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editorial
Un Europa B al 100%
El grup 18 de Quarta Catalana, la darrera categoria federada
del nostre país, comptarà enguany amb un nou equip escapulat:
l’Europa B. L’entitat gracienca ha decidit refundar des de zero el
seu filial. Al llarg de la història l’entitat ha tingut diferents equips
de base que feien la funció de segon equip, de vegades com a filial pròpiament dit, de vegades només com a juvenil. Als anys 60,
l’Europa B va veure la llum per primera vegada. A l’inici de l’actual
segle, va ser la UE Caprabo l’equip que es va acabar afiliant a
l’Europa per convertir-se en el ‘Caprabo-Europa B’.
Des del trencament de l’acord, l’Europa ha tirat del seu Juvenil A
com màxim exponent de base, amb totes les limitacions que això
suposa. Un cop arribats els joves valors als 19 anys, només dos
camins eren possibles: donar el salt al Primer Equip o abandonar
l’entitat -sigui de forma desvinculada definitiva o com a cedit a un
altre club, amb retenció de dos anys per part de l’Europa-.
Enguany una tercera vía s’obre davant el futur esportiu i futbolístic d’aquests joves jugadors. Els que, en consideració del
tècnic de torn del Primer Equip,
un nivell que corresponRecuperar un filial tinguin
gui, donaran el salt al conjunt
propi amb total
sènior de l’entitat. Els altres,
podran triar tres camins més:
control des del
total desvinculació, anar cedits
club és vital
a un altre club o formar part de
l’Europa B, equip que té previst
per garantir
donar el salt de Quarta Catalael futur dels
na i pujar almenys un parell de
jugadors joves
categories en els propers anys.
Aquí, els jugadors seran de
marcat caràcter sots’23 i, per aquells futbolistes de 19 anys que
estiguin encara una mica ‘verds’, serà una gran oportunitat de ferse grans i experimentar el futbol ja en edat sènior i contra equips
absoluts que ja no siguin de futbol de base.
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Reformes internes de l’estadi
Millores al túnel de vestidors i a l’espai privat del Primer Equip
[À. Garreta ] · Durant aquest

estiu les interioritats del Nou
Sardenya i el Camp de l’Àliga
-i també alguns elements externs de tots dos recintes, com
les xarxes que protegeixen la
sortida de les pilotes al carrerhan patit obres i millores molt
profundes i estructurals.
Amb les millores realitzades,
l’estadi del Nou Sardenya ha
guanyat en funcionalitat interna. La construcció, deficient
des de la seva inauguració el
1995, va estar poc pensada
per una finalitat esportiva -es-

pais estrets, poca llum natural,
desnivells i esglaons, parets
i límits cada pocs metres...- i
presentava mancances a nivell
del terra intern del recinte, mala
sortida i canalització d’aigua i
constants desnivells del terra
en pocs metres de distància.
Ara, amb aquesta millora, el
nou terra guanya en nivellament (100% pla sense cap
esglaó), en adherència de les
botes que fan servir els futbolistes, en distribució i canalització
de l’aigua i en visibilitat, donat
que el seu nou color atrapa

millor la llum natural i artificial i
dóna més sensació de lluminositat. Entre les diferents obres
de millora també destaca un
nou element a disposició dels
jugadors del Primer Equip: una
banyera privada de recuperació, tonificació i tractament
per a després dels partits o
per a tractar diferents tipus de
lesions musculars. A la pàgina
web oficial del club (ceeuropa.
cat) hi ha més fotografies sobre
les diferents obres executades.
Les mateixes van finalitzar coincidint amb el primer partit de
lliga a casa

La creació de l’Europa B per part del club de forma 100% interna i autònoma permetrà un total control i gestió dels recursos,
jugadors, tècnics i planificacions d’aquest equip, de forma diferent
a com tenia lloc amb l’antic acord de filiació de la UE Caprabo.
D’aquesta manera el CE Europa vol donar un definitiu impuls a la
seva base per intentar generar més quantitat i qualitat de futuribles jugadors que puguin participar del Primer Equip o, si més no,
no tallar les ales als futbolistes pel fet de passar dels 19 anys
El nou terra que llueix des de fa unes poques setmanes el túnel interior del Nou Sardenya
RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

La Copa Catalunya s’hauria de limitar
a equips de Segona B cap a sota?

