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editorial
Cent... cinc, de juny

El passat 5 de juny va tenir lloc al teatre d’El Centre l’acte de la 
‘Diada del Soci’ que aquest any ha complert la seva cinquena 
edició. Podem dir que aquest acte ha arrelat del tot i s’ha consoli-
dat com una cita ineludible per a tots els que tenim relació amb el 
Club Esportiu Europa.

Tres llargues taules definien perfectament les branques que 
conformen el nostre club. La central i principal de la sala presidi-
da per la majoria de membres de la junta directiva, òrgan rector, 
i àmplia representació política encapçalada per la Sra. Maite 
Fandos amb una clara mostra del vincle que hi ha establert entre 
les principals institucions de la nostra societat civil i l’Europa. És 
la demostració palpable del suport que està rebent l’entitat, evi-
dentciant clarament un reconeixement cap el model de club que 
proposa el Club Esportiu Europa.

Una altra de les taules estava integrada per membres del Pri-
mer Equip , tècnics i coordinadors del Futbol Base, membres de 

l’equip de veterans, represen-
tants de l’Escola, etc. La seva 
assistència a aquesta Diada 
diu molt de la seva implicació.
Una tercera taula, la formada 
pels sobirans socis, als qui 
va dedicada la citada festa, 
amb reconeixements de tota 
mena. Sens dubte, a tots ens 
agradaría que cada any  fós 
més i més llarga aquesta taula 
d’europeistes de tota la vida.

Amb l’acte en marxa, el vicepresident Joan Josep Isern ens va 
deixar entreveure l’ambiciós projecte que dissenya la Fundació. 
Quina sorpresa ens tindrà preparada? Va parlar d’unió i esforç de 
totes les branques esmentades per portar l’Europa a Segona Divi-
sió. Sigui com sigui, cal que aquest acte tingui continuïtat anual 
amb independència de les persones que regeixin l’Europa al llarg 
dels anys. És una manera de poder compartir amb amics una 
vetllada que no exigeix la tensió propia d’un partit de futbol tot i 
estar farcida de fortes emocions.

El nostre Europa ha viscut ja 105 anys! Ha passat molta gent per 
aquest històric escapulari i esperem que durant molts anys en 
segueixin passant. Uns arrelaran i es quedaran, altres estaran de 
pas, però damunt quedarà la institució. Llarga vida a l’Europa! 

Ha passat molta
gent per l’Europa.

Uns arrelaran
i altres passaran.
Per damunt de tot

sempre ens quedarà
la institució

[Carles A.] · L’equip de veterans 
del CE Europa, creat fa tres 
temporades, ha assolit enguany 
l’ascens a la Tercera Divisió de 
la lliga de l’Associació de Futbol 
de Veterans del Vallès Oriental- 
Maresme-Barcelonès.

L’equip, que la primer tempora-
da  de la seva  fundació , 2009-
2010, va jugar a la cinquena di-
visió, la següent la 2010-2011 i  
l’actual 2011-2012 ho ha fet a la 
quarta divisió,  deixarà aquesta 
categoria la propera temporada 
per passar a la Tercera Divisió 
conjuntament amb els veterans 

del CF Montgat i del AE Bada-
lona. El CE Europa ha quedat 
tercer classificat, però ha estat 
l’equip que més gols ha fet de 
la categoria , 128, aconseguint 
72 punts i guanyant 23 partits 
dels 33 disputats.

El projecte de la secció de 
veterans, en marxa des del 15 
maig del 2009, s’ha consolidat  
definitivament dins del Club 
Esportiu Europa, amb un grup 
humà que cada cap de set-
mana  ha defensat els colors 
escapulats. La plantilla l’han 
integrat: Sergio Avilés i Juan 

Antoni, Raúl Díaz, Juan Carlos 
Hidalgo, Toni García, Joaquím 
Tomás, Bernat Pugés, Antonio 
García Juárez, José Gil, Ja-
vier Arenas, Carles Anguela 
(entrenador-jugador), Jonathan 
García, Aurelio Pena, Sergio 
Ruíz, David García, i Conrad 
Pugés -capità-.

