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editorial

Un futur ben present

Quan el vicepresident i responsable esportiu del club, Arturo Ra-
mírez, va respondre en la gala de la Nit de l’Esport Gracienc que 
de l’Europa no sap si sortirà algun Messi, però sí “millors ciuta-
dans”, constatava un fet social real dins l’entitat escapulada.

El CE Europa, des de les seves polítiques de l’Escola de Futbol 
i, per extensió, l’etapa més evolutiva dins el Futbol Base, fomenta 
diversos valors indestriables de l’esport: esforç, superació, cons-
tància, generositat, respecte i treball en equip.

Són valors que no per consolidats i viure en un estat de ma-
duresa elevat, cal descuidar ni val baixar la guàrdia. En aquest 
aspecte l’Europa és exemple i referent dins la ciutat de Barcelona 
i per a molta gent d’arreu de Catalunya. No obstant, com tots 
els cicles que viuen les entitats esportives al llarg de la història, 
aquests valors i elements es complementen amb el rendiment 
esportiu i, segons l’època, van en la mateixa sintonia o a ritmes 
diferents. Actualment la junta directiva, els responsables espor-

tius i coordinadors treballen en 
la potenciació esportiva dels 
diferents equips. La majoria, 
després d’uns anys de sotracs, 
han recuperat les màximes 
categories i els conjunts B, C, 
etc. de la mateixa franja d’edat 
ocupen, en la seva majoria, 
la segona línia, assegurant el 
salt generacional entre franges 
d’edat i lletres.

Amb la creació de l’Europa B, es recupera un vell i desitjat valor 
d’equip filial, on els jugadors que superin l’edat de base poden 
seguir madurant i competint fins al límit de la categoria sots’23 
(segons principi propi voluntari de l’entitat). L’entitat europeista 
buscarà, sense pressa però sense pausa, anar ubicant l’Europa B 
en les millors categories territorials de Catalunya que sigui possi-
ble en un futur pròxim.

L’assignatura pendent és el Juvenil A. La nineta dels ulls del Fut-
bol Base i darrer esglaó de formació en aquesta àrea esportiva 
busca un darrer impuls que el retorni a la Divisió d’Honor, màxim 
nivell esportiu a tot l’estat i que l’Europa ja ha tastat en dife-
rents ocasions de la seva història. Un cop consolidats els valors 
humans i socials, el caràcter competitiu i la qualitat futbolística 
busca donar el salt pendent per aconseguir l’equilibri total 

L’Europa ja té
una gran i molt

consolidada
base numèrica

i de valors.
Cal un nou

impuls esportiu.

l’enquesta
Creus que el futbol dels equips de Barcelona
viu una segona i moderna joventut?

A) Sí 
B) No 

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

La FCF hauria de fer un esforç per acollir
la fase final de la Copa de Regions UEFA?

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Sí

No

21,2%

[Redacció] · Un Europa-Pala-
mós de l’any 2001 servia per 
estrenar, aquell llunyà onze de 
novembre, el portal oficial web 
del CE Europa (sota el nom de 
ceeuropa.com).

Enguany el portal de club de 
referència de l’esport modest 
a Catalunya va bufar les es-
pelmes el passat diumenge en 
el duel dels escapulats a Vila-
franca. Onze anys seguits, amb 
informació constant, les millors 
fotos, reportatges i vídeos de 
l’Europa, del seu Primer Equip 
i també de la base i el Femení, 

passant per actes socials, que 
formen part ja indestriable de 
la llarga i centenària història de 
l’entitat escapulada.

La pàgina web oficial de l’Eu-
ropa és l’única de Catalunya -a 
excepció dels dos clubs grans 
de Primera Divisió- que dispo-
sa d’un arxiu gràfic de tots els 
partits oficials i amistos del seu 
Primer Equip, sense interrup-
ció, durant onze anys seguits. 
A més, cap acte institucional ni 
social del club ha quedat sense 
cobertura gràfica i informativa 
en aquest temps, creant un 

nivell de comunicació sense 
precedents en un àmbit modest 
i territorial com és el futbol ca-
talà, més encara en els temps 
actuals de poc ressò mediàtic 
en els grans mitjans.

