) i Ramon (Figuerola, 76’).  ÀRBITRE: Jordi Molina Fernández 
(Sabadell).  TARGETES: Grogues a Valderas i Cebri (Europa) i a Egea, Andreu Martínez, Ge-
nís i Adrian Fernández (Balaguer).  GOLS: 1-0 (Valderas, 8’); 2-0 (Cebri, 58’); 3-0 (Rovira, 90’).  

Jornada 17 · 08/12 · Olímpic de Terrassa · 750 esp. · TERRASSA 1 - EUROPA 1

TERRASSA: Miguel Ángel, Alfred, Carlos, Libo, Urbano, Montero (Joshua, 72’), Terrón, Aran-
guren, David López (Wanderson, 77’), Reyes i Adri (Molist, 65’). EUROPA: Cañadas, Olmo, 
Cano, Alberto, Pociello, Ivan Álvarez, Rovira, Delmàs, Segalés (Narcís, 65’), Valderas (Guz-
man, 74’) i Remo (Gatell, 57’). ÀRBITRE: Albert Ávalos Martos (Anoia). TARGETES: Grogues 
a Libo, Urbano, Terron, Molist i al tècnic Miguel Olmo (Terrassa) i a Cañadas, Olmo -dues i 
expulsió 62’- Pociello, Ivan Álvarez, Rovira, Valderas i Guzman (Europa). Vermelles directes al 
2n entrenador Dani Contreras -79’- i a l’entrenador de porters Toni Ribas -al túnel de vestidors- 
(Europa). GOLS: 0-1 (Montero -pp-, 58’); 1-1 (Reyes, 88’). 

Tercera Divisió · Grup V · (actualitzada 08/12/10)

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

(actualitzada 05/12/10) · Lliga Nacional · Grup VII

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

FEMENÍ A (actualitzada 05/12/10) · Lliga Nacional · Grup III

En verd: Places de promoció a Superlliga · En vermell: Places de descens directe a Primera Catalana

Cròniques i fotos dels partits del Primer Equip, Juvenil A, Juvenil B i Femení A
a ceeuropa.cat. Classificacions completes de base a la secció de “competició”.

Trobareu també la prèvia dels principals partits i l’agenda amb els horaris
de tots els partits oficials de lliga de cada cap de setmana.
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La Fundació Privada Esportiva Europa mostra
la cara més solidària i propera del club escapulat
Diversos actes i entitats socials a Barcelona i Catalunya compten amb el seu suport

[Redacció] · La Fundació Pri-
vada Esportiva Europa és una 
entitat vinculada al CE Europa, 
sense ànim de lucre, destinada 
a la promoció social del club. 
Dins la mateixa es promouen 
diferents activitats relaciona-
des amb l’esport, es donen a 
conèixer programes d’inserció 
social, es concedeixen beques 
esportives per a famílies sense 
recursos i es recolzen amb el 

nom i material del CE Europa 
diferents equips esportius de 
caràcter integrador i desen-
volupador de les capacitats 
personals dels necessitats.

La Fundació està dirigida, tal 
com marquen els seus esta-
tuts, pel president de torn del 
CE Europa i compta amb socis 
d’honor anomenats patrons i 
que són tots aquells particulars 

o empreses que, en funció de 
la seva necessitat d’acció soci-
al, col·laboren amb la Fundació 
i formen part del seu desenvo-
lupament socio-esportiu.

Actualment la FPEE col·labora 
amb diverses entitats. Dins la 
seva Escola de Futbol acull 
nens orfes procedents del 
centre de Sant Josep de la 
Muntanya. A nivell estructural, 

Imatge del darrer partit solidari de La Marató de TV3 disputat al Nou Sardenya, a finals del mes de desembre de l’any 2005. Enguany l’estadi escapulat l’acollirà per quarta vegada.

la FPEE té conveni amb la 
fundació COINRE, on l’Europa 
dóna nom i vesteix diversos 
equips de futbol i futbol sala de 
persones amb malalties men-
tals. D’altra banda, la Fundació 
també col·laboració en la difu-
sió dels jocs Special Olympics 
de Catalunya. Així mateix, està 
vinculada al projecte “Teaming” 
(donació d’un euro mensual 
del salari, en comú amb la 

resta d’empleats, per una bona 
causa), destinant els diners als 
centres de tractament de la 
Fundació Nexe i el Cottolengo 
del Padre Alegre.