En el darrer acte de la Diada 
del Soci, celebrat al Centre, els 
responsables de la secció van 
rebre un reconeixement públic 
per la seva gestió i l’ascens 
esportiu d’un equip veterà però 
molt nou al club 

Ascens de l’equip de veterans
la notícia del mes

La plantilla dels veterans

La secció, creada l’any 2009, aconsegueix donar un petit salt
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Juvenil B i Aleví A: temporada de campions!
[À. Garreta] · Dos equips de 
base de l’Europa han estat els 
autèntics protagonistes de la 
temporada en l’aspecte forma-
tiu de l’entitat.

El Juvenil B, dirigit per Ramon 
Gatell acompanyat de Marc 
Alegre i amb Enric Vargas de 
delegat, s’ha proclamat cam-
pió de Preferent després de 

2011/2012 on no hi ha hagut 
cap descens esportiu d’equips 
escapulats. 

Els 30 equips formatius de 
l’Europa, masculins i feme-
nins, han completat una llarga 
temporada que en la recta final 
del mes de maig va arribar al 
seu punt final. Enguany no s’ha 
patit cap descens. 

Ara els responsables de base 
se centren en la confecció de 
les plantilles i els diferents 
‘staff tècnics’ de la propera 
lliga. El club va realitzar fins 
al primer cap de setmana de 
juny diferents proves d’accés 
a futbolistes externs del club. 
Ara és l’hora de treballar als 
despatxos per deixar enllestida 
la temporada 2012/2013 

registrar una temporada amb 
uns números excel·lents. Per 
la seva banda, l’Aleví A, de Jo-
su Rodríguez i Ferran Torres, 
ha aconseguit tres quarts del 
mateix, culminant el títol amb 
l’ascens a Primera (el Juvenil 
B no pot pujar en trobar-se 
el Juvenil A en la categoria 
superior). Tots dos equips 
han centrat un curs esportiu 

Classificacions

Posició final en lliga
de tots els equips de base 

equip / posició (total) / punts

JUVENILS 
Juvenil A / 7è de 18 / 49 p. 

Juvenil B / 1r de 16 / 69 p. 
Juvenil C / 5è de 16 / 45 p. 
Juvenil D / 4t de 16 / 50 p. 

CADETS 
Cadet A / 11è de 16 / 35 p. 
Cadet B / 9è de 16 / 36 p.
Cadet C / 5è de 16 / 50 p. 
Cadet D / 8è de 15 / 48 p.

INFANTILS
Infantil A / 11è de 16 / 35 p. 
Infantil B / 13è de 16 / 23 p.
Infantil C / 15è de 16 / 23 p. 
Infantil D / 2n de 15 / 74 p.

ALEVINS
Aleví A / 1r de 16 / 87 p.  
Aleví B / 12è de 16 / 35 p.
Aleví C / 6è de 16 / 51 p. 
Aleví D / 9è de 16 / 35 p.
Aleví E / 2n de 16 / 76 p. 
Aleví F / 2n de 15 / 74 p. 
Aleví G / 5è de 15 / 76 p.
Aleví H / 4t de 15 / 52 p.

BENJAMINS
Benj. A / 10è de 15 / 25 p.
Benj. B / 5è de 16 / 62 p. 
Benj. C / 3r de 16 / 54 p.
Benj. D / 3r de 14 / 53 p. 
Benj. E / 4t de 13 / 55 p. 
Benj. F / 3r de 11 / 41 p.
Benj. G / 3r de 15 / 60 p.

FEMENINS
Fem. B / 10è de 16 / 33 p.
Fem. C / 2n de 11 / 54 p.
Fem. F7 / 12è de 12 / 3 p.

 = Títol de lliga
 = Ascens de categoria

JUVENIL B · Jugadors: Quim Nadal, Carles Sucarrats, Dani Cuadrado, Guillem Josa, Ferran Ricart, Carlos Igualador, Xavi Bou, Marc Rodón, Cristian Fàbregas, Eric Tregón,
Pau Mas, Guillem Nieto, Carles Vernet, Edu Sala, Pablo González, Adrià Milà, Àlex Gutiérrez, Oriol Garriga, Miquel Sais, Roger Valdés i Joan Matabosch.

