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editorial

Un club mític per a grans mites
Ha canviat molt la història del futbol en les darreres dècades. Del
romanticisme inicial s’ha passat a un professionalisme que, si bé
segurament cal regular l’esport de forma seriosa, és ben cert que
la seva bombolla ha agafat un tamany que l’ha convertit directament en un monstre comercial, allunyat dels valors reals que van
impulsar l’esport rei al llarg dels continents.
Quan tot això començava per les nostres terres, l’Europa vivia
entre els grans, a la mateixa alçada que el Barça i l’Espanyol,
rivalitzant amb ells pels principals títols de l’època fins arribar a la
creació -per part de tots tres- de la Primera Divisió. Va ser llavors
quan el futbol va patir el seu primer sotrac i els clubs es van dividir entre els que podien aguantar el ritme dels diners i els que no.
A l’Europa li va tocar la part fosca de la història.
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Primer de desembre: dia de la base

Futbol Base i Escola de Futbol es presenten davant l’afició

[Redacció] · Sota el lema ‘Els

drets humans dels joves’, tota
la base formativa del CE Europa es presentarà davant familiars, socis i aficionats el proper
diumenge 1 de desembre a les
10 del matí.

Una edició més, aquest acte
festiu estarà emmarcat en un
entorn solidari amb una activitat
paral·lela: un gran repacte d’aliments pels més necessitats.
Els responsables formatius
del club estan perfilant aquests

dies els darrers preparatius.
Tindreu tots els detalls horaris,
logístics i les característiques
generals de la presentació als
canals informatius del club:
web, Twitter, Facebook i també
en mitjans externs

Amb les dècades, poques coses d’aquella divisió van canviar,
fins arribar als nostres dies. En l’actual segle, el món que separa
els grans clubs d’elit i els més
modestos és del tamany d’una
El nom de l’Europa galàxia. No obstant, dins l’oblit
dels modestos i les categories
segueix lligat
més humils que pràcticament
a una història
només segueixen uns pocs
que segueix molt milers de romàntics, un club
presenta encara un vell encant
vigent en els
que enamora: l’Europa. La
nostres dies
seva llegenda no s’esborra per
molt que el temps i les noves
formes de fer ofeguin la supervivència d’aquest tipus de clubs. No
en va, sense l’Europa no es pot explicar l’esport d’aquest país.
És per això que, a falta d’èxits esportius de primer nivell elitista,
l’Europa regala de tant en tant situacions curioses o paral·leles
que fan que els seus socis tornin a treure-li la pols a l’orgull. Visites com les d’Antonin Panenka, una llegenda que va donar nom
a una forma de xutar un penal, confirmen aquest fet, així com
que una revista dedicada al futbol més romàntic com la que té el
mateix nom que l’exjugador txec, vulgui col·laborar amb el club.
A l’Europa i a Panenka (la revista), els uneix una visió diferent del
futbol, una forma de pensar singular entre estranys. Una forma
de fer alternativa que, malgrat estar en minoria en els temps que
corren, serà sempre irrenunciable. Amb aquesta mentalitat, totes
dues entitats estaven destinades a unir-se. Per molts anys!
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Triple reconeixement en la Nit de l’Esport
El club per la trajectòria, el Femení A com millor equip del seu gènere i L’Escapvlat com a mitjà, els millors de l’any
[Redacció] · Tres reconeixements són els que va rebre
l’Europa en la passada Nit de
l’Esport gracienc, celebrada
el dijous 24 d’octubre al CAT
(Centre Artesà Tradicionàrius).
El jurat va distingir el club com
a trajectòria, el Femení A com
millor equip femení i L’Escapvlat com millor iniciativa de
comunicació. L’entitat repeteix
la xifra de tres reconeixements,
igual que en l’edició 2012.