Un dels orgulls i patrimonis més 
importants de l’entitat segueix 
el seu camí informatiu com a 
líder en solitari de la referència 
informativa modesta a nivell de 
club. Moltes entitats de Segona 
B i Tercera han emulat el format 
de ceeuropa.cat o han demanat 
consell comunicatiu. Per molts 
anys més! 

Onze anys de referent informatiu
la notícia del mes

Una captura de pantalla recent de ceeuropa.cat

El portal ceeuropa.cat celebra un nou aniversari en el món 2.0

78,8%
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Un dia doblement significatiu a Vilafranca
[Àngel Garreta] · No només 
tres punts va sumar el Primer 
Equip de l’Europa en la seva 
visita a Vilafranca, sinó també 
un registre significatiu d’aquells 
que segur agraden als amants 
de les estadístiques.

L’equip escapulat es va conver-
tir diumenge passat en el millor 
conjunt visitant de la història 
del Vilafranca i en la particular 
bèstia negra de l’equip del 
Penedès. De fet, l’Europa va 
signar amb el 0-2 final un re-
gistre sense precedents: set 

Aquests són els marcadors de 
les set victòries seguides en les 
últimes visites:

1989/1990: VLF 3 - CEE 4
1996/1997: VLF 0 - CEE 1
1997/1998: VLF 1 - CEE 2
1998/1999: VLF 0 - CEE 1
2010/2011: VLF 0 - CEE 1
2011/2012: VLF 2 - CEE 3
2012/2013: VLF 0 - CEE 2

En la història, el Vilafranca no-
més ha guanyat un partit més 
que l’Europa a casa, un promig 
visitant sensacional 

victòries seguides en les set 
darreres visites al Municipal 
del degà penedesenc. 

Curiosament, les dades histò-
riques diuen que des del pri-
mer duel en categoria estatal 
(62-63) fins al desè (85-86) 
l’Europa no havia aconseguit 
mai guanyar a Vilafranca, su-
mant com a molt dos empats. 
Des de la temporada 89-90, on 
els graciencs van guanyar per 
3-4, els sis partits restants han 
acabat amb una victòria del 
conjunt de la Vila de Gràcia. 

Dues jugades del partit Vilafranca-Europa. A la dreta, Dani Romero, darrer fitxatge del Primer Equip i que va debutar en lliga

El Femení 7 viu una temporada de canvi radical
[Jordi Vela] · L’equip de Futbol 
7 de la base femenina de l’en-
titat, entrenat per Mar Escolà i 
Megumi Kozakai (jugadora a 
la vegada del sènior femení), 
està protagonitzant enguany 
uns molt positius registres en 
aquest inici de campionat.

Aquest equip del club va patir 
molt la temporada passada 
a Primera Infantil, quedant 
classificat en el darrer lloc i 
encaixant moltes golejades en 
contra. El club i la coordinació 
de l’Europa van premiar, no 
obstant, la dedicació i l’esforç 
de les jugadores.

L’actual Femení 7 no va patir 
cap baixa esportiva durant el 
mes de juny (només incor-
poracions, també en el cos 
tècnic), confiant de nou la 
temporada al mateix bloc de 
jugadores.

Enguany, les joves futbolistes 
escapulades viuen una situa-
ció ben diferent. Les golejades 
s’han convertit en somriures i 
l’equip ocupa actualment posi-
cions capdavanteres de la lliga 
de Segona. L’equip lluitarà per 
intentar recuperar la categoria 
perduda l’any passat amb la 
mateixa pinya d’esportistes Una imatge de l’equip d’aquesta temporada

Els cinc minuts de glòria de Miki

[À. G.] · Corria el minut 85 de partit quan Pedro Dólera va de-
manar el tercer i darrer canvi. El davanter juvenil Miki es vestia 
de curt i entrava al terreny de joc en el lloc de Valderas.

Moment especial pel jove jugador de la base escapulada. El 
Primer Equip, amb múltiples baixes per lesió, va completar la 
convocatòria de setze jugadors amb dos futbolistes del Juvenil 
A: Ignasi i Miki. A l’alt i voluntariós davanter li va tocar ‘la grossa’ 
i, completat amb la victòria de l’equip per 0-2, segur que ja no 
oblidarà mai aquest dia en la seva carrera esportiva 
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Base i Escola: formant millors ciutadans
Les dues àrees formatives de l’entitat es presenten enguany a la vegada al gran públic
amb un rerafons social i solidari: una recollida d’aliments per donar als més necessitats

Redacció

Com és tradició cada tempo-
rada quan arriba la tardor, els 
equips formatius de l’entitat es 
fan lloc sobre la gespa del Nou 
Sardenya per ser els grans pro-
tagonistes previs a l’encontre 
que disputa el Primer Equip. 
Enguany la presentació de ba-
se té lloc el diumenge 18 a les 
10 del matí, instants abans del 
duel de Tercera entre l’Europa 
i el Santboià. 