ALEVÍ A · Jugadors: Jaume Salvadó, Noé Becerra, Gerard Morell, Carlos García-Die, Adolfo Mauri, Ramon Terrats, Iñaki Villalba, Gerard Brossa, Carles Ricart, 
Jaume Ballesteros, Pol Balbas, Joan Bergé i Jordi Cabré.
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Jornada 37 · 06/05 · Estadi Nou Sardenya · 1.350 esp. · EUROPA 2 - MONTAÑESA 2 
 
EUROPA: Rafa Leva (Eloi, 29’), Aitor Torres, Alberto, Pociello, Cano, Ivan Álvarez, Delmàs, Valderas (Gatell, 61’), Cebri, Guzman i Rovira (Segalés, 80’). 
MONTAÑESA: Ismael, Ferran (Borges, 45’), Barriendos (Oriol, 66’), Xavi Valls, Creus, Ruben, Joan, Padilla, Isaac, Achille i Molina (Eloi, 64’). ÀRBITRE: 
Abraham Martínez Sáez. TARGETES: Grogues a Alberto, Ivan Álvarez i Rovira (Europa). GOLS: 0-1 (Molina, 30’); 0-2 (Achille, 34’); 1-2 (Cebri, 61’); 2-2 (Cano, 82’).

Jornada 38 · 13/05 · Mpal. de Vilafranca · 250 esp. · VILAFRANCA 2 - EUROPA 3 
 
VILAFRANCA: Sergi (Àlex, 32’), Uri, Puchi, Valerio, Bacaicoa, Márquez (Moha, 66’), Santolalla, Antolinez, Ruben Ortiz, Raúl Calvo i Josu (Eitan, 55’). EU-
ROPA: Eloi, Cano, Alberto, Pociello, Josué, Parres, Èric Blasco (Delmàs, 49’), Javi Lara, Cebri (Segalés, 71’), Guzman i Gatell (Rovira, 49’). ÀRBITRE: José 
Francisco Pérez Bueno. TARGETES: Grogues a Santolalla i Eitan (Vilafranca) i a Alberto, Pociello i Javi Lara (Europa). GOLS: 1-0 (Raúl Calvo, 8’); 1-1 (Javi 
Lara, 12’); 1-2 (Cebri, 70’); 2-2 (Raúl Calvo, 77’); 2-3 (Segalés -p-, 84’). 

LES FITXES DELS PARTITS DEL PRIMER EQUIP (des de la darrera publicació)

Una temporada inesperada
L’actual campanya del Primer Equip de l’Europa ha resultat pati-
dora de forma imprevisible a l’inici del campionat. L’equip, confi-
gurat per mantenir la línia de les darreres temporades a la zona 
alta, s’ha vist abocat dins una dinàmica negativa de resultats 
gairebé fins el darrer dia del campionat.

Els resultats del darrer mes de competició (tant els propis com 
la combinació amb els marcadors dels rivals directes) han evitat 
un disgust major. L’equip i el cos tècnic tenen la vista ja posada 
en la temporada vinent i en tornar a la dinàmica dels dos anys 
anteriors del projecte.

Delmàs, doble reconeixement
La temporada ha resultat històrica a nivell individual per un dels 
jugadors de la primera plantilla: el capità Àlex Delmàs. El mig-
campista escapulat ha superat els 200 partits oficials de lliga 
amb la samarreta escapulada i tant aquesta xifra com la seva 
dedicació i esforç amb els colors del club li han servit per rebre 
el reconeixement, per partida doble, de les dues principals pen-
yes d’animació del club: Caliu Gracienc i Torcida Escapulada.

Quart any de projecte
Malgrat la decepció que suposa per a tots els europeistes la 
temporada que acaba de finalitzar, el pes específic del treball 
realitzat els dos primers anys de l’actual projecte esportiu i el 
canvi de dinàmica dins l’entitat que això va suposar han obtingut 
més pes que aquesta campanya puntual.

La junta directiva del CE Europa ha decidit que el quart any del 
projecte de Pedro Dólera es compleixi tal com estava acordat 
des de la renovació per dues temporades que va tenir lloc al 
final de l’exercici 2010/2011.

Així doncs, plantilla i tècnics mantindran la base de jugadors i 
staff per intentar tornar pel camí dels dos primers anys en una 
nova temporada a Tercera Divisió. L’objectiu passarà de forma 
inevitable per no patir per sota dins la taula classificatòria.

l’enquesta
Ets partidari de crear una lliga de filials
i evitar que aquests juguin a 2a B i 3a?