Recollida de joguines o ali-
ments o cobertura econòmica 
per l’accés a la compra de ca-
dires de rodes són altres de les 
activitats que ha impulsat l’òr-
gan amb més cor del club 
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UN ANY RESUMIT EN DOTZE TITULARS
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REPÀS AL MÉS DESTACAT DEL 2010
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Futbol, disciplina, respecte i incidències són el 
pa de cada dia de la comissió esportiva del club

[Redacció] · Durant una tempo-
rada sencera de futbol, moltes 
són les incidències, situacions 
i moments que es poden donar 
en tot tipus d’àmbit esportiu. 
L’Europa té un òrgan que ser-
veix per reunir, discutir i decidir 
de forma executiva sobre tots 
aquests factors: la comissió 
esportiva de l’entitat.

Aquesta comissió la formen set 
membres provinents de la di-
rectiva del club, de la Fundació, 
i professionals de l’Escola i del 
Futbol Base encapçalats pels 
seus coordinadors. Com a ob-
jectius principals, la comissió 
tracta de vetllar pel compliment 
dels objectius definits per a 
cada temporada en l’àmbit es-

portiu, educatiu (amb els valors 
de l’esport al capdavant) i la 
implementació del Reglament 
de Règim Intern del club.

La reflexió i el diàleg com a for-
ma de resolució de conflictes 
és la principal “arma” d’aquest 
estament europeista. Els seus 
membres intenten fer el se-
guiment més acurat possible 
de totes les línies d’actuació 
per assegurar-se una correcta 
aplicació de la línia esportiva i 
educativa durant la temporada. 
La pròpia comissió serveix com 
a pont conductor i comunicador 
entre el club, la base i el Primer 
Equip de l’Europa. Prendre les 
decisions de manera ferma 
però consensuada atorga a 

la comissió una capacitat de 
treball en equip indispensable 
per fer front a qualsevol tipus 
de problemàtica sorgida.
Els temes bàsics en l’ordre del 

dia d’una jornada setmanal de 
la comissió són el seguiment 
de les darreres decisions acor-
dades, l’anàlisi dels resultats 
esportius, de les incidències de 
caire no esportiu, i les propos-
tes de nous objectes d’estudi 

La comissió. D’esquerra a dreta: MIquel Garcia (Fundació), Xavi Lucas (Escola), Arturo Ramírez i Agustí Parra (Directiva), Jordi Vela, Fredi Martín i Marc Fernández (Futbol Base)

Membres directius del club, de la Fundació i professionals de base formen aquest òrgan

en endavant. Aquest element 
estructural del club està plena-
ment capacitat per decidir de 
forma executiva en les seves 
competències directes.

En els darrers anys, la comis-
sió ha aconseguit rebaixar 
qualsevol indici de conflicti-
vitat en tots els escenaris on 
ha estat present un equip de 
l’Europa, convertint-se en un 
òrgan positiu i visualitzable de 
les decisions acordades en 
aquest sentit.

Quan ha fet falta, la pròpia 
comissió ha intervingut de 
manera directa o paral·lela 
amb la Federació Catalana de 
Futbol per tal de resoldre una 

problemàtica derivada d’un 
context esportiu. De forma 
gairebé “universal”, tothom sap 
a l’Europa que formar-ne part 
significa un compromís extra 
al moment de representar la 
samarreta escapulada arreu de 
qualsevol territori visitat.