El lema escollit per representar 
a la vegada la base i l’Escola 
aquest any és “Europa Soli-
dari”. Com és tradició, tots els 
equips desfilaran per la gespa 
davant l’atenta mirada i reco-
neixement de pares, mares, fa-
miliars i també socis i seguidors 
del club. Des de fa uns quants 

anys, les dues àrees havien 
tingut dies de protagonisme se-
parat. Enguany s’unifica aquest 
acte per veure tota la família al 
complet de l’Europa (gairebé 
1.400 esportistes) presentats 
davant tot el ple de l’altra banda 
del camp, el públic, aficionat, 
soci i/o familiar.

L’acte, un dels més populars 
que cada temporada presenta 
l’entitat entre totes les seves 
posades en escena de caire 
social, comptarà també amb 
la tradicional desfilada de la 
bandera clàssica del club i els 
discursos del president i altres 
autoritats convidades.

La música i les fotografies, ja 
siguin oficials o dels familiars 
des de la graderia, marcaran 
novament l’entorn paral·lel d’un 

esdeveniment únic cada tem-
porada i en creixent presència 
d’esportistes i entorn que els 
acompanya.

Enguany l’acte té un caire 
més solidari que mai, no no-
més pel seu lema, sinó per la 
realitat present que conviurà 
amb aquesta jornada social i 
esportiva. 

Durant aquest mateix cap de 
setmana, el club organitzarà 
una recollida d’aliments de 
llarga durada (llet, sucre, arròs, 
oli, llegums, cereals, llaunes, 
pasta...) que posteriorment 
seran lliurats a entitats socials 
de l’entorn més proper del barri 
i del club. Els responsables 
formatius i la junta directiva de-
manen des d’aquestes pàgines 
màxima complicitat solidària 

Crida solidària també a socis i penyes
[À. G.] · La festa de pre-
sentació del Futbol Ba-
se i l’Escola no només 
servirà per presentar 
l’àmplia família esportiva 
de l’Europa als socis, 
seguidors i familiars, sinó 
també per remarcar el 
fort caràcter solidari que 
ha tingut l’Europa amb 
la gent més necessitada 
del seu entorn.

És per això que el club fa una crida no només a les famílies presents a l’acte sinó tam-
bé als socis, aficionats i penyistes per tal que, de forma individual o agrupada, aquests 
participin solidàriament de la festa.

Com? Molt senzill, prenent part de la campanya de recollida d’aliments que el club engega 
durant el cap de setmana i també durant els dies posteriors, podent facilitar aliments de 
llarga conservació a les oficines del club.

Diverses entitats del barri de Gràcia i de Barcelona rebran els aliments per ajudar a les 
famílies amb més necessitat del nostre entorn, un entorn malauradament cada vegada 
més feble en recursos econòmics socials Portada del número de desembre del 2010 

de l’Escapvlat, destacant valors solidaris

Des de la creació de la Fundació Privada Esportiva Europa, el club 
ha augmentat potencialment el seu caràcter solidari. Actualment 
la FPEE col·labora amb diverses entitats. Dins la seva Escola de 
Futbol acull nens orfes procedents del centre de Sant Josep de 

la Muntanya. A nivell es-
tructural, la FPEE vesteix 
diversos equips de futbol 
i futbol sala de persones 
amb malalties mentals. 

D’altra banda, la Fundació 
també col·labora en la 
difusió dels jocs Special 
Olympics de Catalunya. 
Així mateix, col·labora amb 
el projecte “Teaming” (do-
nació d’un euro mensual 
del salari, en comú amb la 
resta d’empleats, per una 
bona causa), destinant 
els diners als centres de 
tractament de la Fundació 
Nexe i el Cottolengo del 
Padre Alegre. La recollida 
d’aliments 2012 s’emmar-
ca també dins dels objec-

tius d’aquest curs 

 La teva solidaritat és molt important. Col·labora amb la recollida d’aliments del club.
Aporta les teves donacions als punts habilitats o informa´t a: administracio@ceeuropa.cat

 Una edició doble de L’Escapvlat per desembre i gener
El periòdic oficial del CE Europa tornarà a sortir al carrer ja entrats en l’any 2013, amb una edició especial.

