
Segona edició dels trofeus
memorial Vallejo i Cabanas

El CE Europa organitza els 
caps de setmana de l’11 i 12 
i el 18 i 19 de juny els seus 
tornejos aleví i infantil. Altres 
equips del club viatjaran per 
terres catalanes en busca de 
l’èxit en altres trofeus.
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Oferim les classificacions i 
estadístiques finals dels tres 
principals equips de l’Europa 
i la posició final dels equips 
de base de l’entitat.

I també...
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La Diada del Soci celebrada 
a l ’estadi  Nou Sardenya, 
va suposar la quarta edició 
d’aquesta trobada europeista 
i el reconeixement del club a 
la fidelitat dels abonats.

Xavier Vidal escriu el segon 
capítol de la història dels més 
greus escàndols arbitrals que 
ha rebut l’Europa a casa en 
les darreres dècades.
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editorial
Garantia amb segell de confiança
El titular de portada de L’Escapvlat parla de garantia de futur 
i potser no hi hagi una expressió més adient que aquesta per defi-
nir la situació que viu actualment la nostra entitat. La renovació 
de Pedro Dólera i el seu cos tècnic així ho certifica. També la con-
tinuïtat de 14 jugadors del planter de la temporada passada. El 
nostre Primer Equip ha sabut trobar un estil de joc i una identitat 
que no teniem temps enrere. Ens els dos últims anys hem anat 
progressant pas a pas, amb ambició però amb els peus a terra. 
El creixement és gradual i creiem que s’han posat bé els fona-
ments que ens duran a l’èxit.

Evidentment que el Primer Equip és el pal de paller de l’Europa. 
No obstant, hem de tenir present que, per tal que aquesta nau 
arribi a bon port, tota ella s’ha d’aguantar sobre una base. Encara 
no som prou conscients del patrimoni humà i de valor incalculable 

que tenim per sota del Primer 
Equip, tal com va apuntar el 
vicepresident Arturo Ramírez 
en l’acte de roda de premsa de 
renovació de Pedro Dólera. 
Aquest patrimoni és el Futbol 
Base i la nostra Escola. Hi hau-
rà molts socis que no valoren 
en la seva mesura aquest as-
pecte, però també cada cop en 
són més els que pensem que 
és l’eix i la garantia de futur per 

a que l’Europa creixi i tiri endavant. A foc lent, sense pausa.
Pocs clubs de la nostra categoria, per no dir cap, poden presentar 
les xifres i resultats creixents que tenen els nostres nanos en les 
dues darreres temporades. 

De tot plegat sempre surt una pregunta habitual: podrem tenir un 
dia un Primer Equip format básicament per “nois de la casa”?
No ho sabem ni ho podem asegurar perquè al futbol hi juguen 
molts factors, però valorem-ho i reflexionem en una vessant molt 
més important: la formació humana. Comencem a ser un referent 
i per això moltes famílies decideixen venir a l’Europa. S’ha d’expli-
car al soci que només ve a veure el Primer Equip que el dia de 
formalització de matrícules per l’Escola de Futbol hi havia cues 
als carrers Camèlies i Secretari Coloma... dues hores abans que 
obrís l’oficina!!! Malauradament, el club ha hagut de dir que no a 
moltes famílies que volien portar el seu nen a l’Europa perquè els 
actuals camps se’ns queden petits. Cal ser molt conscients que 
tot plegat ens dóna vida i és, sens dubte, garantia de futur! 

El dia d’inscripcions
a l’Escola de Futbol

hi havia cua als
carrers de Secretari
Coloma i Camèlies

... dues hores
abans d’obrir!

L’Escapvlat per dins...

L’Escapvlat és un mitjà de comunicació 
oficial del CE Europa que depèn del 
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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.
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... qui som?

l’enquesta
La Tercera Divisió 11/12 tindrà
un nivell d’equips...
A) Superior a l’actual 
B) Igual a l’actual 
C) Inferior a l’actual 

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

L’objectiu del Primer Equip per
la temporada 11/12 ha de ser...