Sí

54,7%

No
45,3%

l’enquesta
Estàs a favor que existeixi la Copa de les
Regions de la UEFA?

A) Sí
B) No
Vota a: ceeuropa.cat. Cada mes publicarem el
resultat de la darrera enquesta del portal web.
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El club funda des de zero un nou Europa B
[À. G. ] · Cinc anys després,
l’Europa tornarà a tenir un filial
sènior, en aquesta ocasió com
a equip propi, sense vinculació
de filiació amb cap altra entitat.
D’aquesta manera, després de
l’experiència del Caprabo-Europa B, el nou equip filial serà
100% gestionat pel club amb
jugadors sots’23. El nou equip
s’inscriurà aquesta mateixa
temporada a Quarta Catalana
i jugarà al Nou Sardenya els
seus partits com a local.

Amb la idea que els jugadors
que acaben cicle de juvenils als
19 anys i encara no tenen prou

nivell o maduresa per donar el
salt al Primer Equip no hagin
de marxar del club, l’Europa
torna a refundar enguany un
equip filial, l’Europa B, tal com
va tenir lloc als anys 60 per
primera vegada. Després de
l’experiència d’afiliar un altre
club, la UE Caprabo (des de
2002 a 2007), ara el club vol
tornar a comptar amb jugadors
joves i gestionar-los de forma
directa dins de la casa.
Els primers futbolistes que
formaran part d’aquest equip
són exjugadors de la casa,
menors de 23 anys, agrupats

especialment pel nou projecte
que començarà a la categoria
més baixa del futbol català, la
Quarta Catalana. La intenció
és que l’equip es vagi completant, amb els anys, amb
jugadors sorgits dels diferents
equips juvenils de l’entitat.
La pàgina web oficial destinarà
una secció pròpia per informar
de les notícies més destacades
d’aquest equip durant l’any i
properament anunciarà la configuració de plantilla i cos tècnic. L’equip militarà al grup 18
i s’estrenarà en lliga el proper
cap de setmana, a casa contra
el Veterans Catalunya B

Freixi, fins ara al Juvenil A, serà un dels futbolistes integrants del nou Europa B

L’Assemblea General aprova l’ordre del dia
[Redacció] · Un total de 52 socis

del CE Europa es van donar
cita al teatre del Centre Moral
de Gràcia. La directiva, encapçalada pel president Guillaume
de Bode, va aprovar tots els
punts de l’ordre del dia i va
modificar un capítol econòmic
dels estatuts per presentar
comptes amb criteri de temporada. També es va ratificar en

el càrrec de secretari a Josep
Maria Romero. Després de les
protocolàries lectures de l’acta
de l’assemblea anterior i de la
memòria esportiva del passat
exercici, el club va pressentar els números del balanç
econòmic de la temporada
2011/2012, que es va tancar
amb un benefici de 7.740€. Pel
que fa a la present temporada,

Aspecte de part de la taula directiva a l’escenari del Centre Moral de Gràcia.

l’Europa ha dibuixat un pressupost global de 1.023.000€, dels
quals 150.450€ formen part del
pressupost específic de plantilla del Primer Equip, 163,852€
del Futbol Base, 179.250€ de
l’Escola, 10.456€ del Femení i
8.328€ del nou Europa B.
Pel que fa a l’informe del president, Guillaume de Bode va

voler destacar i afirmar davant
dels socis que el club “apostarà
decididament per potenciar el
Primer Equip i també, a nivell
empresarial, la vessant del soci
patrocinador”.
El màxim dirigent europeista va
assegurar que el més important “és seguir en el camí de la
viabilitat del club”, ampliant el

ventall esportiu “amb la creació
d’un Europa B formatiu i de
futur” i sense oblidar l’aspecte
social de l’entitat i la Fundació
Privada Esportiva Europa.
L’assemblea va posar punt i
final a la seva cita anual amb
els socis a les 22:36 de la nit,
després de més de tres hores
de reunió i debat

Entrevista
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Teixi: “L’Europa m’ho ha donat tot”
La capitana del Femení A torna a l’activitat esportiva després de patir una llarga lesió
pulada en el partit del Torneig
Caliu Gracienc.