El vicepresident del club i president de la Fundació, Joan Josep Isern, va recollir el premi al
CE Europa sota la categoria de
‘Millor trajectòria’. El president
del club, Guillaume de Bode,
no va poder assistir a l’acte
per trobar-se a l’estranger
per motius laborals. El tècnic
del Femení A, Carlos Navas,
acompanyat de les jugadores
Teixi, Llure i Eybis, va recollir el
de ‘Millor equip femení’.
Per tancar el triplet, el periòdic
L’Escapvlat va rebre el reconeixement a ‘Millor iniciativa comunicativa’, recollint el guardó
Ferran Ferran en nom d’Àngel
Garreta, cap de premsa, absent per motius de salut

4

Primer Equip
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Quatre victòries seguides
per compartir el liderat
La Montañesa i l’Europa, tots dos amb 28 punts, comanden la part alta del grup cinquè de Tercera Divisió

Els jugadors de l’Europa fent pinya en el gol de Javi Sánchez el passat dissabte a Sant Feliu de Llobregat, que va donar els tres punts. A la imatge, Diego ho celebra mirant a la càmera del club
[Àngel Garreta] · L’Europa va
ser, amb les xifres a les mans,
el millor equip de la seva lliga
durant el mes d’octubre. Al bell
mig de novembre, la seva ratxa
encara no s’ha aturat i després
de sumar quatre victòries seguides, actualment comparteix

amb un altre barceloní, la Montañesa, la part capdavantera
de la taula, si bé la ‘Monta’ és
líder per l’average general.
El conjunt dirigit per Pedro
Dólera s’ha fet fort després de
patir un sotrac de tres derrotes

seguides (en tot l’any passat
l’equip només va sumar-ne
cinc en 38 jornades). Havent
caigut davant la pròpia Montañesa, a casa contra el Cerdanyola i a domicili de nou contra el Manlleu, ara el conjunt
gracienc compta tots els seus

partits per victòries menys un,
el de l’empat a Figueres. Per
la resta, triomfs contra Pobla
de Mafumet, Ascó i Vilassar de
Mar (al Nou Sardenya) i Rubí i
Santfeliuenc (a domicili).
L’equip, que està fent rotacions

en diverses línies de joc, no
nota el canvi de peces per seguir tirant els partits endavant,
cosa que parla molt, i bé, de la
profunditat de banqueta que té
enguany el quadre europeista.
Resta per veure fins on arribarà
aquest equip

Tothom amb minuts a les cames

La totalitat de jugadors de la primera plantilla han jugat mínim un minut en l’actual campionat de Tercera
[Àngel Garreta] · Després de

tretze jornades disputades, el
100% de jugadors que formen
part de la primera plantilla de
l’Europa han disputat almenys
un minut del campionat de
lliga, fins i tot sota pals, on el
jove Eloi ha agafat el relleu del
lesionat leva durant els darrers
minuts del darrer duel a l’estadi
contra el Vilassar i després
com a titular els 90 minuts a
Sant Feliu de Llobregat, mantinent la porteria a zero.

Eloi agafa el relleu de Leva en la seva estrena enguany al Nou Sardenya. Tots dos porters han tingut minuts.

En suma de minuts, el porter
Rafa Leva és el jugador amb
més presència a la gespa, havent disputat 12 partits, tots ells
com titular, acumulant 1.065
minuts. Rere d’ell, com a jugadors de camp, el segueixen
Javi Lara (1.009 minuts) i Javi

Sánchez (1.003 minuts). Tots
tres són els únics que, a dia
d’avui, superen els mil minuts
defensant l’escapulari.
Tot i no ser els primers de la
llista, dos jugadors de banda
han participat dels tretze partits disputats fins ara: Diego
i Rovira. En el cas de Diego,
suma 675 minuts i d’aquests
tretze partits ha jugat nou com
titular. Pel que fa a Rovira,
acumula 997 minuts i del total
de partits de la lliga ha sortit
d’inici en onze.
També acumulen minuts els
jugadors retornats de lesió,
com Cebri i Camacho. El punta suma 225 minuts (i 1 gol) i
l’extrem 301 minuts i 3 gols,
sortint a gol cada 100 minuts
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A l’estil Panenka
El club estableix un acord amb la revista ‘Panenka’ davant la presència del mític exjugador internacional de futbol