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

PlayOff 

No patir per la zona baixa

Millorar els punts de l’actual
21,8%

11,5%

[À. Garreta] · La temporada 
passada, Josu Rodríguez es va 
convertir en el primer futbolista 
format íntegrament a l’Europa 
des de l’Escola fins al Primer 
Equip, sense haver vestit cap 
altra samarreta pel camí.

Enguany, un altre jugador de 
base serà protagonista d’un 
registre únic i també històric. Es 
tracta del davanter centre i capi-
tà del Juvenil A, l’escapulat Èric 
Blasco. El jove futbolista serà 
el primer jugador que donarà 
el salt al Primer Equip gracienc 
havent-se format prèviament 

als equips de la Fundació, al 
Camp de l’Àliga. Fins a la data, 
tots els juvenils o jugadors de 
l’antic filial Caprabo-Europa B 
van ser formats únicament en 
els principals equips “A” i “B” 
del Nou Sardenya.

Blasco va començar la seva  
cursa futbolística a l’Escola i 
en els equips de base del Nou 
Sardenya, però posteriorment 
va marxar a l’Àliga. La seva 
qualitat va explotar i va tornar 
als principals equips. Amb es-
forç i entrega s’ha guanyat la 
presència al màxim nivell 

Èric Blasco: El vol de l’Àliga
la notícia del mes

Èric Blasco, capità del juvenil, serà el primer futbolista de la història en fer el salt de l’Àliga al Primer Equip

Trajectòria escapulada
Éric Blasco Barbarà · 10/11/92
13 temporades de base a l’Europa

10/11 · Juvenil A
09/10 · Juvenil A
08/09 · Juvenil B/C
07/08 · Fundació Cadet A*
06/07 · Fundació Cadet B*
05/06 · Fundació Infantil A*
04/05 · Fundació Infantil B* 
03/04 · Aleví B
02/03 · Aleví B
01/02 · Benjamí 7
00/01 · Escola
99/00 · Escola
98/99 · Escola

* Equips del Camp de l’Àliga

El capità i davanter del Juvenil va començar a la Fundació
i ara dóna el salt al Primer Equip de l’Europa a Tercera

66,7%
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Mercat d’estiu
Altes, baixes i renovacions

Europa 2012

RENOVACIONS

DEFENSA
Aitor Olmo

Ruben Salvador
Àlex Cano

Alberto González
Raúl Pociello

MIG CAMP
Ivan Álvarez

Carlos Guzmán
Àlex Delmàs

Dani Valderas
Guillem Parres
Ramon Gatell

DAVANTERA
Ramon Rovira
Roger Segalés
Cebrià Queralt

ALTES
(mercat obert a futures
noves incorporacions)

PORTERIA
Rafa Leva (Santboià)

Eloi Mir (Damm)

DEFENSA
Aitor Torres (Prat)

MIG CAMP
Javi Lara (Prat)

DAVANTERA
Peque (Santboià)

Èric Blasco (Juvenil A)

BAIXES

PORTERIA
Joan Cañadas
Tato Burgada

DEFENSA
Àlex Isern

Diego Suárez
Narcís Barrera

MIG CAMP
Aitor González

DAVANTERA
Remo Forzinetti

* actualitzat a 08/06/11

Pedro Dólera renova el seu acord
amb l’Europa per dues temporades 
El tècnic posarà en marxa la propera temporada el seu tercer projecte

Escollit millor entrenador de la Tercera Divisió
Els premis “Som Superior”, 
concedits per la pàgina web 
Portal7.es, tria mitjançant els 
internautes el millor entrena-
dor de la Tercera Divisió en 
finalitzar el curs i des de fa ja 
tres temporades.

En l’exercici 10/11, el tècnic 
de l’Europa va ser escollit 
com entrenador revelació 
de la temporada. A més, va 
quedar segon a la classifi-
cació general votada pels 
internautes, just per sota del 

‘míster’ del Llagostera, Oriol 
Alsina. Enguany,  Pedro Dóle-
ra ha guanyat la tercera edi-
ció dels “Som Superior” per 
davant de Kiko Ramírez de la 
Pobla de Mafumet. El tècnic 
revelació ha anat a mans de 
Miki Carrillo de la Montañesa.