A finals de gener, un doble número recopilatori dels dos darrers mesos oferirà tota la informació del club
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L’Europa triomfa en una gala gracienca que torna al format de jurat per competir pels premis

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

Lliga · J8 · Nou Sardenya · (28/10/12) · 500 espectadors · EUROPA 2 - GAVÀ 0

EUROPA: Eloi, Édgar, Víctor Duran, Cano (Alberto, 70’), León, Javi Lara, Valderas, Camacho, Epitié (Cebri, 55’), Rovira i Diego (Delmàs, 55’). GAVÀ: Pacheco, Joan, Vivó, Aitor (Zurita, 80’), Cervantes, Alabau, 
Cristian, Alegre, Juanito, David (Juan Quiles, 70’) i Oriol. ÀRBITRE: Óscar Bergadà Braña (Tarragona). TARGETES: Grogues a Valderas (Europa) i a Joan, Aitor, Alabau i Cristian (Gavà). Vermella directa al segon 
entrenador visitant -minut 82- (Gavà). GOLS: 1-0 (Cebri, 82’); 2-0 (Cebri, 86’).

Lliga · J9 · Nou Mpal. Cornellà · (01/11/12) · 700 espectadors · CORNELLÀ 1 - EUROPA 0 

CORNELLÀ: José Bermúdez, Joel, José (Pep Caballé, 35’), Capó, Israel (Civil, 82’), David, Dani Martí, Luís (Pla, 35’), Enric, Xavi Puerto i Boris. EUROPA: Eloi, Édgar, Víctor Duran, Alberto, León, Javi Lara, Valderas 
(Delmàs, 87’), Guzman, Camacho, Rovira (Aitor Torres, 23’) i Cebri (Diego, 73’). ÀRBITRE: Carlos Rodríguez Enrique. TARGETES: Grogues a Israel, Dani Martí, David i Pla (Cornellà) i a Édgar -dues i expulsió minut 
19-, Cebri i el tècnic Pedro Dólera (Europa). Vermella directa al segon entrenador Dani Contreras -minut 60- (Europa). GOLS: 1-0 (Enric, 90’).

Lliga · J10 · Nou Sardenya · (04/11/12) · 500 espectadors · EUROPA 1 - FIGUERES 0 

EUROPA: Rafa Leva, Aitor Torres, Alberto, Mañosa, León, Javi Lara, Valderas (Delmàs, 70’), Guzman, Rovira, Cebri (Epitié, 75’) i Camacho (Diego, 60’). FIGUERES: Reig, Busquets, Alforcea, Micaló, Cornellà, Murga, 
Pol Compte (Crous, 68’), Ferran (Argi, 61’), Marc Mas, Pedro (Teixi, 82’) i Marc Vilà. ÀRBITRE: Ruben Ávalos Barrera (Anoia). TARGETES: Grogues a Alberto i Javi Lara (Europa) i a Ferran i Argi (Figueres). GOLS: 1-0 
(Epitié, 80’).

Lliga · J11 · Mpal. Vilafranca · (11/11/12) · 150 espectadors · VILAFRANCA 0 - EUROPA 2 

VILAFRANCA: Miguel Ramos, Javi González, Domínguez, Dani Antolínez (Guti, 67’), Puchi, Marcos, Valero (Ruben, 89’), Bacaicoa, Naca (Ismael, 45’) i Oriol Molins. EUROPA: Rafa Leva, Édgar, Alberto, Mañosa, Aitor 
Torres, Javi Lara, Valderas (Miki, 85’), Guzman, Camacho, Romero (Diego, 51’) i Rovira (Delmàs, 51’). ÀRBITRE: José Andrés Páez Brines (Tortosa). TARGETES: Grogues a Alberto, Aitor Torres, Javi Lara i Romero 
(Europa). Vermella directa a Javi González -minut 37- (Vilafranca). GOLS: 0-1 (Javi Lara -p-, 38’); 0-2 (Camacho, 45’)

Nit de l’Esport: Valors, superació i fidelitat
Àngel Garreta

L’Europa va presentar tres 
candidatures a la Nit de l’Es-
port gracienc de cara a l’edi-
ció 2012 i totes elles van ser 
reconegudes pel jurat. Un ple 
absolut en un podi que torna a 
ser competit sota selecció d’un 
grup selecte de personalitats i 
no pas mitjançant el reconei-
xement matemàtic i automàtic 
(sense cap emoció ni intriga) 
com en els darrers anys.

