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L’Assemblea General de socis 
va ser una de les més plàcides

La cita anual de la directiva 
amb els socis i sòcies del 
club va ser una bassa d’oli 
on tots els punts de l’ordre 
del dia van ser aprovats per 
unanimitat i no va registrar 
cap requeriment.
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Recuperem en aquest número 
la particular secció dedicada 
a un protagonista destacat del 
club amb el retorn del punta 
Cebri a la competició després 
d’una llarga lesió.

I també...

El Primer Equip i també el 
Juvenil A han registrat un 
dels millors inicis de lliga de 
les darreres temporades a les 
seves respectives lligues.

Ens visita l’Espanyol B, equip 
indiscutiblement favorit per 
disputar la promoció d’ascens 
i màxim aspirant a Tercera per 
quedar campió de lliga.
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editorial
L’Europa també juga amb 3 defenses
Els elogis a l’estil de joc del FC Barcelona són constants i diaris a 
la premsa escrita, ràdios i televisions, principalment de casa nos-
tra. No és pas exagerat que la forma de jugar del conjunt blau-
grana, instaurada per Cruyff i perfeccionada per Guardiola, és del 
més bell espectacle estètic que es pot observar en aquest esport, 
independentment dels colors que cadascú senti com aficionat.

Partint d’això, s’acostuma a dir que només el Barça és capaç 
d’aplicar certes teories futbolístiques perquè té els millors juga-
dors del món i que alguns atreviments, com una defensa formada 
per només tres homes, no està a l’abast de ningú més. És fals. 
El nivell Barça és evident que, en els temps actuals, ningú més 
el té, però es pot intentar aplicar una versió adaptada del mateix 
concepte encara que no es tingui la millor plantilla del món.

Això és el que va fer el Juvenil 
A de l’Europa, dirigit per Jesús 
Angoy, en el seu duel al Nou 
Sardenya contra el Barcelona B, 
el gran favorit al títol de la Lliga 
Nacional de juvenils. 

L’encontre va fer pujada pels 
graciencs al minut 14 de partit, 
quan el Barça es va posar 0-1 al 
marcador. Des d’aquell moment 
i fins al final, l’Europa va jugar 

amb una defensa de tres. Al més pur estil Barça, intentant donar-li 
la volta al partit amb el mateix estil que el seu rival, pagant amb la 
mateixa moneda... i va funcionar!

Amb una forta pressió a la sortida de pilota del conjunt blaugrana, 
un constant intent de no precipitar-se en cap passada i tractar 
amb tacte la pilota, l’Europa va anar generant ocasions i finalment 
va aconseguir empatar gràcies a un clar penal provocat per mans 
d’un defensa blaugrana.

És de calaix que el Juvenil A de l’Europa no té jugadors de la qua-
litat del planter del Barça (ni el de l’Europa ni cap altre de la lliga) i 
que el més fàcil per jugar contra un gran és plantejar una defensa 
amb tothom enrere, pilotada llarga i joc dur per evitar regats del ri-
val en zona ofensiva. Angoy, com ho fa Lluís Carreras al Sabadell 
a Segona A -per posar un exemple- va demostrar que no cal tenir 
els millors per aconseguir els mateixos resultats que els millors. 
El futbol, sens dubte, dóna millors resultats jugant bé 

El plantejament
tàctic del partit
del Juvenil A

davant el Barça
confirma la teoria
que sempre és
millor jugar bé

l’enquesta
Trobes bé que les actes online de 
la FCF no incloguin incidències i 
explicació de les amonestacions?

A) Sí 
B) No 

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

La FCF hauria d’intervenir sobre 
els clubs que cobren per veure 
partits de base de menors?

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Sí

No
95,1%

4,9%
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... qui som?