El passat dimarts dia 7 de 
juny, l’entrenador europeista 
va recollir el premi en un acte 
celebrat a Lloret on van estar 
presents diferents represen-
tants del futbol català  

Dólera, recollint el ‘Som Superior’ de l’edició 2011

L’entrenador europeista el dia de la roda de premsa de renovació

[À. Garreta] · La notícia era 
coneguda per tothom. Pedro 
Dólera va afirmar en roda de 
premsa posterior al partit amb 
la Pobla de Mafumet que havia 
arribat a un acord amb la direc-
tiva per seguir la temporada 
vinent a l’Europa i intentar, com 
ha fet en els dos anys que porta 
a la banqueta escapulada, mi-
llorar els registres anteriors.

L’aspecte que no era conegut 
i es va desvetllar en la roda de 
premsa celebrada el passat 
dilluns dia 23 de maig, és que 
l’acord no només és per una 
temporada, sinó per dues, fins 
a la finalització de la campanya 
2012/2013. Dólera serà el se-
gon entrenador d’aquest segle 
que firmarà un acord d’aques-
tes característiques després de 
Josep Moratalla al 2004.

En l’acte, que va comptar amb 
la presència de directius, socis, 
penyistes i alguns jugadors, es 
van posar en comú les línies 
generals del projecte esportiu 
del club, que seguirà el mateix 
camí que en les dues tem-

porades anteriors, apostant 
per un creixement esportiu 
econòmicament racional. L’ac-
te va comptar amb un espai 
final de precs i preguntes dels 
presents, tant mitjans de comu-
nicació com socis, on tots van 
aportar els seus diferents punts 
de vista sobre molts aspectes 
de l’entitat i l’equip.

L’actual campanya ha servit per 
veure una millora dels números 
d’un Europa que ha il·lusionat 
l’afició durant molts mesos 
amb l’opció de jugar el play-off 
d’ascens. Finalment l’equip ha 
ocupat el setè lloc de la taula 
amb 58 punts, millorant posició 
i números de la temporada an-
terior i convertint-se, aquest, en 
el millor registre del segle.

En l’horitzó del tècnic hi ha 
pel camí dos anys de projecte 
per consolidar el ‘mètode’ -tal 
com va batejar el projecte el 
periodista Èric Lluent- i intentar 
escalar posicions un any més i 
mantenir viu el somni (mai obli-
gació ara per ara) de colar-se 
entre els quatre primers 
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PRIMER EQUIP

JUVENIL A 

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

Jornada 38 · 15/05 · Estadi Nou Sardenya · 650 esp. · EUROPA 2 - POBLA MAFUMET 1

EUROPA: Tato Burgada, Aitor Olmo, Cano, Ruben Salvador (Àlex Isern, 82’), Pociello, Ivan 
Álvarez, Delmàs (Aitor González, 62’), Guzman, Segalés (Remo, 62’), Valderas i Rovira.  
POBLA MAFUMET: Fran, Joel, Sebas, Alfons (Oribe, 67’), Ton Alcover (Boniquet, 76’), 
Bueno, Sergio Juste, Alberto, Luceño, Ousmane i Fran Carbià.  ÀRBITRE: Daniel Navarro 
Jiménez (Bages).  TARGETES: Grogues a Ruben Salvador, Pociello, Delmàs, Aitor Gon-
zález i Remo (Europa) i a Ton Alcover (Pobla Mafumet). GOLS: 1-0 (Rovira, 13’); 1-1 (Fran 
Carbià, 26’); 2-1 (Cano, 55’).

Tercera Divisió · Grup V · CLASSIFICACIÓ FINAL

En verd: Places de PlayOff a Segona B · En vermell: Places de descens directe a Primera Catalana CLASSIFICACIÓ FINAL · Lliga Nacional · Grup VII

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

QUADRE DE LA LLIGA: TOTS ELS RESULTATS

La web oficial ( ceeuropa.cat ) ofereix totes les classificacions
de la història del club, lliga a lliga, des de la seva fundació.