Arturo Ramírez, vicepresident 
del club i Agustí Parra són els 
directius que formen la comis-
sió. Miquel Garcia representa 
la Fundació i en l’aspecte 
més purament esportiu, els 
coordinadors de l’Escola, Xavi 
Lucas, i del Futbol Base, Jordi 
Vela, representen l’aspecte 
futbolístic, acompanyats dels 
sotscoordinadors Fredi Martín 
i Marc Fernández 

La comissió vetlla
pel compliment
dels objectius

i la defensa dels
valors del club
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CE EUROPA vs CE PREMIÀ

 CE Premià
Fundat l’any 1915

[A.T.] · El Premià compleix aquest 
any la seva temporada número 
tretze a Tercera Divisió, i ho fa 
després que l’any anterior des-
cendís a Primera Catalana per 
efecte dels descensos compen-
sats però veient com la renúncia 
del Cassà a la categoria va fer 
possible la seva participació.

Es difícil, per no dir gairebé im-
possible, catalogar la plantilla del 
quadre premianenc en aquesta 
temporada. Es va conformar una 
plantilla inicial sense jugadors 
de renom i amb molta joventut, 
però els canvis efectuats en 
la directiva del club amb les 
incorporacions de Miguel Angel 
Verdejo com a vicepresident 
primer i Francisco Macanaz com 
a director general, junt amb el 
relleu a la banqueta on José Luis 
García ha substituït Jordi Costa, 
ha provocat un allau d’altes i bai-
xes sense precedents als últims 
temps. Fins a tretze jugadors 

de la plantilla inicial han causat 
baixa. Una autèntica barbaritat! 
És clar, el club n’ha incorporat 
gairebé la mateixa quantitat. 
Entre les cares noves, el porter 
Manel (ex Vilanova), Israel (To-
ledo), Raúl Cortezón (Blanes), 
Romero (Sabadell Nord, qui va 
estar a prova la pretemporada 
de l’any passat amb l’Europa) 
i un “vell conegut” de la família 
escapulada, Iván Peralta, qui 
involuntàriament  fou objecte 
d’un important contenciós entre 
l’Europa i l’Hospitalet. 

Les incorporacions més medi-
àtiques han estat les de Iván 
Díaz (ex Sabadell, Espanyol, 
Albacete i Leganés) i la de Dani 
Navarrete (ex Cádiz i Hércules). 
També han incorporat els joves 
Álex i Javi Macanaz, ambdós 
fills del nou director general del 
Club. En aquesta lliga tan igua-
lada, però, el Premià es mou de 
moment en zona de descens 

La història del rival

El Premià està patint molts 
canvis aquesta temporada. 
Un gran ball de jugadors 
que entren i surten i un canvi 
d’entrenador pel mig que fa 
molt difícil situar un onze 
tipus per l’equip.

Partint del 4-1-4-1 com a sis-
tema, en segons quins partits 
l’equip aplica el 4-2-3-1. A la 
porteria sembla consolidar-se 
Manel en detriment de Pablo 
Doñate, qui havia realitzat un 
espectacular inici. A la zona 
ampla de l’equip està el capità 
i un dels pocs supervivents 
de les darreres temporades, 
Ruben Salvador. Ivan Díaz és 
l’especialista de l’equip a pilota 
aturada i un dels fixes de la línia 
avançada de la plantilla.

Els germans Macanaz ocupen 
les bandes. A l’equip acostu-
men a aparèixer també Dani 
Navarrete i Kevin. La punta 
d’atac és una de les posicions 
més variables en nom. Partint 
d’una important presència de 
Romero, també juguen habitu-
alment Cristóbal i Ivan Peralta. 
En definitiva, un xic imprevisible 
l’onze del Premià que pot sortir 
avui al Nou Sardenya 

L’any 1915 un grup d’amics va fundar l’entitat degana de Premià 
de Mar, la Unió Esportiva. Es va fer tot i els greus contratemps 
de no comptar amb un terreny de joc i tampoc tenir el necessari 
suport popular. Els propis futbolistes van arreglar un terreny que 
cap al 1921 es va convertir en un camp reglamentari, situat on 
avui encara hi ha el Municipal.
La manca d’arxius històrics (es comenta que la primera acta és 
del 1970) ha estat un impediment per arribar a conèixer part de 
l’història del rival de l’Europa. Aquest fet, però, la memòria col-
lectiva en certa manera l’ha resolt. Així s’ha pogut saber que els 
primers grans èxits es van assolir la temporada 34/35 en obtenir 
el triomf al Torneig Comarcal i al de “Costa”. El 1939 va canviar 
la denominación passant a ser el Club Esportiu Premià, tal com 
el coneixem actualment. L’any 1940 l’equip va guanyar la Copa 
Primavera i el 1941 el Campionat Regional de Segona Categoria. 
Ja el 1950 va triomfar a la Copa Catalana.
La temporada 72/73 l’equip va aconseguir, mitjançant la pro-
moció, ascendir a Primera Regional on es va mantenir fins la 
temporada 83/84. El debut a Primera Regional va exigir un 
augment de les quotes de socis les quals, juntament amb la 