J. V.

Fa prop de nou mesos, en
un entrenament del Femení
A, la capitana Sandra Teixidó
(coneguda esportivament com
“Teixi”), va caure lesionada de
gravetat amb un trencament de
lligaments creuats amb afectació de menisc. Per la Diada,
la defensa va tornar a jugar.
L’Escapvlat l’ha entrevistat.
Els presents en aquell recordat
entrenament i la mateixa jugadora van adonar-se aviat que la
lesió era greu. Teixi ens recorda
aquells moments “vaig notar
com em petava tot el genoll,
que no podia moure la cama
i que la part inferior d’aquesta
em queia; el dolor era molt
intens i des del primer moment
vaig presagiar el pitjor. Recordo que van ser uns moments
molt durs i tristos per tot el que
suposava, passar pel quiròfan
i estar fora dels terrenys de joc
una llarga temporada”.
Els asidus al Nou Sardenya han
pogut durant nou mesos veure
la constància de la jugadora:
dia a dia, fins i tot durant les
vacances d’estiu, treballant al
gimnàs i a la gespa. La capitana
explica que “han estat nou mesos de moltes hores de treball,
d’emocions contraposades,
tristesa, inseguretat, desconfiança, patiment, alegria, somriures, llàgrimes, pors, indignació
amb mi mateixa”. Tot això va
acabar aquest passat dimarts
quan va tornar a vestir l’esca-

Teixi comenta que “vam decidir
amb les fisioterapeutes i el cos
tècnic que el moment perfecte
per reaparèixer era l’11 de
setembre, al Nou Sardenya,
davant un bon rival i davant la
nostra afició; a més, amb motiu
del Torneig del Caliu Gracienc,
que pel Femení és un trofeu
important per tota la implicació
i sentiment que hi posa sempre
aquesta Penya”.
La jugadora confessa que “els
moments previs al partit els
vaig viure amb molts nervis i, de
fet, la nit abans no vaig poder
gairebé dormir. Sens dubte, va
ser el partit més important de
la meva vida”. Teixi va sortir de
titular i va jugar 75 minuts, a un
nivell més que correcte tenint
en compte que venia de nou
mesos sense competir “mai
m’hagués imaginat sentir-me
tant bé, sense molèsties ni por,
em vaig sentir molt còmoda”
La lesió va impedir a Teixi jugar la segona volta de la lliga
passada, que va acabar amb
el descens del Femení A. Tot i
la lesió, la jugadora va asssistir a tots els partits de lliga de
l’equip, tant els de casa com els
de fora, i reconeix que “el dolor
del descens va ser més dur que
el que vaig sentir quan em vaig
lesionar; em va fer més mal el
cor que el genoll, em vaig sentir
impotent per no haver pogut
ajudar més a l’equip”.

Ara el Femení A de l’Europa
afronta una nova temporada,
ja amb Teixi disponible i com
la capitana afirma, amb un
objectiu clar “hem de retornar
l’equip allà on crec que ens
mereixem. A mi l’Europa m’ha
donat moltíssim i m’hi dec a ell

en cor i ànima”. La jugadora
escapulada afegeix que “estic
segura que aquest any recuperarem allò que vam perdre, des
del cos tècnic, amb el Jordi Vela
al capdavant, s’ha fet un equip
més que competitiu, jove i amb
ganes, i amb jugadores com