Així mateix, es poden consultar més estadístiques individuals 
com ara el detall de jornada, rival, ordre i minut del gol de la lliga 10/11
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Glòria al Futbol Base amb títols i ascensos
[Redacció] · De la mà de Jordi 
Vela, com a màxim responsable 
de la direcció esportiva de base, 
ajudat pels coordinadors Marc 
Fernández i Fredi Martín, els 
equips formatius de l’Europa es-
tan recuperant de mica en mica 
el nivell que sempre ha tingut el 
Futbol Base de l’entitat. Fa unes 
setmanes el Juvenil D, l’Infantil 
A i l’Aleví E van proclamar-se 
campions de les seves lligues i 
poc després es van sumar a la 
festa: Juvenil C, Cadet A, Cadet 
B, Aleví C i Benjamí B, aquest 
últim equip de la Fundació, co-
ordinat per Xavier Lucas. 

En total han tingut lloc vuit 
ascensos de categoria que 
permeten recuperar part del 
terreny perdut els darrers anys, 
fruit també del canvi de cicle de 
l’entitat fa dues temporades. 
El nivell de la base europeista 
augmenta i d’aquesta manera 
també la competitivitat dels di-
ferents jugadors dels principals 
equips federats del club.

Classificacions

Posició final en lliga
de tots els equips de base

i puntuació global 

EQUIP
divisió / posició (total) / punts

JUVENIL A
Ll. Nac. · 5è (de 18) · 51 p.

JUVENIL B
Pref. · 5è (de 16) · 51 p.

JUVENIL C  
1a div · 1r (de 16) · 71 p.

JUVENIL D  
1a div · 1r (de 14) · 70 p.

CADET A  
Pref. · 1r (de 16) · 78 p.

CADET B 
Pref. · 1r (de 16) · 69 p.

CADET C
1a div · 2n (de 16) · 72 p.

CADET D
1a div ·10è (de 16) · 40 p.

INFANTIL A  
2a div · 1r (de 16) · 86 p.

INFANTIL B
2a div · 10è (de 16) · 36 p.

INFANTIL C
2a div · 12è (de 16) · 37 p.

INFANTIL D 
3a div ·2n (de 14) · 66 p.

ALEVÍ A
2a div · 5è (de 16) · 87 p.

ALEVÍ B
2a div · 6è (de 16) · 86 p.

ALEVÍ C  
3a div · 1r (de 15) · 103 p.

ALEVÍ D 
3a div · 13è (de 15) · 52 p.

ALEVí E  
4a div ·1r (de 12) · 85 p.

ALEVÍ F
4a div · 2n (de 14) · 98 p.

ALEVÍ G
4a div · 6è (de 16) · 86 p.

ALEVÍ H
4a div · 6è (de 15) · 81 p.

BENJAMÍ A
2a div · 2n (de 16) · 110 p.

BENJAMÍ B  
2a div · 1r (de 16) · 113 p.

BENJAMÍ C
2a div · 12è (de 15) · 54 p.

BENJAMÍ D
3a div · 3r (de 15) · 95 p.

BENJAMÍ E
3a div · 4t (de 14) · 83 p.

BENJAMÍ F
3a div · 6è (de 15) · 79 p.

BENJAMÍ G
3a div · 7è (de 16) · 76 p.

FEMENÍ B
1a div · 9è (de 16) · 43 p.

FEMENÍ C
2a div · 4t (de 11) · 41 p. 

FEMENÍ F7
1a div · 3r (de 11) · 56 p.

 = Títol de lliga
 = Ascens de categoria

Títol i ascens de l’Infantil A al camp del màxim rival, el Sant Andreu

El Juvenil D va ser el primer dels equips en guanyar la seva lliga

Els jugadors del Cadet A fan volar al seu tècnic, Gonzalo Riutort, després d’aconseguir l’ascens a Badalona / Foto: David Grau

Torn pels tornejos amistosos de final de temporada

Dels 30 equips de base mascu-
lins i femenins de l’entitat, cap 
d’ells ha perdut la categoria 
aquesta temporada i la majoria 
han quedat a la zona mitja o 
alta de les seves respectives 
lligues i divisions.