intervenció del regidor de l’Ajuntament, Sr. Xiberta, van ajudar a 
fer realitat la il·luminació artificial del camp el 1975. Onze anys 
més tard van aparèixer dues persones clau en la història del club 
del Maresme, Manel Roig (exporter de l’Europa) i Joan Artigas. 
Amb una bona política de fitxatges i amb Miquel Corominas a 
la banqueta (exentrenador escapulat), van aconseguir portar a 
l’entitat de Segona Regional a Segona B en sis anys.
Aquest somni final es va far realitat el 20 de Juny del 1993 
després de guanyar per 0 a 2 al camp del Crevillente i a manca 
d’una jornada pel final de la lligueta. Aquest equip comptava 
amb jugadors carismàtics com el porter Ildefonso, Miguel Angel, 
Vázquez i Vicente Moreno (tots dos després a l’Europa), Puigbó 
(actual secretari tècnic) i el gran golejador Manolo Serrano. 
El Premià es va mantenir dues temporades a Segona B per a 
descendir a Tercera, on s’ha convertit en un clàssic les últimes 
campanyes amb algun retorn esporàdic a Segona B i tres anys 
a Primera Catalana. A destacar en els últims anys l’acord que 
va establir el 2005 amb la multinacional Ricoh que va fer que el 
club s’anomenés durant un temps “Club Esportiu Ricoh Premià”, 
recuperant el seu nom de sempre el febrer del 2009 

Campionat de Lliga de Tercera Divisió (grup V) · 12 de desembre del 2010 · 18a jornada · Estadi Nou Sardenya · 12 hores

Els darrers deu precedents en lliga

Així juga el rival
Anàlisi tàctica d’Agustí Tenllado

Així arriba el Premià al Nou Sardenya

Jornada 13
Vilanova 1 - PREMIÀ 1
Jornada 14
PREMIÀ 1 - Balaguer 2
Jornada 15
Terrassa 1 - PREMIÀ 1

Jornada 16
PREMIÀ X - Amposta X
Jornada 17 
PREMIÀ X - Pobla Mafumet X

G: X  E: X  P: X  GF: X  GC: X

Per Agustí Tenllado

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

TEMPORADA  CASA FORA  DIVISIÓ

1996/1997  0-0 0-1  Tercera
1997/1998  3-1 2-2  Tercera
1998/1999  2-2 3-1  Tercera
2001/2002  1-2 0-2  Tercera
2002/2003  2-1 1-3  Tercera
2004/2005  1-2 1-2  1a Catalana
2006/2007  1-2 1-0  Tercera
2007/2008  2-1 0-1  Tercera
2008/2009  4-3 1-1  Tercera
2009/2010  2-1 1-1  Tercera

El dia del “Yes, we can” amb el Premià
El 9 de novembre de l’any 2008 es va viure un dels Europa-
Premià més recordats. El ‘matx’ es va disputar poc després de 
l’elecció de Barack Obama com president dels EUA, qui va fer 
famós el lema de “Yes, we can”. En aquell partit, l’Europa anava 
perdent per 0-3, resultat que semblava impossible de capgirar.
En aquell moment Àngel Garreta, cap de premsa i ‘speaker’ 
del camp, va apostar amb el delegat que si l’Europa guanyava, 
cantaria el gol del triomf amb el famós lema. Óscar García va 
confirmar la remuntada i el 4-3 va fer cantar el lema per mega-
fonia. Efectivament l’Europa podia guanyar i ho va fer.