Sango, Tània, Ana i Irene que
avui volen retornar a l’Europa
allò que el club un dia els hi va
donar”.
Nou mesos després, el Femení
de l’Europa recupera la força i
empenta de la seva capitana,
que ha volgut aprofitar aquest
espai per “donar un profund
i sincer agraïment a totes les
persones que han estat al meu
costat tot aquest temps, agrair
tots els missatges rebuts a les
xarxes socials durant aquests
mesos tant durs”.
La defensa també ha volgut
“donar les gràcies al club per
haver-me donat l’oportunitat
d’utilitzar les instal-lacions i
material necessari per la meva
recuperació. I sobretot, el meu
agraïment més gran és per la
Natàlia i la Susanna, dues de
les fisioterapeutes del club ja
que la seva dedicació i esforç
van fer possible que ahir em
tornés a sentir futbolista. Sense
elles no hagués estat possible,
no ho hagués aconseguit”.
Els lectors de l’Escapvlat podeu
veure més imatges de la lesió i
recuperació de Teixi a la pàgina
web oficial o mitjançant aquest
codi QR inferior utilitzant el
vostre ‘smartphone’

Entrevistes, reportatges, les millors fotos i l’actualitat del club a: ceeuropa.cat

Primer Equip
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Els nous s’adapten i ja marquen diferències
Jugadors com Víctor Duran, Camacho, Édgar i Diego aporten diferents qualitats a l’equip
Redacció

Set cares noves van arribar
aquest estiu a l’Europa provinent d’altres equips: Édgar,
Víctor Duran, León, Mañosa,
Camacho, Diego i Epitié. De
tots ells, molts s’han fet amb
la titularitat de l’equip i alguns
estan començant a marcar diferències dins l’equip, aportant
una experiència i unes qualitats
diferents a l’any passat en algunes demarcacions.

De fet, tots els jugadors nous
han jugat ja més de 125 minuts, mínim, en aquesta lliga.
Alguns, fins i tot, són titulars
indiscutibles. Les diferents
aportacions sobre la gespa i el
bon rendiment d’inici que estan
tenint aquests futbolistes suma
competitivitat dins l’equip, un
factor sempre positiu.
En roda de premsa del partit
davant el Rubí a l’estadi, Pedro
Dólera va parlar davant els mi-

Édgar s’ha fet ràpidament amb el lateral dret de l’equip

cròfons i càmeres presents de
dos dels jugadors de l’equip,
Víctor Duran i Diego. En resposta a una pregunta sobre
aquests dos jugadors, el tècnic
va afirmar que “Víctor Duran
és tota una garantia darrere.
Sabíem que amb ell la posició
de central quedava molt i molt
reforçada. De fet, en aquestes
primeres jornades la defensa
la formen habitualment tres
homes nous dels quatre que
formen la línia. Tots ells s’han

adaptat ràpidament i ens aporten diferents qualitats. Considerant que els mecanismes
defensius que treballem els
estan adaptant molts jugadors
nous, el resultat a curt termini
està resultant positiu”.
Dólera també va admetre que
“Diego és encara un jugador
molt jove que ha d’aprendre
a dominar alguns conceptes”
però que “té una qualitat bruta
innegable, té molta velocitat i un

punt d’atreviment que ens interessa molt en l’atac de l’equip”.
Pel tècnic europeista “és innegable que té un gran futur per
endavant i esperem que bona
part del suc que pugui donar
en els propers anys li poguem
treure dins l’Europa”.
A nivell de gols marcats, el
primer nouvingut en estrenarse va ser Roberto Camacho,
en el segon gol de l’Europa a
Terrassa en la jornada u

