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editorial
Gaudir el moment
A tots en alguna ocasió de la vida ens han dit la frase “no pensis 
en demà i gaudeix del moment”, sigui en el context que sigui. El 
futbol és un entorn que no s’escapa tampoc de l’aplicació del tam-
bé conegut com ‘carpem diem’.

Després d’anys de patiment, apatia, temporades feixugues, un 
descens i campanyes irregulars a Tercera, l’any passat l’Europa 
va assolir el tan esperat play-off d’ascens a Segona B. Lluny de 
ser un punt de llum en la foscor, les sensacions que va donar 
l’equip l’anterior temporada s’han mantingut i encara ampliat més 
amb la primera volta -de rècord!- que ha signat el conjunt entrenat 
per Pedro Dolera en aquesta meitat de curs 2013/2014.

No hi ha dubte que el temps present és de joia pels europeistes, 
especialment els més fi dels i patidors que han passat la seva 
particular travessia del desert en paral·lel a l’entitat. Segurament 
molts pensaran, somiaran o patiran preguntant-se fi ns on arribarà 

el seu equip, fi ns quin moment 
de la vida s’allargarà aquest 
estat de gràcia o quin serà el 
desenllaç esportiu de la pre-
sent temporada.

No ho sabem. El que sí sabem 
tots plegats és que, com un 
bon àpat, una bona excursió 
amb la família o els amics o 
un bon espectacle, cal gaudir 

el moment sense pensar en què arribarà demà. Degustar cada 
pinzellada, bon partit, bon resultat o rècord que deixa aquest 
equip per allà on ha passat. Els europeistes s’han guanyat a pols 
assaborir cada instant de l’actual temporada. Fem-ho tots plegats, 
que almenys ja no ens pugui robar ningú aquests moments.

Dins la greu situació econòmica i social dels nostres temps i 
l’afectació directa en l’esport. amb una presència baixa d’afi cio-
nats als estadis i terrenys de joc no professionals, l’Europa és un 
petit supervivent que, contra corrent, fi ns i tot està veient com rere 
el gol és possible que s’acabi formant una nova penya d’animació 
pels partits del conjunt gracienc.

És una mostra de la positivitat recuperada vers el Primer Equip, 
una positivitat que molts veien perduda anys enrere i que ens 
demostra que res està perdut i que el futbol dóna moltes voltes  

Els europeistes
s’han guanyat

a pols assaborir
cada instant
de l’actual
temporada

l’enquesta
A quina hora arribes a l’estadi 
per veure el partit de l’Europa?

A) Una hora abans
B) Mitja hora abans
C) A pocs instants de l’inici

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

Segueixes els partits de l’Europa
en directe via Twitter?

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Sí

No

Alguna vegada

30,9%

[À.Garreta] · Fa uns anys que 
la pàgina web ofi cial del CE 
Europa té tradició d’obrir una 
votació entre socis i afi cionats 
per escollir el que els europe-
istes creuen que mereix ser el 
millor partit de tot l’any natural 
que ha disputat el Primer Equip.

Enguany, entre una selecció 
prèvia de sis partits (comptant 
victòries a casa i a fora), el duel 

Europa-Pobla de Mafumet (que 
va fi nalitzar 4-1) de la vuitena 
jornada -6 d’octubre- de la 
present temporada, ha estat 
l’escollit com millor partit que 
ha jugat l’Europa al 2013.

El departament de premsa del 
club va instaurar aquesta elec-
ció l’any 2009 i des de llavors 
és una tradició de fi nal d’any, 
aprofi tant l’aturada nadalenca 

de la competició, escollir entre 
tots el millor partit.

Tots els guanyadors

2013: CEE-P.Mafumet (4-1)
2012: Palamós-CEE (1-3)
2011: CEE-Vilafranca (5-1)
2010: CEE-L’Hospitalet (1-0)
2009: Rapitenca-CEE (0-3)

Més info: ceeuropa.cat 

El millor partit de l’any 2013

Una imatge de l’Europa-Pobla de Mafumet del 2013, millor partit de l’any

L’Europa-Pobla de Mafumet (4-1), escollit per majoria

52,7%

L’Escapvlat per dins...

“L’Escapvlat” és un mitjà de comunicació 
ofi cial del CE Europa que depèn de forma 
directa del Departament de Premsa i vinculat 
amb els altres canals del club (web i xarxes 
socials) a nivell informatiu corporatiu. 
“L’Escapvlat” està produït per DeBarris, 
SCCL. “L’Escapvlat” té una periodicitat de 
caràcter mensual amb 2.500 exemplars.

• Edició i Consell Rector
Junta Directiva del CE Europa
• Direcció
Àngel Garreta (Cap de Premsa)
• Redacció
Xavier Vidal, Jordi Vela, Berta Arandes,
David Bley, Isabel Ocaña, Laura Alquézar,
Martí Puig i Àngel Garreta
• Maquetació i Fotografi a
Àngel Garreta i agència remimages.com

• Fonts informatives i gràfi ques
Arxiu documental i web del CE Europa.