A) Sí 
B) No 

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

Cal començar abans la lliga per estalviar
tantes jornades en dimecres a Tercera?

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Sí

No
22,4%

77,6%
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La ‘revolució’, a base de confiança
A. Tenllado

El passat 13 de maig al Mu-
nicipal de Vilafranca, l’Europa 
va tancar amb victòria la seva 
participació dins la temporada 
2011/2012. Una complicada 
temporada on l’equip, en princi-
pi cridat a millorar els exercicis 
anteriors, va haver de sentir de 
ben a prop l’alè de les places 
de descens a Catalana.

Després dels nervis i situacions 
tenses que vam viure en les úl-
times jornades i un cop garanti-
da la continuïtat a la categoria, 
calia l’anàlisi rigoròs, reposat i 
serè de la junta directiva i del 
cos tècnic per començar a pla-
nificar la següent temporada.

La primera decisió presa per 
acord de les parts, va ser 
confirmar, refermant el compro-
mís adquirit verbalment l’any 
passat, la continuïtat del cos 
tècnic integrat per Pedro Dólera 
com a primer entrenador, Dani 
Contreras, com a segon i Toni 
Ribas, com entrenador de por-
ters i scouting.

També es van fer públiques 
les baixes per voluntat pròpia 
de Marcel Ugas, com a fisio-
terapeuta i de Siscu Boj com a 

delegat. Ambdós peces impor-
tants en l’engranatge deixen el 
llistó molt alt pels seus succes-
sors, dels qui a hores d’ara no 
es coneixen els noms.

El primer pas de la nova pla-
nificació va ser comunicar-li la 
seva nova situació als jugadors 
amb els quals no es comptava 
per la propera temporada. En 
total, set futbolistes no seguiran 
vestint el blau escapulari durant 
el proper exercici esportiu. 

D’immediat el cos tècnic va 
posar fil a l’agulla per tal de 
poder tancar quan abans millor 
l’incorporació de nous jugadors 
per ocupar el lloc dels que han 
causat baixa.Fins el moment  
han arribat al Nou Sardenya 
cinc nous futbolistes.

El principal objectiu que tindrà 
l’equip la propera temporada 
serà el de tornar a engrescar la 
parròquia europeista després 
d’un any de sotrac inesperat, 
considerant les molt bones 
primeres campanyes que es 
van materialitzar en l’inici de 
l’actual projecte esportiu de 
quatre anys. El primer equip es 
posarà en marxa per disputar 
la pretemporada el dilluns dia 
23 de juliol 

ÉDGAR

Lateral dret de 27 anys, proce-
dent del Cornellà on ha passat 
les cinc últimes temporades i 
que va militar també a les cate-
gories inferiors del Real Madrid.

MANEL

Davanter centre de 20 anys que 
la temporada passada va jugar 
al Masnou, aconseguint un total 
de cinc gols. Format al futbol 
base del Cornellà.

LEÓN (foto)

Lateral esquerre de 23 anys 
procedent del Castelldefels, on 
s’hi ha format a la base des de 
la seva arribada als 10 anys.

JAUME MAÑOSA

Mig centre defensiu de 25 anys 
que les dues últimes tempora-
des ha actuat al Vilanova i que 
pot ocupar també posició de 
central esquerrà. Ha jugat tam-
bé al Terrassa B, Castelldefels i 
San Cristóbal.

ROBERTO CAMACHO

Segon punta de 27 anys  pro-
cedent del Vilanova nascut a 
Càdiz però format a Catalunya, 
on ha format part d’equips com 
Granollers, Sabadell, Espanyol 
B, Figueres, Mataró, Mollet i 
Castelldefels. També amb ex-
periències a Cartagena, Málaga 
B i Guadalajara. La temporada 
passada va aconseguir 11 gols.

Manquen encara, en principi, 
dues noves incorporacions que 
deixaran definida completament 
la plantilla a l’espera de la repre-
sa dels entrenaments que co-
mençaran el 23 de juliol, seguint 
el costum de planificació dels 
darrers anys d’iniciar la pretem-
porada el darrer dilluns abans 
del dia 30 del mateix mes. 