Àlex Delmàs va convertir-se 
en el millor esportista de l’any, 
Sandra Teixidó va ser finalista 
en la seva categoria i l’Escola 
de Futbol va rebre el premi a 
millor iniciativa pedagògica. 
Un dolç triplet en una nit plena 

d’emocions i reconeixements 
també per a altres clubs, enti-
tats i esportistes individuals de 
la Vila de Gràcia.

L’Escola de Futbol que dirigeix 
des de la junta Arturo Ramírez 
i des del camp i els despatxos 
Xavier Lucas, va rebre un me-
rescut premi dins la categoria 
de millor iniciativa pedagògica 
lligada a l’esport. El vicepresi-
dent Ramírez va despertar els 
aplaudiments de tots els pre-
sents a sala quan va respondre 
a la pregunta de la presentado-
ra sobre si de l’Europa sortirà 
aviat un jugador com Messi. El 
directiu va respondre de forma 
clara que “el que segur que sor-
tiran seran millors ciutadans”.
Finalista en categoria femeni-

na va quedar Sandra Teixidó, 
capitana del Femení escapulat 
i jugadora que recentment 
ha tornat als terrenys de joc 
després d’una llarga lesió. Visi-
blement emocionada, ‘Teixi’ va 

admetre que “no m’esperava 
aquest reconeixement. Estic 
molt il·lusionada. Han estat 
uns mesos de molt esforç i 
lluita”. Finalment, el capità Àlex 

Delmàs es va convertir en el 
protagonista de la nit, rebent 
el premi a millor esportista de 
l’any en qualsevol disciplina.

El millor esportista de l’any

El capità i llegenda de l’Europa, 
Àlex Delmàs, ja té el reconeixe-
ment global del món de l’esport 
gracienc. El Centre Artesà 
Tradicionàrius (CAT), situat al 
cor de la Vila de Gràcia, va ser 
l’escenari on Delmàs va rebre 
el trofeu de millor esportista 
de l’any. Tot un premi a una 
trajectòria i a un palmarès im-
pecables amb l’Europa.

El reconeixement de la figura 
del capità del Primer Equip 
va en augment en els darrers 

mesos. Si el passat estiu Del-
màs va ser proposat i votat 
per molts graciencs per ser el 
pregoner de la Festa Major, ara 
és el món de l’esport qui ha 
reconegut els valors esportius 
i la dedicació a l’Europa d’una 
de les seves llegendes més 
grans de tota la història, que 
no és dir poc.

Delmàs, en el moment de fer el 
seu agraÏment, va destacar que 
aquest “és un reconeixement 
molt especial després de molts 
anys de dedicar-me a l’esport 
que més m’agrada. Em sento 
molt feliç de poder estar aquí 
avui i molt agraït a tothom pel 
premi i per haver apostat per la 
meva persona. A l’Europa estic 
com a casa meva” 

Delmàs: “És un
reconeixement molt

especial després
de molts anys
de dedicar-me

a l’esport”
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[À. Garreta] · És un argument 
sovint recurrent al món del 
futbol i sona molt a tòpic, però 
és una gran veritat: fer-se fort 
a casa és la clau del rendiment 
global de tot un campionat. 

Per norma general els equips 
tenen tendència a baixar el 
seu rendiment a domicili (tret 
d’algunes excepcions, sobretot 
a primer nivell mundial). És a 
l’estadi de cada entitat on els 
punts cobren un doble valor, 
també de caire moral i de reforç 
de la positivitat dels aficionats 
que, de fet, paguen el seu car-
net, abonament o entrada per 
deixar els punts a casa.

En aquest sentit l’Europa està 
signant un positiu balanç a ca-
sa un cop completada la prime-
ra ‘meta volant’ (10 jornades) 

del campionat de lliga al grup 
V de Tercera Divisió. En els sis 
partits que ha disputat l’equip 
que dirigeix Pedro Dólera so-
bre la gespa del Nou Sardenya, 
tots ells han acabat amb suma 
de punts pels interessos del 
quadre escapulat.