[Àngel Garreta] · L’estrena dels diferents campionats de lliga cor-
responents a la temporada 2011/2012 resulten positius en els 
principals equips de l’entitat. A Tercera Divisió, el Primer Equip 
ha signat el millor inici de l’era Dólera fins la jornada set. Les 
incorporacions més destacades, com Rafa Leva sota pals, Javi 
Lara en la creació de joc i Peque en l’aspecte ofensiu, han donat 
fruit des del primer dia integrant-se a la perfecció al sistema.
Un dels aspectes que també ha acompanyat amb força l’inici de la 
temporada és el fet de saber ‘liquidar’ els partits que es guanyen 
per la mínima diferència. En aquest sentit l’aspecte defensiu de 
l’equip ha millorat i només a Castelldefels han volat punts als 
darrers minuts. L’equip segueix a dalt malgrat les darreres dues 
derrotes seguides contra Pobla de Mafumet i Gramenet.

Pel que fa al Juvenil A, espectacular inici de lliga estan signant 
els nois entrenats per Jesús Angoy. Després d’iniciar la Lliga 
Nacional amb derrota gens merescuda al camp de L’Hospitalet, 
el conjunt gracienc ha guanyat quatre partits consecutius i en el 
duel més important d’aquest començament de campionat, contra 
el Barcelona B, l’equip escapulat va aconseguir un empat a casa 
contra el màxim favorit del campionat i amb l’atreviment i qualitat 
de fer-ho ‘pagant’ al Barça amb la mateixa moneda: joc de toc, 
pressió a dalt i una defensa de tres jugadors, un fet insòlit en els 
rivals que s’enfronten a la maquinària blaugrana.

Rere el Juvenil A, l’equip B de juvenils també ha començat amb 
força, guanyant els seus tres primers partits de lliga 

El Juvenil A ha començat a dalt i amb molta força

Els millors inicis de lliga Cebrià Queralt

Un nom propi ha ocupat el 
protagonisme del passat 
mes de setembre en l’as-
pecte esportiu de l’entitat. 
El davanter Cebri va tornar 
als terrenys de joc per dis-
putar el darrer quart d’hora 
del partit Europa-Cornellà 
corresponent a la sisena 
jornada del campionat de 
lliga i que es va disputar el 
diumenge dia 25.

Els socis i aficionats de 
l’Europa presents al Nou 
Sardenya van rebre al 
davanter amb una ovació 
tancada de les més so-
nores i importants que es 
recorden per un jugador 
en l’era recent. El punta, 
garantia d’entrega, lluita, 
qualitat i gol, torna de mica 
en mica a l’equip, guanyant 
minuts i convertint-se un 
autèntic ‘fitxatge’ de tardor 
per l’equip escapulat 

Davanter del Primer Equip

protagonistala notícia del mes

Un instant de l’Europa - Barcelona B de juvenils del passat diumenge
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L’Assemblea General reforça el projecte del club
[Redacció] · L’Assemblea Ge-
neral de socis celebrada el 
passat 20 de setembre al 
Centre Moral va ser una de les 
més plàcides que es recorden 
en la història recent. Amb tots 
els punts de l’ordre del dia 
aprovats per unanimitat.

L’acte va deixar veure que 
no existeixen preocupacions 
generals i específiques de pes 
entre la massa social europe-
ista, convocada i reunida en 
baix nombre respecte anteriors 
assemblees (només 49 socis 
i sòcies). Tots els punts de 
l’ordre del dia, pressupostos i 
balanç econòmic van ser apro-
vats per unanimitat. 

Els socis van donar també el 
vist-i-plau a la incorporació a la 
junta directiva de Josep Maria 

presents a fer-ho, sobretot 
esportivament, en hores baixes 
si aquestes arriben al llarg de 
la temporada. Destacant que 
la grandesa de l’Europa s’ha 
d’explicar als joves, el dirigent 
europeista va afegir que la re-
alitat del club passa pel Futbol 
Base i l’Escola.
 
Responent un dels dubtes for-
mulats en el torn de precs i pre-
guntes, el president va explicar 
que aviat hi hauria un remei, 
en concepte de reforma de la 
instal·lació, per resoldre la falta 
de llum en algunes zones de 
l’estadi, principalment en els 
focus ubicats a tribuna. També 
es va comentar la voluntat del 
club d’obrir a concurs una pla-
ça per fer de locutor dels partits 
de l’equip al Nou Sardenya per 
la megafonia 

Romero i Francesc Ozerans 
(que havien ocupat càrrec de 
vocalia recentment i havien 
sortit de la junta per incom-
patibilitats laborals) i Xavier 
Pascual, persona responsable 
de l’acord de patrocini princi-
pal entre Toshiba i l’Europa. 
En els números presentats pel 
club als seus abonats figura 
un superàvit de la passada 
temporada de 29.177,64€ i un 
pressupost global pel Primer 
Equip en el present exercici 
per import de 295.000€ .