Diego s’imposa a un rival en el darrer partit de l’Europa a casa contra el Rubí

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

Lliga · J1 · Olímpic de Terrassa · (26/08/12) · 300 espectadors · TERRASSA 0 - EUROPA 2
TERRASSA: Miguel Ángel, Ferran (Álex Fernández, 83’), Barriendos, Ruben, Molist, Montero, Alberto García, Pugui, Carles Güell, Joan (Vinuesa, 64’) i Montoro (Willy, 77’). EUROPA: Rafa Leva, Édgar, Víctor Duran,
Cano, León, Mañosa, Rovira (Diego, 79’), Camacho, Guzman, Delmàs (Alberto, 85’) i Cebri (Epitié, 56’). ÀRBITRE: José María Quintana Carmona TARGETES: Grogues a Barriendos, Ruben i Carles Güell (Terrassa) i a
Víctor Duran i Diego (Europa). GOLS: 0-1 (Cebri, 27’); 0-2 (Camacho, 87’).
Lliga · J2 · Nou Sardenya · (02/09/12) · 800 espectadors · EUROPA 1 - RAPITENCA 1
EUROPA: Rafa Leva, Édgar, Víctor Duran, Cano, León, Mañosa (Javi Lara, 63’), Guzman, Delmàs (Diego, 63’), Camacho, Epitié i Rovira. RAPITENCA: Raúl Jiménez, Yélamos, David López, Ortega (Felipe, 45’ i aquest
per Dídac, 87’), Javi Ramos, Ferran, Teixidó (Gasparín, 53’), Barru, Callarissa, Alexis i Javi Pecas. ÀRBITRE: Cristian López Carballo (Maresme) TARGETES: Grogues a Édgar, Víctor Duran, Epitié i Diego (Europa) i a
Barru -dues i expulsió minut 83-, Callarissa, Alexis i Felipe (Rapitenca). Vermella directa a Rovira -minut 45- (Europa). GOLS: 0-1 (Teixidó, 2’); 1-1 (Víctor Duran, 77’).
Lliga · J3 · Mpal. Xevi Ramón · (09/09/12) · 500 espectadors · VILASSAR MAR 1 - EUROPA 0
VILASSAR MAR: Imanol, Escribano, David, Peque, Aitor, Uri Serra, Álex, Josua (Marc Gràcia, 74’), Finidi (Cervantes, 62’), Molina i Hamza (Quim Solano, 50’). EUROPA: Rafa Leva, Édgar, Víctor Duran, Cano, León,
Mañosa, Camacho (Delmàs, 65’), Guzman, Cebri, Javi Lara i Diego (Gatell, 79’). ÀRBITRE: Lluís Pablo Querol (Tortosa) TARGETES: Grogues a Escribano, Molina i Cervantes (Vilassar Mar) i a Édgar, Víctor Duran i
Mañosa (Europa). Vermella directa a Peque -minut 84- (Vilassar Mar). GOLS: 1-0 (Molina, 70’).
Lliga · J4 · Nou Sardenya · (16/09/12) · 750 espectadors · EUROPA 2 - RUBÍ 1
EUROPA: Eloi, Édgar, Víctor Duran, Cano, León, Mañosa (Valderas, 71’), Camacho, Guzman (Delmàs, 86’), Cebri, Diego (Rovira, 79’) i Javi Lara. RUBÍ: Plancheria, Oriol Dot, Kiki (Sergi Díaz, 67’), Ortega, Josué, Roger
(Isma Porcel, 56’), Criado (Raventós, 56’), Javi Sánchez, Baby, José Antonio i Molina. ÀRBITRE: Óliver Castaño Coso (Tarragona) TARGETES: Grogues a Cano, Guzman i Javi Lara (Europa) i a Javi Sánchez, Molina i
Isma Porcel (Rubí). GOLS: 1-0 (Javi Lara, 14’); 2-0 (Cano, 39’); 2-1 (Javi Sánchez, 57’).
Lliga · J5 · Mpal. La Verneda · (23/09/12) · 400 espectadors · JÚPITER 0 - EUROPA 1
JÚPITER: Sergio, Mechi, Peter (Santolalla, 73’), Masa, Poche, Serrano (Romo, 69’), Elhadji, Toni (Èric Soriano, 83’), Isra, Lalo i Chinchilla. EUROPA: Eloi, Édgar, Víctor Duran, Cano, León, Mañosa, Javi Lara, Guzman
(Alberto, 91’), Cebri (Valderas, 83’), Camacho i Diego (Rovira, 69’). ÀRBITRE: Xavier Bertomeu García (Barcelona). TARGETES: Grogues a Serrano, Toni i Chinchilla (Júpiter) i a Camacho i Valderas (Europa). Vermella directa a Mechi -minut 76- (Júpiter). GOL: 0-1 (Camacho, 80’).