La lliga es va obrir a casa en 
la jornada 2, rebent la visita 
de la Rapitenca. El resultat, 
empat a un gol. Dues jornades 
més tard, era el Rubí d’Alberto 
Fernández el primer conjunt en 
caure (2-1). La Gramenet, en la 
sisena jornada, va esgarrapar, 
amb el mateix resultat que la 
Rapitenca, el darrer punt que, 
fins ara, ha volat de Gràcia.

En els dos partits posteriors i 
els darrers disputats a casa fins 
la publicació d’aquest número 

de L’Escapvlat, l’Europa ha 
sumat dues victòries seguides 
contra equips complicats (per 
potencial o per historial recent 
en duels directes). Primer va 
caure el Gavà (2-0) i el darrer 
en fer-ho ha estat el potent Fi-
gueres (1-0), en el retrobament 
d’un partit entre dos històrics 
del futbol català.

El 22 d’abril d’aquest any, en la 
jornada número 35 de lliga, va 
ser el darrer cop que l’Europa 
va ensopegar a casa en partit 
oficial. Va ser per 0-2 davant 
el Balaguer. Des de llavors, 
set mesos han contemplat un 
Europa que intentarà, contra 
el difícil i potent Santboià, 
mantenir aquesta bona esta-
dística per seguir signant, en 
línies generals, un optimista i 
motivador inici de campionat 

Fer-se fort a casa, la clau d’un bon inici de lliga
El Primer Equip ha signat una bona primera ‘meta volant’ del campionat, sobretot a l’estadi

[À. Garreta] · La victòria de 
l’Europa davant el Gavà al Nou 
Sardenya va deixar una altra 
dada pel record. El migcam-
pista Valderas va sumar, en la 
seva primera titularitat aquesta 
temporada, el seu partit oficial 
de lliga número 100 vestint la 
samarreta escapulada. Una 
xifra rodona per un futbolista 
sacrificat que és un autèntic 
pulmó incansable.

Des de la seva arribada la tem-
porada 2009/2010 procedent 
del Masnou, ‘Valde’ va sumar 
la seva participació 100 en lli-
ga com europeista. En total ha 
disputat amb el club 105 duels 
oficials si li sumem diverses eli-
minatòries de Copa Catalunya. 

En aquestes tres temporades 
completes i aquest inici de 
la seva quarta de militància 
gracienca, el migcampista ha 
acumulat un total de 7.459 
minuts de joc repartits en 86 
titularitats i 14 duels entrant des 
de la banqueta.

En altres registres particulars, 
Valderas suma 13 gols en 
aquests 100 partits i el balanç 
de resultats dispara la xifra de 
39 victòries, 29 empats i 32 
derrotes. 

La seva segona campanya al 
club, la temporada 2010/2011, 
va ser la de major presència, 
amb un total de 36 partits dis-
putats en lliga, tots menys dos 

Valderas se suma al club dels jugadors ‘centenaris’
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Gatell, tu sempre seràs ‘el noi de la casa’

[À. Garreta] ·  El davanter Ra-
mon Gatell ha causat baixa 
voluntària de la primera plan-
tilla del CE Europa per buscar 
més minuts de joc en un altre 
equip. L’extrem, que ha fitxat 
pel Martinenc, deixa Gràcia 
després de tretze anys i ho fa 
amb una sincera carta de co-
miat a socis i amics. No és un 
adéu, és només un fins aviat.

Als seus 27 anys i després de 
mitja vida al club, el batejat 
com ‘noi de la casa’ marxa del 
niu per encarar els propers 
anys esportius de la seva 
carrera buscant minuts de 
joc i titularitats. Ho farà ben a 
prop del Nou Sardenya, per la 
Ronda Guinardó, direcció al 
Martinenc. 

Gatell, però, seguirà vinculat a 
l’Europa com a tècnic de base, 
igual que ho ha fet durant els 
darrers anys, compaginant el 
futbol actiu amb les banquetes. 