D’aquests diners, 205.000€ 
es destinaran exclussivament 
a fitxes i retribucions i els 
altres 90.000€ a despeses, 
desplaçaments i gestions. El 
president, Guillaume de Bode, 
va donar les gràcies als socis 
pel suport rebut, animant als 

Recull d’imatges de diversos moments de l’Assemblea General 2011 que va tenir lloc al Centre Moral i Instructiu de Gràcia el passat dimarts 20 de setembre a la tarda

Els ‘precs i preguntes’ es van quedar
a tocar de passar a la història de l’entitat
Els clubs i entitats tenen en l’Assemblea General el moment 
de l’any per passar comptes amb els seus associats. Al marge 
dels diferents punts de l’ordre del dia en aspectes econòmics 
i en memòries esportives, el darrer de tots els punts sempre 
és el torn de precs i preguntes dels presents a l’acte.
L’assemblea de l’Europa va quedar-se a pocs segons de no 
registrar ni un sol dubte ni preocupació. Un fet que hauria 
estat històricament inèdit. Fins i tot la directiva va haver 
d’animar, de forma insòlita, a formular dubtes 
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PRIMER EQUIP JUVENIL A 

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

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

Jornada 4 · 17/09 · Estadi Nou Sardenya · 750 esp. · EUROPA 2 - PRAT 1

EUROPA: Rafa Leva, Aitor Olmo, Alberto, Cano, Pociello, Valderas (Guzman, 84’), Ivan Álvarez, Javi 
Lara, Delmàs, Segalés (Rovira, 73’) i Peque (Èric Blasco, 89’). 
PRAT: Toni, Sierra, Víctor Duran, Murillo, Larios, Fran, Ferran (Blas, 85’), Fernando, Ignacio (Matamala, 
60’), Charly i Jaime (Ernest, 69’). ÀRBITRE: Oliver Castaño Coso. 
TARGETES: Grogues a Alberto i Peque (Europa) i a Toni, Sierra -dues i expulsió minut 65-, Murillo, 
Fernando -dues i expulsió minut 86-, Ignacio, Charly i Jaime. 
GOLS: 1-0 (Javi Lara, 25’); 1-1 (Larios -p-, 64’); 2-1 (Javi Lara -p-, 87’) 

Jornada 5 · 21/09 · Mpal. Els Canyars · 150 esp. · CASTELLDEFELS 3 - EUROPA 2

CASTELLDEFELS: Planagumà, Javi Rodríguez, Amantini, Alberto García, León (Kevin, 71’), Jorge 
Sánchez, Montilla (Navarro, 81’), Ivan Boniquet, Jairo, Uri i Javi Sánchez (Sascha, 78’). 
EUROPA: Rafa Leva, Aitor Torres, Alberto, Ruben Salvador, Pociello, Iván Álvarez, Guzmán (Parres, 
65’), Javi Lara (Delmàs, 65’), Gatell (Segalés, 65’), Peque i Rovira. ÀRBITRE: Roger Sales Font. TAR-
GETES: Grogues a Alberto García, Jairo, Kevin, Uri, Sascha i el delegat José Valero (Castelldefels) i a 
Rafa Leva, Peque, Rovira i Delmàs (Europa). GOLS: 1-0 (Jorge Sánchez -p-, 58’); 2-0 (Javi Sánchez, 
67’); 2-1 (Parres, 88’); 2-2 (Alberto, 90’); 3-2 (Sascha, 92’).  