Celebració del 4-3 al final del partit el 9 de novembre del 2008
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De Bode: “L’Europa ha canviat la seva política 
de fitxatges i crec que ens espera un gran futur”

[Redacció] · Ens trobem al dar-
rer mes del 2010 i L’Escapvlat 
apareix per darrera vegada 
aquest any amb un número 
especial on hem aprofitat per 
entrevistar, per primera vegada 
en aquestes pàgines, al presi-
dent, Guillaume De Bode.

President, en línies generals, 
com definiria l’estat en què 
es troba el club avui?
Està en un camí positiu. Podem 
mirar-ho tot amb optimisme, 
considerant el Primer Equip, 
el Futbol Base i el Femení. 
D’altra banda, la vida social del 
club demostra que l’Europa és 
cada vegada més un referent 
en el futbol català pel seu perfil 

i les persones que formen el 
club. Darrerament també hem 
tingut l’orgull de deixar el Nou 
Sardenya com un dels estadis 
més macos del futbol català, 
amb la nova gespa i la resta de 
reformes i millores visuals que 
fa anys que, de mica en mica, 
s’afegeixen al recinte.

I a nivell concret esportiu del 
Primer Equip?
El Primer Equip va iniciar l’any 
passat un canvi en l’staff tècnic 
i en els jugadors. Amb aquest 
canvi l’equip ha trobat un estil 
propi, amb una forta implicació 
de tots plegats. Els jugadors 
tenen compromís amb el club 
i això a l’entitat li feia falta. Un 

Primera entrevista del periòdic L’Escapvlat al president del Club Esportiu Europa

petit detall ja parla molt de la 
plantilla: tots són socis del club. 
Actualment hi ha deu jugadors 
que també fan d’entrenadors al 
Futbol Base i l’Escola, fet que 
crea un vincle entre l’equip i 
els més petits. L’aspecte humà 
també és molt important, tot i 
que això no tingui res a veure 
en el terme més estrictament 
esportiu, donat que periòdi-
cament els jugadors visiten 
algunes de les fundacions amb 
les que la Fundació de l’Europa 
hi col·labora.

Seguint per sota, com trobem 
el Futbol Base i l’Escola?
A l’Escola tenim una trajectòria 
molt coneguda. Som un refe-
rent a Catalunya i un model a 
seguir per altres clubs. Només 
cal veure la llista d’espera que 
tenim, a la qual no podem do-
nar entrada per la falta de més 
instal·lacions. Al Futbol Base 
hem fet un canvi organitzatiu, 
amb persones que segueixen 
els ideals del club, lleials i que 
apliquen els valors de l’entitat. 
Buscar el resultat immediat no 
és l’objectiu, això només és pel 
Primer Equip i el Femení A, els 
sèniors, i de vegades tampoc 
és tan a curt termini.

I al mig de tot plegat, la co-
missió esportiva, oi?
A l’Europa donem molta im-
portància a l’aspecte humà i 
educatiu. Gràcies a un projecte 
clar i definit, la comissió es-
portiva compta amb directius i 
coordinadors per poder desen-
volupar tota la feina del dia a 
dia i totes aquelles incidències 
que pateix el club. No tots els 
clubs tenen una comissió així. 
Busquem que els més joves 
tinguin com a repte arribar als 
primers equips de l’entitat.

Socialment, com està encai-
xat el club en l’entorn?
El club ha de ser un punt de 
trobada per fer amistats. És 
un dels nostres objectius, que 
la gent estigui bé dins l’entitat 
més enllà de com acabi un 
partit d’un diumenge al cap de 
noranta minuts. En la nostra 
societat actual tot això sóna 
estrany, però hem d’intentar-
ho tots plegats. En els darrers 
anys la consolidació del Sopar 
del Soci, coincidint amb l’ani-
versari del club, és una mostra 
visible d’aquesta intenció. Vo-
lem que un club esportiu com 
l’Europa no s’acabi precisa-
ment només en la competició. 
Des d’aquí també convido a 
aficionats i socis a fer-se socis 
d’una penya. Les penyes són 
essencials i més encara en 
clubs com el nostre. Sense 
elles l’ambient dels camps de 
futbol seria com el dels cemen-
tiris. Quan una penya ha fet 
falta al club, sempre han estat 
allà per ajudar. Són un actiu 
clau de l’Europa.