A dalt, el president De Bode, Antonin Panenka i Àlex López, de la revista Panenka, visualitzant l’acord. A sota, l’equip amb el logo a la samarreta i un Panenka somrient a la banqueta del Nou Sardenya

[Àngel Garreta] · Un mite del futbol i llegenda viva que

ha donat nom a una acció de joc en aquest esport, va
posar els peus al Nou Sardenya. Antonín Panenka,
creador del xut de penal més singular, ha estat la
imatge visible de l’acord de col·laboració entre el CE
Europa i la revista que porta el seu nom. L’acte va
tenir lloc sobre la gespa del Nou Sardenya.
Si dins el futbol català hi ha un club conegut pel seu
vell romanticisme, la densa història i el simbolisme
previ a l’era de la professionalització del futbol, aquest
és l’Europa. Si hi ha actualment una revista especialitzada en futbol que aposti per donar-li un toc profund i
molt més cultural, evoqui allò ‘retro’ i simbolitzi a grans
trets el futbol romàntic d’èpoques passades, aquesta

és sens dubte Panenka. La revista, amb seu a Gràcia,
arriba ara a un acord d’agermanament amb l’Europa.
El Primer Equip porta el logotip d’aquesta publicació
a la part frontal de la samarreta i Panenka oferirà esporàdics reportatges sobre el club i col·laborarà en la
seva difusió. De mà de la pròpia entitat escapulada,
buscarà lligams amb altres empreses i col·laboradors
per augmentar la presència de la ‘marca Europa’ dins
el seu àmbit actual. L’acte de visualització va comptat
amb la presència de l’històric futbolista txec Antonin
Panenka. És per ell que la revista porta el seu nom.
El mític Panenka va ser informat a grans trets de la
història i el simbolisme de l’Europa i, com a curiositat,

l’historiador escapulat Xavier Vidal va observar que
el club on Panenka va jugar gairebé tota la vida, el
Bohemians Praha (1967-1981) va jugar un amistós
amb l’Europa en la gira pel vell continent que el club
escapulat va realitzar la temporada 1929/1930. Els
graciencs van guanyar el Bohemians per 0-2.
Representant la revista Panenka, Àlex López Vendrell va visualitzat l’acord en presència del president
europeista Guillaume de Bode i el propi Panenka. El
mític exjugador ja té a casa seva un exemplar del
llibre ‘Història d’un Històric’ i l’edició del mes passat
del periòdic L’Escapvlat. L’acord ha tingut una gran
acceptació entre els socis i els seguidors del futbol
català en general
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Entrevista: El

soci número
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Alexandre Pujol: “Per història i prestigi, a l’Europa
li correspon estar almenys a la Segona Divisió”
L’Escapvlat entrevista al soci número 1 de l’entitat i, de moment, l’únic amb insígnia de brillants del club
Berta Arandes