Jornada 6 · 25/09 · Estadi Nou Sardenya · 700 esp. · EUROPA 1 - CORNELLÀ 0

EUROPA: Rafa Leva, Aitor Olmo, Cano, Alberto, Pociello, Ivan Álvarez, Valderas (Parres, 70’), Peque, 
Delmàs (Rovira, 70’), Javi Lara i Segalés (Cebri, 75’). 
CORNELLÀ: José, Edgar, Martí (Manel, 80’), Valentín, Israel, Xavi Moro (David, 63’), Didi (Franco, 55’), 
Luís, Enric, Puerto i Boris. ÀRBITRE: Albert Ávalos Martos. 
TARGETES: Grogues a Alberto, Delmàs, Cebri i Ivan Álvarez -dues i expulsió minut 81- (Europa) i a 
Israel, Didi i Luís (Cornellà). Vermella directa a Edgar -minut 49- (Cornellà). GOLS: 1-0 (Parres, 84’). 

Jornada 7 · 02/10 · Estadi Alumnes Obrers · 500 esp. · VILANOVA 0 - EUROPA 1

VILANOVA: Adrià, Valldosera, Mañosa, Marcos Garcia, Carlos, Plazuelo (Pep, 70’), Cristian (Marcos 
Forzinetti, 66’), Roberto Camacho, Pinilla (Alabau, 45’), Sergi Pérez i Dani Acosta. EUROPA: Rafa Leva, 
Aitor Olmo, Alberto, Cano, Aitor Torres, Parres, Valderas, Èric Blasco (Cebri, 72’), Javi Lara (Ruben 
Salvador, 83’), Segalés (Rovira, 68’) i Peque. ÀRBITRE: Óscar Bergadà Braña. TARGETES: Grogues a 
Sergi Pérez (Vilanova) i a Aitor Olmo, Aitor Torres i Javi Lara (Europa). GOLS: 0-1 (Valderas, 24’)

Jornada 8 · 08/10 · Estadi Nou Sardenya · 750 esp. · EUROPA 0 - POBLA MAFUMET 2

EUROPA: Rafa Leva, Aitor Olmo, Alberto, Cano, Aitor Torres, Parres, Javi Lara, Valderas (Ivan Álvarez, 
45’), Delmàs (Cebri, 66’), Peque i Segalés (Èric Blasco, 81’). 
POBLA MAFUMET: Sergio, Alberto, Joel, Aleix, Segarra, Sebas (Mozo, 88’), Víctor Oribe (Aitor Casas, 
84’), Alfons (Jordi Roca, 71’), Jan, Ñoño i Èric Via.  ÀRBITRE: José Maria Quintana Carmona. 
TARGETES: Grogues a Aitor Olmo, Alberto, Aitor Torres i Cebri (Europa) i a Segarra, Sebas, Jan i Ñoño 
(Pobla Mafumet).  GOLS: 0-1 (Víctor Oribe, 18’); 0-2 (Jordi Roca, 88’).

Jornada 9 · 12/10 · Estadi Municipal de Santa Coloma · 350 esp. · GRAMENET 3 - EUROPA 1

GRAMENET: Miguel Ramos, Guillem, Jaime, Aitor, Pons, Oriol Molins, Morales (Gascón, 83’), Alcaraz, 
Manu (Josele, 80’), Miralles i Raventós (Toni, 72’). EUROPA: Rafa Leva, Aitor Torres, Cano, Ruben 
Salvador, David, Ivan Álvarez (Èric Blasco, 69’), Peque, Parres, Cebri (Nils, 76’), Javi Lara (Delmàs, 
46’) i Rovira. ÀRBITRE: Abraham Martínez Sáez. TARGETES: Grogues a Guillem, Jaime i Alcaraz 
(Gramenet) i a Cano i David (Europa). GOLS: 1-0 (Raventós, 4’); 2-0 (Morales, 75’); 3-0 (Molins, 81’); 
3-1 (Delmàs -p-, 88’). 

Tercera Divisió · Grup V · (actualitzada 12/10/11)

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

(actualitzada 09/10/11) · 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 09/10/11) · 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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CE EUROPA vs RCD ESPANYOL B 

 RCD Espanyol B
 Fundat l’any 1994

[A. Tenllado]  L’Espanyol B 
de l’actual temporada en poc 
s’assembla al de la temporada 
passada. Ha patit una profunda 
renovació en totes les seves líni-
es per intentar assolir la Segona 
Divisió B. Hi ha hagut baixes im-
portants de jugadors emblemà-
tics com Guillem Savall, Lucas 
Porcar i Dani Nieto. També han 
ascendit al primer equip defini-
tivament Raúl Rodríguez, Rui 
Fonte i Thievy. Es mantenen en 
el grup jugadors clau l’any pas-
sat com el porter romanès Dinu 
i els defenses Canal, Blázquez 
i Víctor Alvarez. 
S’hi consoliden jugadors com 
Pau Senent, Darder, Eric i Clerc 
que l’any passat, tot i ser juvenils, 
van gaudir de bastants minuts. 