En el darrer partit de lliga del 
Primer Equip, disputat el 15 de 
maig, l’Infantil A i l’Aleví E van 
rebre un passadís d’honor. La 
resta d’ascensos, van arribar 
en setmanes posteriors 

El Benjamí B, campió

CATEGORIA BENJAMÍ

* Torneig La Garriga
* Memoria Pere Pericas
(Vilanova del Vallès)
* Torneig St. S. d’Anoia

CATEGORIA ALEVÍ

* Memorial Xavi Vallejo
* Torneig Sant Cugat
* Torneig Tordera
* Torneig Mirasol
* Memorial Pere Pericas
* Torneig St. S. d’Anoia

CATEGORIA INFANTIL

* Memorial Juanma Cabanas
* Cerdanyola Cup
* Torneig Vila de Cubelles
* Memorial Pere Pericas
* Torneig St. S. d’Anoia

CATEGORIA CADET

* Torneig Mirasol
* Torneig Vilanova i la Geltrú
* Torneig Montcada
* Memorial Pere Pericas
* Torneig St. S. d’Anoia

CATEGORIA JUVENIL

* Torneig Mirasol
* Torneig Ciutat d’Esplugues
* Memorial Pere Pericas
* Torneig St. S. d’Anoia

Aquests són els tornejos més 
destacats però no tots els que 
es disputaran al juny. Alguns 
equips competiran en altres 
tornejos encara per concretar. 
Els resultats més destacats es 
podran llegir a ceeuropa.cat
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[À. Garreta] · Per quart any 
consecutiu, el club va celebrar 
la seva trobada amb el soci 
en el dia de l’aniversari del 
club (5 de juny). Els 104 anys 
d’història van estrenar el canvi 
de nom de l’acte, que ha deixat 
de ser un sopar fixe per con-
vertir-se en la ‘Diada del Soci’, 
de format variable.

Celebrat sota tribuna, dins 
del Nou Sardenya, l’acte va 
servir per concedir l’insígnia 
d’or a 50 anys de fidelitat. En 
aquesta edició la va rebre 
el soci número 49, Ramon 
Besora Ponsolé. Així mateix, 
la directiva de l’Europa va 
decidir concedir el títol de 
soci d’honor a dues persones 
que han donat molts anys de 
la seva vida al servei del blau 
escapulari des del silenci de 
les oficines, Josep Maria Fe-
lip i Elvira Montardit.

Els entrenadors i ajudants 
que han quedat campions 
de lliga i han assolit ascens 
amb els seus equips de ba-
se també van rebre el seu 
homenatge tot i que no tots 
van poder assistir a l’acte. 
Aquests són: Juvenil C (Fran 
Riso i Esteban Golarons), 
Juvenil D (David Valero i 
Juan Cantarero),  Cadet A 
(Gonzalo Riutort i Kentaro 
Tsuboi), Cadet B (Nacho de 
Prada i Marc Baró), Infantil 
A (Ramon Gatell i Edgar 
Roure), Aleví C (Josu Rodrí-
guez i Ferran Torres), Aleví E 
(Sergi Vera i Óscar Baguena) 
i Benjamí B (Carlos Guzman 
i José Mora).
La Diada va comptar amb 
la presència de més de 70 
socis, aficionats, directius i 
autoritats de Gràcia 

quarta eDició De L’acte De recOneiXement a La fiDeLitat aL ce eurOpa · 5 De juny DeL 2011

La nova Diada del Soci va celebrar l’aniversari
del CE Europa amb un dinar al Nou Sardenya

El pastís d’aniversari dels 104 anys europeistes

INSÍGNIA D’OR DEL CLUB · Ramon Besora Ponsolé

Soci número 49
50 anys de fidelitat

Josep Maria Felip i Elvira Montardit, nous socis d’honor de l’Europa

Els tècnics campions de base també van ser reconeguts
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MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Xavier Vidal

Els més greus escàndols arbitrals a Gràcia (II i final)
El dia 9 d’octubre del 1983 és 
una data que molts europeistes 
encara recorden i que va asso-
ciada a dos cognoms: Hervás 
Torres. Aquella temporada l’Eu-
ropa havia iniciat el campionat 
de manera espectacular, amb 
cinc victòries en les primeres 
cinc jornades i això a segons 
qui no li va fer massa gràcia. 