• Contacte
info@ceeuropa.cat

Publicitat: Xavier Garcia (Tel. 627 017 071)

• Informació diària sobre el club
ceeuropa.cat · @ceeuropa · facebook.com/ceuropa

• Dipòsit legal: B-14.046-2010

... qui som?16,4%
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[Redacció] · El club va celebrar 
el passat 23 de desembre la se-
va Assemblea General ordinà-
ria corresponent a l’any 2013. 
Ho va fer per primera vegada 
al Tennis La Salut, a la seva 
sala d’actes. Les portes van 
obrir-se passats dos minuts de 
les set de la tarda i l’Assemblea 
va donar inici a les 19:34 hores 
davant la presència inicial de 
49 socis i posterior (durant el 
seu transcurs) de 53 socis.

A la taula presidencial van 
encapçalar l’Assemblea el 
president del club, Guillau-
me de Bode, el vicepresident 
Arturo Ramírez i el tresorer 
Robert Biete. A nivell federatiu, 
l’observador, senyor Cándido 
Bardillo, va donar fe del bon 
funcionament de l’acte.
 
A nivell de punts de l’ordre del 
dia i aprovació de comptes, tots 
els pressupostos i memòries 
esportives i econòmiques van 
rebre l’aprovació dels socis 
presents a l’assemblea.

Pel que fa al càrrec de secre-
tari de la junta, els socis no 
van ratificar Carles Anguela, a 

proposta de la junta directiva en 
l’ordre del dia. Voluntàriament, 
el vicepresident Arturo Ramí-
rez va assumir, en funcions, 
aquesta tasca de junta, davant 
la posterior aprovació dels pre-
sents per unanimitat.

La reforma dels estatuts

Com a resultat d’un dels punts 
de l’ordre del dia de l’Assem-
blea General de socis 2013, el 
CE Europa engega una comis-
sió de reforma dels estatuts.

Encapçalada pel soci Javier La-
torre, aquesta comissió intenta-
rà, en un termini no superior a 
sis mesos, adaptar els estatuts 
del club als àmbits base de la 
legislació vigent catalana però 
adaptant una sèrie de punts 
(els que determini la comissió) 
a les característiques que entre 
tots els socis participants es 
determinin per regular la ‘carta 
magna’ del club.
L’Europa podrà personalitzar al 
màxim les seves instruccions 
d’ordre intern i podrà especifi-
car i puntualitzar tota una sèrie 
de requisits i gestions necessa-
ris per tirar endavant 

AssembleA GenerAl OrdinàriA

Creada la comissió de reforma dels estatuts
L’Assemblea General, celebrada per primera vegada al Tennis La Salut, va aprovar l’impuls d’aquest projecte de reforma

Desenvolupament de l’acte, punt per 
punt i vot per vot a ceeuropa.cat
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La major puntuació de la història
en una primera volta de la lliga
Els 41 punts en 19 jornades suposen un rècord l’any que l’Europa es proclama campió d’hivern

[Àngel Garreta] · Malgrat que 
tothom situa totes les glòries 
i grans etapes de l’Europa en 
dècades del segle passat (i així 
ho dicta la història) bé és cert 
que dins la modèstia de l’actual 
Tercera Divisió, l’equip present 
del club va superant any a any 
diferents registres històrics. En 
l’actual temporada 2013/2014 
ho ha fet en números de la 
primera volta. Mai abans un 
equip de l’Europa havia acon-
seguit 41 punts al bell mig de 
la meitat del calendari des que 
les victòries es compten per 
tres punts.

Aquesta és la millor primera 
volta numèrica en total de 
punts. La millor per mitjana de 
victòries en funció dels punts 
per triomf i el número de jor-
nades del calendari es troba 
en la temporada 61/62, quan 
l’Europa va sumar 27 punts en 
15 jornades, amb 13 triomfs, 1 
empat i 1 derrota.

Al quadre blau inferior es tro-
ba la llista de les cinc millors 
primeres voltes en les tres 
darreres dècades, les que es 
compten per tres punts en cas 
de victòria. Curiosament, un 
equip dirigit per Pedro Dólera 
ocupa les dues primeres -l’an-
terior registre rècord era just 
de l’any passat- i si fem la llista 
més extensa, també un equip 
seu ocupa el sisè lloc 

El capità Cano i Cebri feliciten Javi Sánchez pel seu gol al camp del Masnou. El davanter va signar el 0-1
amb què l’Europa va fer rècord de punts en una primera volta i es va proclamar campió d’hivern

Campió d’hivern, un títol honorífic escàs!

No deixa cap trofeu a la vitrina, però sempre es destaca en cada campionat com un títol de 
caràcter honorífic que remarca els mèrits aconseguits per un equip a mig camí de la lliga. Es 
tracta del conegut com ‘campió d’hivern’, fet que l’Europa només havia signat tres vegades 
anteriorment en la seva centenària història. L’equip de la lliga 2013/2014 és el quart que ho 
aconsegueix. Un mèrit gens menyspreable.