S’han incorporat  procedents del 
juvenil el porter internacional en 
categories inferiors Edgar i el 
mitja punta Pirulo. 
Són nous a l’equip dos jugadors 
amb àmplia experiencia a Terce-
ra i Segona B com Cristian Gó-
mez i Cristian Alfonso, ambdòs 
provinents de L’Hospitalet. L’úl-
tim ja ha debutat a Primera amb 
el primer equip blanc-i-blau. 

També ha fitxat Zou, exjugador 
del Terrassa i que procedeix del 
San Roque de Lepe, per apun-
talar el centre de la defensa. Al 
migcamp retorna el camerunés 
Tiko Messina, després de la se-
va cessió al Pontevedra. Impor-
tant és el retorn a Catalunya del 
davanter Bakary (ex Premià), 

La història del rival L’Espanyol B juntament amb la Pobla de Mafumet són els dos 
únics equips filials del grup V de Tercera Divisió. Històricament i 
abans de la fundació de l’actual segon equip perico, l’Espanyol 
havia comptat amb diferents clubs fent les funcions de filial: la 
Peña Deportiva Saprissa, l’Espanyol Amateur i L’Hospitalet. 
Aquest últim va gaudir d’aquesta condició de filial tot i mantenir 
el seu nom des de començaments de la dècada dels 80 fins a 
meitat dels 90.

L’embrió de l’actual Espanyol B neix el 7 d’agost de 1990 quan es 
signa un acord de filiació amb el Futbol Club Cristinenc de Santa 
Cristina d’Aro. Aquest club des de la seva fundació va assolir 
diversos ascensos de categoria que el van portar ràpidament a 
Tercera Divisió. Un any després d’aquest acord l’equip va co-
mençar a competir, durant tres anys, amb el nom de Cristinenc 
Espanyol, ostentant la condició de segon filial espanyolista, doncs 
encara existia el conveni amb L’Hospitalet.

En la seva primera temporada com a Espanyol B, la del curs 
1994-95, es va proclamar campió de Tercera Divisió i després 

del preceptiu play-off va assolir l’ascens a Segona Divisió B. 
Durant aquestes 17 temporades d’existència, l’equip n’ha passat 
12 a Segona B, disputant fins i tot tres promocions d’ascens a 
Segona “A” (1997/98, 2000/01 i 2001/02) i cinc a Tercera Divisió, 
proclamant-se campió per segona vegada la temporada 2008/09. 
Aquesta, per tant, serà la seva sisena campanya amb el nom 
actual  a Tercera Divisió.

Aquest estiu l’equip blanc-i-blavu, tot i no haver aconseguit l’as-
cens la temporada passada i ni tan sols una plaça per disputar-lo, 
va estar en negociacions per cobrir alguna de les vacants per 
impagament a Segona B, però finalment en va desistir per l’ele-
vat cost econòmic que això suposava, donat que la RFEF (Real 
Federación Española de Fútbol) demanava més de 300.000€ 
per comprar una plaça. 

Com a equip filial, l’Espanyol B ha complert sobradament la seva 
funció de nodrir de jugadors al primer equip. El RCD Espanyol 
actualment pot presumir de ser un dels equips de Primera Divisió 
amb més jugadors formats a la seva pròpia base 

Campionat de Lliga de Tercera Divisió (grup V) · 16 d’octubre del 2011 · 10a jornada · Estadi Nou Sardenya · 12:00 hores

Per Agustí Tenllado

després del seu pas pels filials 
de Saragossa i Valladolid. Però 
els veritables fitxatges “estre-
lla” vénen de l’estranger: són 
l’holandès Marvin Zeegelar i el 
mexicà Taufic Guarch. 