Ramon Gatell Gil, format al 
Juvenil A de l’Europa (amb qui 
va ascendir a Divisió d’Honor) 
i al filial Caprabo-Europa B 
(amb qui va pujar a Primera 
Catalana), va donar el salt al 
Primer Equip la temporada 
2005/2006, jugant 7 partits i 
434 minuts. Des de llavors, en 

‘Gati’ ha acumulat a les seves 
cames 126 partits oficials de 
lliga com escapulat, 80 d’ells 
com a titular. transformant un 
total de 17 gols. Dos d’ells, 
contra la Pobla de Mafumet el 
31 de gener del 2010, els més 
mediàtics i populars, arribant 
a sortir al TN de TV3: un gol 

olímpic de córner i una vaseli-
na des de mig camp.

En total, Gatell ha defensat 
els colors del conjunt gracienc 
7.371 minuts sobre la gespa. 
La temporada 2007/2008 va 
ser la de més participació, amb 
34 partits disputats, 32 d’ells 
com a titular.

Enguany l’extrem europeista 
només ha acumulat 33 minuts 
de participació, entrant des 
de la banqueta en dos partits, 
a domicili a Vilassar i a casa 
contra la Gramenet. La seva 
figura és una de les més esti-
mades per l’afició. No en va, la 
temporada 2008/2009 l’extrem 
escapulat va rebre el premi 
“Jugador amb més Caliu” que 
concedeix anualment, des del 
1996, la penya Caliu Gracienc. 
En les darreres temporades 
havia defensat segones i ter-
ceres capitanies de l’equip com 
un jugador de pes 

Carta oberta de Ramon Gatell a socis i amics del CE Europa
Socis i amics, vull fer-vos ar-
ribar d’alguna manera el meu 
reconeixement cap al vostre 
recolzament i apreci que sem-
pre m’heu fet arribar en tot 
moment. Avui, després d’uns 
dies de reflexió, he decidit per 
aquesta temporada no seguir 
dins el Primer Equip del club, 
de forma totalment voluntària, 
donat que no estic tenint els 
minuts de joc que tot jugador 
voldria. 

Després de reflexionar he 
decidit buscar una sortida 

per sentir-me jugador, ja que 
per l’edat que tinc entenc que 
necessito jugar.

En aquest cas, club i entrena-
dor han entès la meva situació 
i m’han facilitat la sortida. 
També els hi agraeixo molt. 
Ningú em podrà retreure mai 
que no hagi lluitat i intentat fer 
les coses el millor possible per 
aquest equip, el meu equip. 
Però el futbol té aquests cicles 
i aquestes coses. No tinc res 
en contra de ningú, ni club ni 
entrenador, qui penso que ha 

prioritzat sempre el col·lectiu 
davant d’allò individual. Des-
prés de tretze anys jugant 
amb l’Europa i set anys al Pri-
mer Equip, se’m fa estrany tot 
plegat, però cal pendre decisi-
ons per difícils que aquestes 
siguin per un mateix. Qui surt 
perdent sóc jo, baixant una 
categoria. 

A dia d’avui no vull jugar con-
tra l’Europa a Tercera. Marxo 
d’una entitat on hi ha un molt 
bon equip que estic convençut 
que aquest any sí que farà un 

gran any. Com se que en pocs 
llocs s’està com aquí, seguiré 
vinculat al club com fins ara 
amb el tema d’entrenar en la 
base i l’Escola, donat que els 
nous horaris d’entrenament 
m’ho permeten. 

Gràcies a tots de tot cor per 
ser com sou, sobretot com 
exemple d’estima a l’Europa. 
Individualment m’heu ajudat 
un munt tant en els moments 
bons com sobretot en els 
més difícils com en l’any de la 
meva llarga lesió. Això queda 

per sempre. No cal dir que 
sempre seré de l’Europa, el 
defensaré i lluitaré des de 
la posició que estigui per tal 
que encara sigui millor club. 
Mai se sap en el futur què 
pot passar, però segur que 
enguany l’equip farà alguna 
cosa important. Estigueu allà, 
socis i amics, vosaltres sí que 
sou imprescindibles. 

Una abraçada,
ENDAVANT EUROPA!

Ramon Gatell 

L’extrem del Primer Equip, després de tretze anys jugant a la casa i set a la primera plantilla,
deixa la disciplina europeista per voluntat pròpia per buscar més minuts als terrenys de joc.

Un dels darrers
exponents de base

del club marxa
de l’Europa

sumant 126 partits
oficials de lliga
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