Alexandre Pujol és actualment
el soci número 1 del CE Europa. Va néixer a Barcelona el 13
de juliol de 1928 i va ser donat
d’alta dins l’entitat el 1936.
Durant molts anys va estar a
la directiva de l’Europa. Tot i
que en reiterades ocasions el
van proposar com a president,
sempre es va mantenir en un
segon pla. Amb 85 anys, Pujol
és un home simpàtic i afable
amb la cara il·luminada quan
parla del club de la seva vida.
Recorda alguna alineació?
Al 1934 a la porteria hi havia
en Montserrat, baixet però molt
àgil, el Rabassaire, el “Negus”,
el Serracant, el Ballester àlies
“El Potro”, el Mas, el Rosselló,
el Gimeno... Més tard, teníem
el porter Casafont que, juntament amb tres jugadors més,
van ser fitxats pel Granada,
de Primera Divisió. Van ser els
primers traspassos cobrats.
I, mentre buscàvem un altre
porter ens van parlar d’un que
era molt bo.
Ramallets.
Extraordinari. Als 21 anys va
marxar a fer el servei militar
a Mallorca. El club ens va demanar si els hi podíem cedir
mentre feia la mili i l’Europa
va acceptar. El Barça es va
assabentar que el Mallorca
tenia un porter amb un nom
molt estrany que jugava molt
bé. Quan van anar a fitxarlo, els van explicar que era
de l’Europa. Per la oferta de
traspàs vam demanar 100.000
pessetes i se’l van quedar. I
nosaltres, amb aquests diners,
vam fer una tribuna coberta.
Com es va aficionar vostè a
l’Europa?
Tot comença amb el meu pare,
que es va aficionar ràpidament.
A començaments de segle, a
Barcelona, hi havia molta vida
de barri, ja que les comunicacions no eren tan fàcils com
les actuals. Cada barri era un
poble. Nosaltres vivíem al Born
i teníem una botiga de fruites
i verdures.
Els aficionats dels clubs eren
dels mateixos barris. Per això
era estrany que una família
que vivia al costat de l’Estació
de França fos sòcia de l’Europa. Havies d’agafar l’autobús
39, fer una excursió fins a la
Plaça Rovira i pujar a peu tot
el carrer Sardenya fins a Providència. Hi teníem tanta afició

que el nostre negoci es va convertir en un nucli de l’Europa,
com si fos una penya, ja que
els botiguers de Gràcia venien
a veure al Pujol, al meu pare,
perquè sabien que trobarien
totes les notícies relacionades
amb l’equip. Les vivències de
l’Europa sempre les he viscut
des de molt petit.
Però va arribar la Guerra Civil i ho va paralitzar tot. Què
va passar amb el club?
L’Europa sempre havia destacat per ser republicà i d’esquerres. Els franquistes es
van quedar amb el camp. Tots
els cotxes que van requisar

“Quan vaig ser director
financer de l’òptica
Indo, vaig pagar als
nous que entraven
un any de soci
de l’Europa”
als anarquistes de la CNT, la
FAI, la UGT… els van deixar
al camp, convertint-lo en un
pàrquing. Evidentment, no es
podia jugar. Ho van fer per un
motiu pràctic, però també per
castigar-nos per la ideologia
que teníem.
Amb tants anys d’història
segur que hi ha alguna anècdota especial.
Quan vaig ser director financer
de l’òptica Indo, vaig pagar a
tots els nous que entraven un
any de soci de l’Europa. Era la
meva manera de fer afició. En
el joc, els de l’Espanyol volien

“Aquest club sempre
ha caigut simpàtic,
no se si pel nom,
per les actuacions
o per ser del
barri de Gràcia”
fitxar un jugador que es deia
Mas. El traspàs va consistir
en comprar-li unes botes de
futbol a ell i a la resta de jugadors. Recordo que abans de
començar un partit, hi havia un
jugador que sempre s’agenollava fent veure que es cordava
les botes, però en realitat feia
pipí! Al mig del camp! (riures).
Què recorda dels inicis en
els terrenys de l’estadi?
En el recinte actual hi havia
una masia amb cultius i un