Un equip de luxe que espera no 
decebre als aficionats pericos. 
També hi ha hagut relleu a la 

banqueta. La temporada ante-
rior la va acabar com a remei 
d’emergència Ferran Manresa, 
que a punt va estar de clasifi-
car l’equip pel play-off. Aquest 
any la direcció de l’equip s’ha 
confiat a l’hispano-argentí Raúl 
Longhi, exjugador de l’Espanyol 
i que entrenava als veterans de 
l’entitat blanc-i-blava. Longhi 

era l’entrenador la temporada 
1988/1989 d’aquell Sant Cugat 
que va aconseguir el campionat 
de Preferent en un frec a frec tre-
pidant amb el nostre Europa.

L’Espanyol B no només està 
enguany obligat a disputar pro-
moció sinó que és el màxim 
favorit al títol de lliga 

Els darrers precedents en lliga

TEMPORADA CASA FORA DIVISIÓ

2010/2011 0-2 1-1 Tercera
2008/2009 1-2 5-0 Tercera
2005/2006 0-3 3-0 Tercera
1999/2000 1-2 1-1 Tercera
1993/1994* 2-2 0-3 Tercera

TEMPORADA CASA FORA DIVISIÓ

1992/1993* 1-4 0-0 Tercera
1991/1992* 2-1 0-1 Tercera
1986/1987** 2-2 1-3 Preferent

* = Com Cristinenc Espanyol / ** = Com Espanyol Amateur

L’únic precedent
de lliga a l’Àliga

Només un partit de caràcter 
oficial a la història de l’Europa 
ha jugat l’equip gracienc a la 
seva segona instal·lació es-
portiva, el Camp de l’Àliga.

Des que va desaparèixer 
l’antic Vallcarca i l’Europa va 
gestionar el camp del nord 
del districte, el Primer Equip 
escapulat només havia dispu-
tat un amistós contra la Gra-
menet B i una edició del Vila 
de Gràcia contra el Santboià. 
El canvi de gespa del Nou 
Sardenya l’estiu passat es va 
allargar més del que s’havia 
previst en un principi i això va 
provocar que la jornada dos 
del campionat, a casa contra 
l’Espanyol B, s’hagués de dis-
putar a l’Àliga. Va ser el primer 
i fins ara únic precedent oficial 
com a local, a Gràcia, en lliga 
i fora del Nou Sardenya.
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Els petits de la casa tornen a començar curs

[Àngel Garreta] ·  Passades les 
vacances d’estiu i amb el retorn 
dels nens i nenes a classe, hi 
ha una altra escola que també 
es posa en marxa: la del Club 
Esportiu Europa.

Supervisada pel directiu Arturo 
Ramírez (com a responsable 
de la junta directiva) i dirigi-
da per Xavier Lucas, l’etapa 
esportiva més educacional i 
formativa del club aglutina ja 
gairebé mil nens i nenes, dels 
quals gairebé un parell de cen-
tenars competeixen federadats 
en edats més avançades.

Aquesta secció interna de 
l’entitat funciona sota l’esperit 
de passar-ho bé fent esport, 
viure en valors i hàbits d’equip, 
començar a formar aspectes 
principals del futbol i premiar 
l’esforç per sobre del resultat 
puntual d’un partit. En aques-
ta etapa l’aspecte competitiu 
comença a despertar-se, però 
passa absolutament a un pla 
secundari i gens important.

Sota la direcció de Lucas hi ha 
tres coordinadors més. Raúl 
Forestieri és responsable del 
Nou Sardenya i Jonathan Or-
tuño i Jordi Almirall ho són dels 
menuts que realitzen els seus 
entrenaments a l’Àliga. Per 
sota d’ells, gairebé seixanta 
monitors vetllen pel bon desen-

volupament de les diferents ac-
tivitats en el dia a dia. Enguany 
només hi ha 13 monitors nous. 
La resta, repeteixen d’anys 
anteriors o bé són jugadors de 
la primera plantilla o d’altres 
equips de l’Europa.