El cos tècnic estudiarà durant 
les properes setmanes la incor-
poració d’un central i un davan-
ter de banda. En resum, l’equip 
presenta poques variacions de 
noms però de ben segur que 
també un anàlisi acurat que ha 
de servir per millorar les presta-
cions i el rendiment de l’equip 
envers la passada temporada i 
tornar a l’anterior camí. 

Set baixes
i catorze renovats

El cos tècnic del Primer 
Equip i la part esportiva 
del club ja treballen en la 
confecció de la plantilla de 
la propera temporada. Sis 
baixes esportives i una mè-
dica conformen les sortides 
de l’equip. Aitor Olmo, Jo-
sué, Pociello, Parres, Sega-
lés, Peque i Nils no seguiran 
com escapulats. En el cas 
concret de Parres, el mig-
campista té previst deixar el 
futbol actiu per lesió.
El 100% de la plantilla res-
tant, sense excepcions, se-
guirà dins el club. Així doncs, 
han renovat els dos porters: 
Rafa Leva i Eloi Mir, els de-
fenses Cano, Alberto i Aitor 
Torres, els mitjos Delmàs, 
Gatell, Ivan Álvarez, Valde-
ras, Guzman i Javi Lara així 
com els davanters Rovira, 
Èric i Cebri.

Els jugadors Roberto Ca-
macho i Jaume Mañosa 
(Vilanova), Xavi León (Cas-
telldefels) Édgar (Cornellà) i 
Manel (Masnou) són les pri-
meres incorporacions 

Les primeres incorporacions: home a home

Roberto Camacho és una de les cinc incorporacions realitzades
pel Primer Equip a data de tancament de L’Escapvlat

El Primer Equip necessita un canvi de sensacions. El buscarà mantenint la base del projecte
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Un aniversari de club molt emotiu
[Redacció] ·  La sala teatre d’El Centre va acollir la 
tradicional Diada del Soci celebrada pel CE Europa 
cada 5 de juny des del seu Centenari. En un acte 
emotiu i ple de reconeixements i comiats, els pre-
sents van poder compartir una nit d’europeisme que 
en aquest article hem recollit amb les millors imatges 
que va deixar rere seu un esdeveniment plenament 
consolidat en l’agenda anual del club.

El president i la junta directiva del club van encapçalar 
un acte amb presència de socis, presidents i represen-
tants de penyes, jugadors i tècnics del Primer Equip, 
tècnics i futbolistes de base, delegats i autoritats 
polítiques i socials de Gràcia i Barcelona. El club va 
retre comiat a Marcel Ugas, fisioterapeuta, i Siscu 
Boj, delegat, que deixen les seves funcions amb el 
final de la present temporada. També es van concedir 

títols de socis d’honor a Tomàs Santiago (president 
de l’Agrupació Europeista) i a Antoni Ponsa (president 
del Grup Europeista Pep Rovira). També es va agraïr 
la tasca de diferents persones dins l’entitat, com la 
sòcia número 3, Maria Cinta López, o el capità del 
Primer Equip, Àlex Delmàs -qui ha sumat 200 partits 
oficials de lliga amb l’escapulada-.

L’equip del Juvenil B, campió de lliga, i Antonio Baraza, 
que durant molts anys ha ajudat l’equip amb gestions 
de jugadors, també van rebre el seu reconeixement 
públic. A nivell directiu i social, Josep Maria Romero i 
Carles Anguela van rebre un diploma d’agraïment per 
la seva tasca al capdavant dels veterans.
Personalitats polítiques com la regidora Maite Fandos 
o la presidenta de districte Elsa Blasco, entre d’altres, 
van acompanyar l’acte social del club  

fotos: David Grau
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Brasil, un projecte solidari en silenci
El CE Europa impulsa amb la seva Fundació un projecte de creixement social amb l’esport

[Redacció] ·  Des de fa cinc 
anys, la Fundació Privada 
Esportiva Europa treballa en 
silenci a Brasil per crear un 
projecte de desenvolupament 
en diferents poblets i territoris 
extremadament marcats per la 
pobresa. És una de les tasques 
socials del club més importants 
i, a la vegada, més discretes.