Vols tornar a llegir els 31 periòdics anteriors de L’Escapvlat?
Entra a la pàgina web oficial del club i podràs accedir mes a mes al rotatiu mensual.
També podràs llegir-lo online o descarregar-lo en PDF i guardar-lo al teu ordinador.

CEEUROPA.CAT
TOT L’EUROPA EN UN CLIC
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Santigosa i Ros: un somni de Primera
[Redacció] · Dos jugadors del Futbol Base del CE Europa han fet les maletes aquest estiu per iniciar dues
aventures diferents fora de Catalunya dins la base de
dos equips que tenen el seu sènior a Primera Divisió.
Santigosa (Juvenil A) ha fitxat pel Zaragoza i Ros
(Cadet A) per l’Osasuna. A continuació repassem el
seu historial dins la base escapulada. Dani Santigosa:
Va arribar a l’Europa en edat aleví i va anar pujant fins
al Juvenil A, on ja va debutar en el seu primer any de

juvenil. l’any passat, encara de segon any, ja va ser el
capità del Juvenil A i va debutar amb el Primer Equip.
També va jugar amb la Selecció Catalana Sots-18
en competició oficial. Ha fitxat pel Real Zaragoza, on
jugarà en el seu Juvenil A de Divisió d’Honor.

per jugar al Cadet A de Divisió d’Honor, sent un dels
jugadors més destacats. Va participar d’entrenaments
amb la Selecció Catalana Sots-16, sense arribar a
debutar en partits. Ara fitxa per l’Osasuna, on jugarà
en el seu Juvenil B de Lliga Nacional.

Jordi Ros: Va marxar de l’Europa quan era benjamí per
jugar a la Gramenet. La temporada passada, després
del seguiment que se li va fer, va retornar a l’Europa

L’Europa ha signat amb Zaragoza i Osasuna un plec
de condicions econòmiques en concepte de formació
en cas que els jugadors debutin al màxim nivell

Jordi Ros, a la imatge en un partit de base contra l’Espanyol, vol fer camí amb l’Osasuna

Àlex Delmàs, Sandra Teixidó i l’Escola opten a premi
[Redacció] · Com cada any per

aquestes dates s’apropen els
premis ‘Nit de l’Esport’ de Gràcia que concedeix l’ajuntament
de la Vila. Enguany l’Europa ha
decidit presentar tres candidatures en tres opcions de premi
diferent: l’Escola de Futbol a
nivell pedagògic i el capità europeista Delmàs i la capitana
Sandra Teixidó a títol individual
per la seva trajectòria i valors
en l’esport.
La llarga i exitosa projecció social, esportiva i educadora de
l’Escola que presideix Arturo
Ramírez i dirigeix Xavi Lucas
optarà al premi a la millor ini-

ciativa pedagògica. Aquesta
secció del club ja ha estat
reconeguda anteriorment pels
màxims responsables polítics,
socials i culturals de Gràcia.
Per la seva banda, el registre
esportiu d’Àlex Delmàs amb
el Primer Equip, els seus valors com a capità, sobre la
gespa i en la vessant humana
fora d’ella, optarà a la millor
trajectòria individual. El capità
europeista suma el cinquè
millor registre de la història
escapulada amb més de 200
partits a l’esquena en duels de
lliga. Pels mateixos mèrits opta
Sandra Teixidó al femení