Fa unes poques setmanes tots 
els nens i nenes van començar 
a vestir-se de curt per disputar 
els seus entrenaments. L’Esco-
la es divideix en dos torns:  Al 
Nou sardenya hi ha entrena-
ments de dilluns i dimecres (de 

17.30 a 18:30 o bé de 18:30 a 
19:30 hores) i entrenaments 
de dimarts i dijous amb els 
mateixos horaris. Al Camp 
de l’Àliga, els torns ocupen la 
mateixa divisió de dies i les 
sessions es realitzen de 17:45 
a 18:45 hores.
La competició té lloc, de forma 
interna (pels no federats) tots 
els dissabtes al matí de 08:40 
a 14:40 hores amb horaris ro-
tatius per tal de no fer matinar 
sempre les mateixes famílies 

i distribuir millor les hores. Els 
pares i mares dels alumnes 
també disputen les seves par-
ticulars lligues, fins i tot d’ani-
mació, fet que complementa 
l’activitat dels menuts.

Entre el gairebé miler de petits 
aspirants a futbolistes que té 
lEscola, hi ha jugadors becats 
gràcies a un conveni amb 
l’Ajuntament de Barcelona i 
l’acord de col·laboració amb el 
centre d’acollida de Sant Josep 
de la Muntanya.

No és l’únic aspecte solidari 
que mostra aquesta àrea del 
club. Cada monitor i coordina-
dor destina 1 euro de la seva 
retribució mensual per un pro-
jecte d’ajuda social decidit en 
comú pels participants. Una 
de les principals intencions de 
l’Escola és unir sota un mateix 
concepte tots els aspectes prin-
cipals de la vida d’una persona: 
salut, esport, sacrifici, treball 
en equip, solidaritat, diversió, 
família i responsabilitat.

És per això que el prestigi de 
l’Europa en aquesta àrea de 
creixement dels infants és un 
dels més elevats de Barcelona i 
Catalunya. De fet, el club té ac-
tualment una llista d’espera de 
més de 192 nens i nenes que 
les seves famílies volen vestir 
amb la samarreta escapulada. 
Una mostra de la feina ben feta 
durant anys 

    Escola

L’Escola de Futbol, una de les més prestigioses de Catalunya, arrenca una nova temporada formativa i educativa

L’Escola uneix tots
els aspectes més

importants a la vida:
salut, esport,

sacrifici, solidaritat,
treball en equip,
diversió i família

Xavier Lucas, director de l’Escola del CE Europa

Les xifres de tots els aspectes interns de l’Escola de Futbol
Total jugadors: 998 (808 en lliga interna els dissabtes i 190 federats a la Fundació) 
Total monitors: 58 (entre ells 11 jugadors del Primer Equip, 8 del Juvenil A i 3 del Femení) 
Total coordinadors: 1 director, 1 coordinador Nou Sardenya i 2 coordinadors Camp de l’Àliga
Total equips: 70 de lliga interna (10 promeses, 20 prebenjamins, 16 benjamins, 12 alevins
i 12 infantils/cadets) més 13 federats (7 benjamins, 4 alevins, 1 infantil i 1 cadet)
Entrenaments: 130 dies d’activitat a l’any · Partits: 3 per equilibrar, 15 de lliga i 11 de copa
Llista d’espera: 192 jugadors (a 7 d’octubre) 
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El Club

El Camp de l’Àliga 
s’omple de color

Aquesta temporada, els 
equips que entrenen i ju-
guen al Camp de l’Àliga 
han comprovat les millo-
res visuals i funcionals que 
presenta la instal·lació. 
Pintat de blau, com el Nou 
Sardenya, el recinte s’ha 
posat al dia de manteni-
ment tots els seus aspec-
tes externs i de serveis  

MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Xavier Vidal

L’Europa de rugbi
Els bons aficionats a l’esport 
saben que durant aquests me-
sos s’està disputant la Copa del 
Món de rugbi a Nova Zelanda.
Aquest esport va arribar a casa 
nostra a principis del segle XX. 
El primer partit el van disputar 
l’Espanyol i el Patrie el 21 de 
maig del 1911. De totes mane-
res, encara van haver de passar 
onze anys fins la creació de la 
Federació Catalana de Rugbi 
(1922) que donaria lloc a la 
disputa del primer Campionat 
de Catalunya. 