bosc de pins. El problema és
que hi havia una gran inclinació, d’uns 28 graus, que anava
des de la part alta de la tribuna
fins a l’altre extrem del camp,
provocant un petit penya-segat
que anomenàvem ‘El Peñón’.
Es van tallar els pins, amb
l’ajuda de tots els socis, i es va
buidar una mica el terreny per
fer un camp que fos pla, però
no ho va ser mai.
Quins són els moments que
recorda amb més il·lusió?
Els ascensos de categoria
amb el president Josep Bartolí. I amb ell a la presidència
l’Europa va aconseguir les
dues Copes de Catalunya que
té (1997 i 1998), guanyades
contra el Barça. En la final de
1998 el Barça va jugar amb
molts internacionals. Tot i així,
vam guanyar als penals. Tots
els directius de l’Europa es van
aixecar de cop i van baixar a
la gespa a celebrar-ho amb els
jugadors. Jo em vaig quedar
palplantat pensant en el meu
pare, que ja era mort.
Vostè va ser directiu de
l’Europa a la dècada dels 60
i dels 90. Quina destacaria?
Totes dues són molt importants. Als anys 60 vaig ser-ho
durant 4-5 anys. El president
era Joan Pont i l’Europa no
acabava de sortir de Regional. Juntament amb en Josep
Bartolí vam entrar al club i vam
renovar-ho tot.
Als 90 vam incorporar els
pressupostos i les partides
d’ingressos. Vam trigar a tornar
a Tecera, però després vam
acabar pujant a Segona B.
Què va passar amb l’Europa
a la Segona Divisió B?
Una promotora ens va plantejar reformar tot el camp, que és
el que veiem ara amb el pàrquing a sota. Ens vam trobar
que estàvem en una categoria
superior, però no teníem camp.
Hi havia diners per fitxar a
millors jugadors, però no els
suficients per llogar un altre
camp i vam decidir jugar amb
la mateixa plantilla. Vam tornar
a baixar a Tercera.
Com veu ara l’Europa?
Per història i prestigi, a l’Europa li correspon estar a Segona
Divisió, ja no dic si a Segona
A o Segona B, però no hauria d’estar a Tercera. A més,
aquest club sempre ha caigut
molt simpàtic, no se si pel nom,
per les seves actuacions o per
ser del barri de Gràcia

A dalt, Alexandre Pujol, a casa seva, mostrant el diploma de soci d’honor
de l’Europa el dia de l’entrevista amb L’Escapvlat. Sota aquestes línies,
intervenció el passat 19 de maig en el dia d’homenatge als exjugadors
de l’any 1963. A peu de pàgina, imatge del dia que va rebre la seva insígnia
de brillants per 75 anys de fidelitat com a soci.

7

Història
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MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Xavier Vidal

La gira maleïda i el Bohemians de Panenka
Per donar més ressò a
l’acord de col·laboració
entre la revista Panenka
i l’Europa, el mític jugador
Antonin Panenka visitava
el Nou Sardenya. El jugador txec, autor d’un dels
penals més famosos de la
història, va desenvolupar
la seva carrera futbolística
-gairebé sencera- en el
Bohemians de Praga, del
qual és president honorífic.

L’entrenador Joan Bordoy
va endur-se la totalitat de la
plantilla que tenia en aquells
moments. Porters: Florenza i
Cruz. Defenses: Soligó, Alcoriza, Ibáñez, Túrrez i Vigueras.
Migcampistes: Obiols, Layola,
Maurici, Almiñana, Flaquer i
Gámiz. Davanters: Manolín,

Sel.Copenhague – Europa 2-1
04/07/30
Goteborg – Europa 1-1
06/07/30
Hamsfad – Europa 5-6
08/07/30
Sel.Estocolm – Europa 4-5
11/07/30
Sel. Estocolm – Europa 1-1

Riga – Europa 0-1
Entre aquest darrer partit i el
proper es juga el primer Kovno
- Europa 4-2
31/07/30
Kovno – Europa 3-4
01/08/30
Sel. de Lituània- Europa 3-4
Entre aquestes dues dates es

El partit va ser força igualat,
tot i que l’Europa va tenir
més encert de cara a porteria. Cros i Miró van ser els
dos golejadors escapulats
i Florenza, va realitzar una
gran actuació. Tant, que
els aficionats locals el van
treure a collibè del camp.
L’encontre va ser presenciat
per un nombrós públic.