Ampliació del fons documental de l’arxiu del club
[Àngel Garreta] · El departament de

premsa del CE Europa fa una crida a
socis, aficionats, familiars i amants del
futbol català en general per ampliar el
seu arxiu històric d’imatges del club.
La llarga història de l’entitat ha quedat
visualitzada al llarg del temps en molts
fons privats i ara el club vol augmentar
el propi amb les donacions d’imatges de
particulars o fins i tot historiadors.
Qualsevol tipus de material serveix per
ampliar el fons documental del club: partits de lliga del Primer Equip, dels equips
de base, actes socials, fotos individuals
(tant en futbol com en altres anteriors
disciplines de la història de l’Europa),

imatges curioses, plantilles sènior o de
base de temporades anteriors, d’objectes, de samarretes, trofeus, recintes
esportius... Tota persona interessada
en fer una donació a fons de l’arxiu pot
enviar el seu material, preferentment
a alta resolució i qualitat, al correu:
web@ceeuropa.cat amb totes les dades possibles que es puguin facilitar
de la imatge, com podria ser la temporada, dia concret o any, contingut de la
mateixa -el més extensament explicat
possible- context, situació, nom de les
persones presents a la imatge, entorn,
denominació de l’equip -cas de tractarse d’una plantilla-, tipus de partit i rival
-en una imatge de joc-, etc.
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L’Escola dóna la benvinguda a 300 famílies
[Redacció ] · Cada setembre, cap a
mitjans de mes, les noves famílies de
l’Escola de Futbol de l’Europa tenen
una cita amb els màxims responsables
d’aquesta secció de l’entitat per explicar
el funcionament, metodologia, criteri
esportiu i educatiu que planteja l’Europa
en la formació dels nens i nenes que
formen part del club gracienc.

Els responsables dels dos camps on es
desenvolupa l’Escola (Nou Sardenya
i Camp de l’Àliga) van donar la benvinguda als familiars. El funcionament
diari escolar, els dies de competició, les
activitats socials, informació general sobre l’Europa i diversos avantatges dels

pares i mares del club van ser els punts
més destacats del clàssic ordre del dia
explicatiu pels nouvinguts.
Els valors lligats d’esport i educació van
centrar l’eix transversal de la política
que aplica l’Escola des de fa anys. Tots
els familiars van ser convidats a veure
l’Europa-Rubí de diumenge passat i, en
conseqüència, assistir amb regularitat
als partits del Primer Equip.
Al Nou Sardenya, en el partit de lliga
dels escapulats contra el Rubí, es va
notar una forta presència de pares i
jugadors de l’Escola a les grades. El
primer camí de familiaritat

Antoni Ponsa, soci d’honor del CE Europa
[Redacció] · El president del Grup Europeista Pep Rovira va rebre el màxim
reconeixement de l’entitat al descans
del partit Europa-Rubí, disputat el
diumenge 16 de setembre a l’estadi.
Destacat com a soci d’honor, Ponsa,
president de la segona penya més
antiga del club, va ser protagonista del
dia a la sala de premsa.

El president del club, Guillaume de
Bode, acompanyat del vicepresident
Arturo Ramírez i del president de la
Fundació, Joan Josep Isern, va lloar
la trajectòria de Ponsa al capdavant
de la penya i la seva fidelitat a uns
colors durant tota la vida. L’acte, íntim,

es va realitzar a la sala de premsa de
l’entitat al descans del partit, amb la
presència d’altres directius, convidats
VIP, representats polítics de Gràcia i la
directiva visitant.
Antoni Ponsa va recollir el diploma
que l’honora amb aquesta condició
especial de soci en aquest partit per
no haver-ho pogut fer el passat 5 de
juny en la Diada del Soci, escenari on
anualment s’entreguen aquest tipus de
distincions. El dirigent penyístic va afirmar sentir-se “molt honorat de rebre un
reconeixement que crec que mereixen
altres persones, però que em fa il·lusió
que els directius me l’hagin concedit”