L’any 2007 va començar una 
aventura que va formalitzar-
se oficialment el 2010 amb el 
primer acord de col·laboració 
amb la Uniao Atlética Barro 
Branco (UABB), club d’un po-
blet a 5 quilòmetres del litoral 
turístic però que, tot i la seva 
proximitat, sobreviu gairebé 
sense recursos.

El responsable de la gestió 
d’aquest projecte és el directiu 
Josep Maria Romero. Parlant 
amb L’Escapvlat, Romero 
afirma que “al principi tothom 
estava emocionat. Recordo 
el primer partit que vam ju-
gar amb tothom uniformat de 

l’Europa per primera vegada. 
A algun jugador vaig haver 
d’ensenyar a lligar-se les botes 
perquè fins llavors havia jugat 
sempre descalç”.

Orgullós de la feina feta fins 
ara, Romero afirma que “al 
setembre del 2010 vam co-
mençar un projecte d’escola 
amb un grup de 20 nens i 
ara són gairebé un centenar, 
d’edats compreses entre els 
5 i el 17 anys”. El responsable 
directiu detalla que “el nostre 
club va donar un gran nombre 
de material i equipacions, des 
de botes, samarretes o guants 
de porter. Els joves porten els 
nostres colors amb molt orgull i 
un immens agraïment. Tant és 
així que allà l’equip s’ha passat 
a dir UNABB CE Europa”.

D’altra banda, a la ciutat tu-
rística de Mata de Sao Joao, 
l’Europa va aconseguir un 
important salt endavant pels 
joves esportistes. Reunit amb 
l’alcalde de la ciutat, el senyor 

Joao Gualberto, el projecte 
escapulat va treure el compro-
mís local de millorar les instal-
lacions del camp de futbol de 
Sol Nascente. Els responsa-
bles esportius locals havien 
buscat aquesta millora pública 
des de feia 10 anys sense cap 
tipus de resultat.

L’actual full de ruta de la Fun-
dació de l’Europa, al marge de 
mantenir els acords i impulsos 
realitzats fins a la data, se cen-
tra també en un projecte espor-
tiu de bàsquet per a menors 
d’edat de diferents poblacions 
necessitades de Brasil.

Així mateix, dins el full de ruta 
de la Fundació hi ha principi 
d’acord amb els responsables 
esportius de Salvador de Bahia 
(ciutat seu del proper Mundial 
de futbol al 2014) per ampliar 
els tractes de col·laboració i 
agermanament que ja té amb 
la ciutat de Barcelona, incorpo-
rant l’Europa en diversos pro-
jectes socials i humanitaris 

L’Europa promou la formació i el desenvolupament lluny de les seves fronteres

Un partidet de futbol sala amb un dels equips vestits de l’Europa L’alcalde de Mata de Sao Joao, el senyor Joao Gualberto, tancant l’acord amb Romero

Pintant el camp de futbol abans de començar un partit
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[Redacció] · El Barça es va 
convertir a finals del passat 
mes de maig en el primer equip 
que guanya el trofeu Memorial 
Juanma Cabanas després de 
l’Europa. L’equip escapulat, 
bicampió de les dues primeres 
edicions, no va poder defensar 
el títol davant un fort Barça que 
també ha participat de tots els 
memorials disputats fins a la 
data. 

L’Europa va guanyar el Gavà 
en semifinals i el Barça al 
Jàbac de Terrassa. D’aquesta 
manera, l’Europa, amb dos 
títols ,encapçala el palmarès, 
seguit del Barça, campió en-

guany. L’equip barcelonista, 
superior en tot moment, va 
guanyar el Jàbac 3-0 en el 
partit de semifinals i, a la final, 
l’Europa per un clar 0-5. 

Per la seva banda, el conjunt 
escapulat va patir per desfer-
se del Gavà en semifinals. 
L’encontre va finalitzar 1-1 i els 
penals van donar el bitllet de la 
final als locals (5-4). 
El Jàbac va completar el podi 
en la final de consolació, que-
dant-se amb el tercer lloc des-
prés de superar el Gavà 2-0. El 
proper número de L’Escapvlat 
recollirà les evolucions del 
Memorial Xavi Vallejo 

El Barça, campió del tercer Memorial Juanma Cabanas