Des del departament de
premsa del club intentem
sempre trobar nexes, dins
la dilatada i gloriosa història europeista, que connectin el present amb el passat i en aquest cas, hem
trobat que en la temporada
1930-1931 l’Europa i el
Bohemians van jugar un
partit amistós dins la gira
que els graciencs van fer
pel nord d’Europa i que us
expliquem a continuació.
El gran president de l’Europa, Joan Matas, veient
la delicada situació econòmica en què es trobava el
club, va planejar pel juliol
de 1930 una gira pel nord
d’Europa. L’objectiu era
ben clar: recaptar fons per
tal de reflotar l’economia
de l’entitat, que passava
per moments molt difícils.
D’aquesta manera, es van
programar un seguit de
partits força ambiciosos,
visitant nou països europeus: Noruega, Suècia,
Estònia, Letònia, Lituània,
Txecoslovàquia, Polònia,
Alemanya i Dinamarca.

ans. L’Europa va presentar
aquest onze: Florenza, Soligó, Alcoriza, Obiols, Layola, Gàmiz, Gironès, Cros,
Bestit, Bilbao i Miró. Per la
seva banda el locals es van
reforçar amb quatre jugadors de l’Slavia de Praga.

Esportivament va ser tot
un èxit. Ara bé, el daltabaix
va arribar quan l´equip va
tornar a Gràcia i el president
Joan Matas explicava a El
Mundo Deportivo les peripècies viscudes. Deia així:
“En la primera part del viatge no hi va haver cap
problema. Suecs, Noruecs
i danesos van complir els
compromisos, però abandonant la costa escandinava,
es va torçar tot”.

L’Europa dalt del tren, camí d’iniciar la gira europea durant l’estiu de l’any 1930

Bilbao, Cros, Calvet, Alcázar,
Bestit, Gironès, Miró, Gonzalez,
Escrits, Nogueras i García.
Així doncs, el dia 1 de juliol de
1930, la nostra entitat va jugar
el primer dels quinze partits que
va disputar al llarg de la gira. Els
resultats van ser els següents:
01/07/30

13/07/30
Sel. Estocolm – Europa 6-1
15/07/30
AIK Estocolm – Europa 2-3
Entre aquest últim partit i el
pròxim es va jugar el Gevle –
Europa 1-1
22/07/30
Tallin-Europa 1-1
24/07/30

juga el Varsòvia – Europa 1-1
15/08/30
Bohemians – Europa 0-2
17/08/30
Nachod – Europa 3-3
Tot i disposar de cròniques i
alineacions de diversos partits
de la gira, ens centrarem en
el partit contra el Bohemi-

Matas acabava l’entrevista
lamentant que una gira prevista per tenir beneficis de
20.000 pessetes de l’època
(uns 122€), va acabar amb
pèrdues. Aquesta malestrugança acompanyaria
a l´Europa durant tota la
temporada, que culminaria
amb el descens de la Primera Divisió i gairebé amb
la desaparició del club *

* = Article sencer, amb declaracions completes de Matas, al lloc web ceeuropa.cat
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17 de novembre del 2013

El Grup Geseme, nou soci ‘VIP 1907’
[Redacció] · El Nou Sardenya va ser l’escenari, el

passat 7 de novembre per la tarda, de la signatura
del conveni de col·laboració entre Geseme (empresa especialitzada en prevenció de riscos laborals i
assistència mèdica) i el Club Esportiu Europa. El seu
conseller delegat, Daniel Turró, va visitar a fons les
instal·lacions escapulades.

Dins la campanya d’empreses “VIP 1907”, Geseme
i l’Europa van signar a l’estadi un conveni de col·
laboració i patrocini per una temporada. Totes dues
entitats es reserven la possibilitat d’ampliar-lo més
endavant amb publicitat a la samarreta. Aquest és un
tema que estant negociant el president de l’Europa i
els responsables de Geseme de cara al futur.

Moment de la signatura de l’acord entre Geseme i l’Europa

Mentrestant, Geseme estarà present a la pàgina web,
al periòdic L’Escapvlat i als diferents actes del club,
com per exemple el proper 1 de desembre (dia de la
presentació del Futbol Base i l’Escola) on disposarà
d’un stand d’informació. Geseme assesorarà el club
en temes de salut, de prevenció de riscos laborals i
d’un millor control mèdic general

Guillaume De Bode i Daniel Turró encaixant les mans a la gespa