Més compromís que mai amb la Diada Nacional
[Àngel Garreta] · Més Onze de Setembre

i més esperit que en cap altra Diada. En
un moment on Catalunya es juga el seu
futur econòmic i social, l’Europa no va
faltar a la cita i al compromís que, des
de 1907, té amb el seu país. L’entitat,
profundament gracienca i marcadament
catalanista al llarg de la seva història, va
realitzar l’ofrena floral de la Diada com
és tradició en el club des de fa molts i
molts anys.
A tres quarts de deu del matí, els representants escapulats (encapçalats
pel president De Bode, el vicepresident
Isern, el directiu Serrano i els capitans
Delmàs i Gatell) van estar acompanyats

dels jugadors de l’Infantil D del club,
encarregats de carregar amb el motiu
floral d’aquest any (una base blanca de
flors amb escapulari blau també floral i
un llaç amb la senyera que duia el nom
del club gravat) i dipositar-lo a peus del
monument de Rafael Casanova.
Com és habitual cada Diada, el club va
despertar les simpaties dels presents i
es va sumar a la selecta llista d’entitats
esportives que participa activament
d’aquesta festa Nacional. Els jugadors
de l’Infantil D, per iniciativa pròpia i
espontània, van dur diferents senyeres
i estelades, despertant elogis (in situ i
per internet) cap al compromís del club

L’Espanyol B va alçar el títol del Vila de Gràcia
[À. G.] · El darrer número de
L’Escapvlat va coincidir amb la
disputa del trofeu Vila de Gràcia, que va guanyar l’Espanyol
als penals (0-0). L’equip blanci-blau va alçar-se amb el seu
segon èxit en aquest tradicio-

nal trofeu d’estiu de l’Europa.
El president periquito, Ramon
Condal, va assistir a l’estadi i
va rebre una placa d’agraïment
de l’Europa per la cordialitat i
disponibilitat de l’Espanyol en
tots els actes graciencs
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La lliga s’atura. Torn de la Copa de Regions UEFA
[À. Garreta] · La Copa de les

Regions UEFA (CRU) provocarà una aturada de la lliga. En
aquesta competició hi prenen
part regions dels diferents
estats de la UE, prèvia fase
eliminatòria interna on només un territori representarà
aquell estat pel vell continent.
El combinat amateur català,
dirigit per Toni Almendros, es
va proclamar a finals de la
temporada passada campió
estatal per primer cop en la
seva història, guanyant-se el
bitllet per Europa. La fase final
de la competició (de poc més
de dècada i mitja d’història)
comptarà amb els jugadors
seleccionats, majoritàriament,
entre els 20 equips del grup
V de Tercera i que mai abans
hagin signat un contracte professional. Un cop disputada la
jornada d’aquest cap de setmana, la lliga s’aturarà durant

20 dies per permetre l’èxode
de jugadors de cara al mínim
de tres partits internacionals
que jugarà Catalunya a terres
d’Ucraïna.
El combinat del Principat haurà
de superar una lligueta (davant
altres tres regions) per accedir
a la fase final. A Ucraïna els
catalans jugaran contra representants del país amfitrió,
Bèlgica i Eslovènia, amb el
següent quadre de partits:
Dia 9 d’octubre a les 14 hores:
Ardennes (Bèlgica) contra Catalunya. Dia 11 d’octubre a les
14 hores, Ljubliana (Eslovènia)
contra Catalunya i, per finalitzar, el 13 d’octubre a les 13
hores, Nove Zhytya (Ucraïna)
contra Catalunya.
En cas que el nostre combinat
sigui qui presenta millors resul-

El combinat amateur de Catalunya celebrant sobre la gespa el títol estatal de la CRU

tats en aquesta fase de grups,
passaria a la ronda final i la
lliga podria tornar a aturar-se
o modificar-se en el seu tram
final durant l’any 2013.

Així doncs, des de l’EuropaGramenet del 30 de setembre,
la lliga no tornarà veure partits
fins al derbi entre la Montañesa
i el conjunt gracienc, a Nou

Barris, el 21 d’octubre. L’equip
escapulat no jugarà a casa
seva ja fins el diumenge dia 28
d’octubre, contra el Gavà, ja en
horari habitual de matí