En la jornada sis, tocava derbi 
barceloní contra el Júpiter. 
L’ambient era espectacular, 
els graciencs havien iniciat la 
temporada com un coet i per la 
seva banda els de La Verneda 
estaven situats a la zona mitja 
de la classificació. 
El partit va iniciar-se de manera 
magnífica amb ocasions de 
gol pels dos equips; l’encontre 
transcorria dins la normalitat 
més absoluta, sense entrades 
brutes ni joc dur, però l’àrbitre 
tenia ganes d’emocions fortes 
i va començar a ensenyar tar-
getes grogues per qualsevol 

motiu. Hervás Torres va acabar 
el partit havent mostrat 14 targe-
tes grogues i 4 vermelles; totes, 
excepte dues per entrades dures, 
se les va inventar aplicant el seu 
reglament imaginari.
A la mitja part l’Europa es va que-
dar amb 9 homes i amb el marca-
dor 0-1. El públic tot i mantenir les 
formes, estava al límit i va acomia-
dar l’àrbitre amb una espectacular 
cridòria i una fortíssima xiulada. 
Hervás, espantat amb la esbron-
cada rebuda, es va negar a sortir 
a xiular la segona part i exigia la 
presència de la Policia Nacional. 
Aquesta petició va trigar 55 minuts 
a fer-se efectiva, fet que encara 
va encrespar més els ànims dels 
aficionats europeistes. 
Per la seva banda, els jugadors 
d’ambdós equips i veient l’es-
pectacle arbitral, també van ser 
víctimes dels nervis i del descon-
cert, fet que encara tensava més 
la situació. Finalment l’Europa 
perdia el partit per 0-3 i acabava 
l’encontre amb 7 homes. Dies 

després Valdés va ser sanci-
onat amb tres partits, Ureña 
amb dos i Sardenya clausurat 
per un partit.
Anys enrere, Hervás Torres 
ja havia protagonitzat un altre 
“espectacle” en un Gramenet-
Europa amb ‘tangana’ i agres-
sions dels jugadors locals al 
propi àrbitre.

Si fem un repàs dels escàndols 
arbitrals més sonats de la histò-
ria europeista, ens trobem amb 
Cuenca Ordoñez (temporada 
88-89 en un Europa – Gavà); 
Lorca Jubero (92-93 en un Eu-
ropa – Barça C); Fuentes Martín 
(96-97 en un Mataró – Europa) 
àrbitre, aquest últim, que té el 
trist record de deixar l’Europa 
amb set jugadors; Pereñíguez 
Pérez (95-96 en un Gandia-
Europa de promoció a 2a B) 
i finalment el darrer escàndol 
viscut enguany amb Galan Ba-
ró, deixant l’Europa amb vuit 
contra el Vilanova 

Retall de la crònica de Mundo Deportivo el 10 d’octubre del 1983
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Segona edició dels memorials
Xavi Vallejo i Juanma Cabanas

Els memorials a Xavi Valle-
jo i Juanma Cabanas viuran 
aquest juny la seva segona 
edició. El dedicat a Vallejo 
es jugarà en categoria aleví 
i el dedicat a Cabanas en in-
fantil. L’estadi viurà dos caps 
de setmana amb tornejos de 
creació pròpia que busquen 
consolidar-se. 
El primer dels tornejos que 
tindrà lloc serà el de catego-
ria infantil, el dedicat a Caba-
nas. El dissabte 11 de juny 
es disputaran les semifinals 
Barcelona - Blanes (16 ho-

res) i Europa - Espanyol (18 
hores). El diumenge dia 12 
tindrà lloc a les 10 el tercer i 
quart lloc i a les 12 la final. 

En el memorial de Vallejo, 
de categoria aleví, jugaran 
semis el dissabte dia 18 el 
Sant Cugat - Jàbac (16 ho-
res) i Europa - Santboià (18 
hores). Diumenge dia 19 a 
les 10 hi haurà el tercer i 
quart lloc i a les 12 la final. 

La pàgina web oficial infor-
marà del torneig tant en arti-
cles, cròniques i fotografies 
com en informació dels re-
sultats via Twitter  

El pòster de la competició
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