Quins objectius es marca 
immediatament?
Més implicació dels familiars 
en veure el Primer Equip i en 
altres actes del club. Som club 
i som família per a tot, totes 
les categories, estaments, etc. 
També voldria veure créixer i 
consolidat el nostre periòdic, 
l’Escapvlat. Crec que ja ho 
està, però hem d’impulsar-ho 
per convertir-lo en un referent 
durant anys i anys per a totes 
les generacions, petits i grans. 
En un altre ordre de coses,  
s’ha de trobar l’equilibri entre 
el soci històric del club que 
pensa gairebé de forma única 
en el Primer Equip i l’interès 
global del club com a estament 

esportiu que té moltes altres 
seccions, alguna d’elles base 
de l’èxit precisament del Primer 
Equip. Trobar aquest equilibri 
serà clau per tirar endavant en 
una època difícil.

Vostè té una especial debili-
tat per la Fundació, oi?
Sí. L’aspecte humà d’un club 
és essencial. No tot és compe-
tir i rivalitzar. Fets com ajudar 
a organitzar i acollir el partit 
de futbol de La Marató de 
TV3 m’omple d’orgull. En els 
darrers anys l’activitat i l’ajuda 
de la Fundació a altres entitats 
socials ha crescut.

Avui dia, en temps de crisi, 
tothom es fa la mateixa pre-
gunta: i l’Europa, com està 
de diners?
Hem tingut la sort de trobar 
unes empreses col·laboradores 
com Toshiba, San Miquel, 
Kurz & Gut  i d’altres que han 
apostat per l’Europa i el seu 
projecte. El club ha de ser 
conscient que el futur del fut-
bol modest només passa per 
aplicar les quotes dels carnets 
i els patrocinadors a la primera 
plantilla. La resta d’ingressos 
s’han d’invertir en el propi club, 
en la base, jugadors de futbol, 
estructura, manteniment, etc. 
El que no pot ser és tornar al 
camí equivocat que vam tenir 
fa algunes temporades per 
apostar per jugadors que teni-
en fitxes que no corresponien 
al seu rendiment al camp ni a 
la categoria que, se suposa, 
és amateur. Hem tingut gent 
que no estava implicada amb 
el club ni volia rendir. Ara hem 
canviat aquesta dinàmica, amb 
una despesa estudiada, i crec 
que amb aquesta política ens 
espera un gran futur 
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MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Xavier Vidal

Sardenya celebra 70 anys d’història
Aquests dies celebrem els se-
tanta  anys de l’existència del 
camp de l’Europa en la seva 
actual ubicació, antigament 
amb el nom de Sardenya i ara, 
des del 1995. amb la construc-
ció del nou estadi, sota el nom 
de Nou Sardenya.

L’Europa però, ha tingut al llarg 
de la seva història vuit terrenys 
de joc més, que tot seguit pas-
sem a analitzar. Aquells joves 
“sportman” aficionats al futbol, 
després d’haver fundat el 1907 
el Club Esportiu Europa i pa-
gar les quotes d’entrada a la 
Federació Catalana de Futbol, 
es van trobar en una situació 
econòmica precària. Malgrat la 
gran il·lusió que els empenyia a 
fundar el club i practicar aquell 
esports anomenat “foot-ball”, no 
podien accedir al lloguer de cap 
terreny de joc en les mínimes 
condicions per disputar partits 
del Campionat de Catalunya, 
el torneig existent en aquelles 
dates. Per tant, fins el 1909 
l’Europa només va jugar partits 
amistosos en un camp al final 
del carrer Indústria.