A diferència del futbol, el nostre 
campionat va tenir rang de títol 
de lliga absolut fins el 1970, any 
en que es formen les diverses 
divisions estatals i el Campionat 
de Catalunya passa a ser una 
competició regional. Santbo-
iana i FC Barcelona van ser 
els absoluts dominadors de la 
pràctica totalitat de lligues. 

Per la seva banda l’Europa, club 
pioner en la pràctica esportiva ca-
talana, va fundar el 1930 la secció 
de rugbi amb la creació de dos 
equips.  Concretament la secció 
va debutar el dia de Nadal del 
1930, en un encontre contra l’Uni-
versitary, guanyant els escapulats 
per 6-3. Aquest partit, però, no era 
res més que una preparació per 
l’imminent inici del Campionat de 
Catalunya format per: Barcelona, 
Espanyol, Europa, Santboiana, 
Sants i Universitary. Els graciencs 
van començar de forma inmillora-
ble i van guanyar els tres primers 
partits contra Sants, Espanyol 
i Universitary, però a la quarta 
jornada van caure contra el degà 
del rugbi català, la Santboiana, 
per un clar 17 a 3. 

Com a dada històrica i també com 
un honor es pot dir que l’Europa 
s’ha enfrontat a la Santboiana en 
partit oficial. Aquell duel va comp-

El rugbi, protagonista de la portada de la revista ‘Stadium’ l’any 1924

del 1931 entre una selecció de 
Barcelona i una de París (14-20 
pels francesos) hi figuraven tres 
jugadors europeistes: Blanquet, 
Sardà i Blanes.  Aquesta vas ser 
l’única participació gracienca en 
el Campionat de Catalunya, ja 
que la desfeta de l’entitat aquell 
mateix any, va desfer la secció. 
En aquest darrer any d’existèn-
cia de l’Europa “gloriós”, l’entitat 
tenia seccions d’atletisme, bàs-
quet, hoquei herba i rugbi.
En tots aquests esports, l’Euro-
pa disputava els Campionats de 
Catalunya de màxima categoria 
i en diversos casos i per falta 
de campionats estatals, equi-
valien a campionats de lliga. 
FC Barcelona, RCD Espanyol, 
CE Europa i, en menor mesura, 
UE Sants i FC Martinenc, eren 
els motors esportius de l’època 
barcelonina i les entitats que 
promocionaven l’esport a tots 
els nivells 

tar per la Santboiana amb: Elias II, 
Marcel, Bisbal I, Vilar, Aleu, Bisbal 
II, Ros, Nouvials, Massoni, Elias 
I, García, Planas, Deu, Blasco 
i Artigas.  Per l’Europa : Berga, 
Roig, Luchetti, Juanes II, Vilapla-
na, Puertolàs, Juanes I, Teixidó, 
López, García, Juan, Solillo, Igle-
sias, Fuertes i Rufat. Com es pot 
comprovar a l’alineació de l’equip 
del Baix Llobregat hi figura l’in-
troductor d’aquest esport a Sant 
Boi, Baldiri Aleu, que actualment 
dóna nom a l’estadi on disputa els 
partits la Santboiana.
Amb aquesta derrota, l’Europa 
passava al segon lloc de la clas-
sificació. A la segona volta les  
dues victòries contra Espanyol i 
Sants i les tres derrotes contra 
els altres conjunts van fer que els 
escapulats acabessin en una me-
ritòria tercera posició. El campió 
va ser la Santboiana. Finalment 
cal destacar que en un encontre 
amistós, disputat l’onze d’abril 

Premsa

Tota la competició 
online a la web

Amb totes les lligues en 
joc, sèniors i de base, la 
pàgina web oficial del club 
(ceeuropa.cat) ja té opera-
tives al 100% totes les sec-
cions relacionades amb la 
competició setmanal.

Al portal escapulat es po-
den trobar l’agenda de par-
tits del cap de setmana, els 
resultats de l’anterior (de 
tots els equips), les clas-
sificacions actualitzades 
dels equips del Nou Sar-
denya i el Camp de l’Àliga 
i també una secció especi-
al, ‘La Prèvia’, parlant dels 
tres principals equips de 
l’entitat gracienca  
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