No va ser fins l’impuls que va 
donar al club el primer presi-
dent, Rodolf Collell i Admetller, 
que es va poder adquirir en 
règim de lloguer un terreny de 
joc estable situat entre els car-
rers Mallorca, Sicília, Provença 
i Nàpols. El preu mensual era 
20 pessetes (l’antiga moneda 
existent a Espanya) tota una 
fortuna per l’època. Seguida-
ment, l´Europa es va inscriure 
al Campionat de Catalunya i 
va disputar els primers partits 
de caràcter oficial. Dos anys 
més tard, el 1912, el club es va 

Sardenya ple fins dalt per veure un Europa-Lleida en la temporada de l’ascens a Segona A (1962/1963)

mudar a un altre terreny situat 
al carrer Marina, molt a tocar 
de l’anterior. El 1915, un jove 
Joan Matas va agafar la pre-
sidència amb la idea de fer de 
l’Europa un club de referència 
a Catalunya. En aquest sentit, 
la temporada 1916/17 es va 
adquirir un nou terreny de joc 

situat entre els carrers Marina, 
Rosselló i Córsega.  Aquí és 
on es va forjar l’equip mític de 
la dècada dels anys 20, sens 
dubte el millor equip de la his-
tòria del club.
L’afició va anar en augment i 
el 5 de setembre del 1920, en 
un doble partit contra l’Ovie-
do, es va inaugurar el cinquè 

terreny de joc, situat entre els 
carrers Indústria, Sardenya, 
Pare Claret i Sicilia. L’Europa 
en aquest camp va viure els 
seus moments de glòria amb 
el Campionat de Catalunya de 
l’any 1923, la primera i fins a la 
data única lliga absoluta sènior 
que ha guanyat l’entitat en 103 

anys d’història.
Tot i això, el president Matas 
va voler estar a l’alçada dels 
millors equips i el 8 de de-
sembre del 1923, en un partit 
contra  l’equip hongarès  del 
Szombathely. s’estrenava un 
espectacular camp per l’èpo-
ca, amb tres tribunes i amb 
una capacitat que rondava els 

30.000 espectadors. Aquest 
estadi estava situat als carrers 
Sardenya, Taxdirt i Lepant, i 
és on l’Europa va disputar els 
campionats de Lliga de Primera 
Divisió. La idea del president 
Matas era que aquest estadi 
fos la casa  dels europeistes 
per molts anys, i fins i tot va 

ampliar les instal·lacions amb 
pistes de bàsquet i un camp de 
rugbi. Malauradament, però, 
les adverses circumstàncies 
socials i econòmiques van por-
tar gairebé a la desaparició del 
club el 1931 (veure L’Escapvlat 
número 10) portant l’equip a la 
categoria existent més baixa del 
futbol català, fet que va obligar 

als irreductibles socis europeis-
tes que no volien que l’Europa 
desapareixés, a buscar un ter-
reny de joc molt modest i lluny 
de Gràcia.  Aquest es va trobar 
a l’Avinguda del Mariscal Jofre 
(actual Avinguda Borbó) on 
l’Europa va començar a recu-
perar tot el que va perdre.

Poc a poc es va anar remuntant 
categories i el gener del 1935 
s’anunciava a la premsa de 
l’època que l’Europa es traslla-
dava a un camp situat entre els 
carrers Providència i Sardenya. 
Només un any més tard va es-
clatar la Guerra Civil i acabat 
el conflicte (1939)  l’Europa es 
trobava sense terreny de joc, 
ja que el seu estava ple de fer-
ralla, donat que va ser utilitzat 
durant la guerra per la lluita.

Tot seguit i desprès de  durs 
treballs, es va aconseguir adap-
tar un terreny ple de pins situat 
entre els carrers Sardenya, Ca-
mèlies i Secretari Coloma. Era 
l’estadi de “Sardenya”. El primer 
partit es va disputar el dia 1 
de desembre del 1940 contra 
el Granollers. Després de 54 
anys en aquell camp (amb les 
seves diverses remodelacions), 
finalment el 1994 es van iniciar 
els treballs de remodelació, que 
culminarien amb la inauguració 
del Nou Sardenya el 15 d’agost 
del 1995 celebrant la primera 
edició del “Vila de Gràcia” con-
tra el Lleida. Així doncs, des de 
fa 70 anys, l’actual situació de 
l’estadi de l’Europa és la casa 
de tots els seus aficionats i 
socis. En el futur esperem que 
ho pugui ser també de
noves fornades. Llarga 
vida al Nou Sardenya! 
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