Amb 41 punts, tres més que l’Ascó, principal perseguidor, va tancar l’Europa la primera volta 
de la lliga per fer-se amb el campionat d’hivern. La darrera vegada que ho va aconseguir va 
ser la temporada 1988/1989, fa més de 25 anys, a la categoria de Regional Preferent, en 
l’any del retorn a Tercera. L’Europa va sumar a mitja lliga (17 jornades llavors) un total de 27 
punts, un més que el Sant Cugat.

Tirant el temps enrere, el següent títol honorífic el trobem la temporada 1976/1977, amb 28 
punts, dos per sobre del Figueres, llavors segon classificat. Si el que volem buscar és un 
campionat d’hivern pròpiament a Tercera Divisió, ens hem de remuntar a la primera fita de 
totes, la temporada 1961/1962 -on l’equip va acabar guanyant la primera lliga de Tercera-. 
L’Europa va tancar aquell hivern 7 punts per sobre del Condal.

Així doncs, les temporades de campionat d’hivern són: 61/62, 76/77, 88/89 (segle XX) i 13/14 
(segle XXI). Uns únics quatre títols honorífics que evidencien que ser campió a mig camí és 
molt complicat i que cal assaborir cada vegada que es produeix aquest fet. En el cas particular 
de la temporada en curs, aquest factor líder a mitja volta de la lliga ha vingut acompanyat 
d’un rècord de total de punts de l’equip escapulat. Un particular ‘doblet’.

L’Europa tot just suma el seu quart èxit en una mitja volta de la lliga

A dalt, onze de l’Europa a Masnou
que va fer història sumant 41 punts. 

A sota, Javi Sánchez, golejador
de la primera volta amb 10 gols. 

Sobre aquestes línies, Pedro 
Dólera, tècnic de l’equip rècord
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Sobre aquestes línies, les fotografies de presentació de Vivó -esquerra- i Cuadras -dreta- a la sala de premsa del Nou Sardenya. Sota, als extrems, els dos jugadors fent tocs de pilota davant la premsa. Al centre de les fotografies 

inferiors, el lateral Édgar Domingo, que causa baixa en el mercat d’hivern de la seva segona temporada al club. Amb aquests tres moviments l’Europa tanca plantilla amb 20 fitxes federatives a disposició fins final de temporada.

Doble reforç defensiu dins el mercat d’hivern
Albert Vivó (Prat) i Albert Cuadras (Vista Alegre) fitxen per l’Europa. Causa baixa el lateral Édgar

[Àngel Garreta] · El Primer 
Equip del club ha signat dues 
incorporacions dins el mercat 
d’hivern (en principi les dues 
úniques previstes) per reforçar 
la línia defensiva de mig camp 
i lateral. Paral·lelament, el de-
fensa Édgar causa baixa de la 
disciplina del club. 

El primer reforç és Albert Vivó, 
defensa o pivot defensiu de 
mig camp provinent de l’AE 
Prat de la Segona Divisió B. Vi-
vó, fins la temporada passada 

capità de la Selecció Catalana 
Amateur que va disputar la final 
de la Copa de Regions UEFA, 
és un defensa amb àmplia ex-
periència a Tercera Divisió amb 
el Gavà (va arribar a ser capità) 
i la Pobla de Mafumet en els 
darrers anys i que, enguany, 
havia fet el salt a Segona B per 
militar a les files ‘potablaves’. 
La falta de minuts a la cate-
goria de bronze ha possibilitat 
la seva sortida. El jugador 
català es va formar a la base 
del Barcelona, San Gabriel 

i Cornellà abans de passar 
per clubs com Sant Andreu o 
Blanes. Sens dubte, la seva 
qualitat i experiència aportaran 
un plus a la ja de per sí compe-
titiva plantilla escapulada. 

Aquest primer reforç va ser 
presentat el dijous 9 de gener 
instants abans de l’inici de l’en-
trenament del Primer Equip. 

En les seves primeres decla-
racions Vivó va mostrar-se 
“molt content de fitxar per un 

club del nom i el pes que té 
l’Europa i més fer-ho ara en 
un moment dolç amb l’equip a 
dalt de tot. Arribo a un equip en 
bona dinàmica i espero posar 
el meu granet de sorra. Jo estic 
a disposició del tècnic quan ell 
ho consideri oportú per jugar”.

Per cobrir la baixa temporal del 
lesionat Alegre arriba també un 
lateral esquerre. Es tracta d’Al-
bert Cuadras, fins fa poc capità 
del Cerdanyola del Vallès i 
actualment a les files del Vista 

Alegre de Primera Catalana. 
Cuadras, solvent i eficient al 
lateral, és també un especi-
alista des del punt de penal. 
El jugador va ser presentat el 
passat dimarts dia 14 a la sala 
de premsa del Nou Sardenya, 
la seva nova casa.

Amb les incorporacions de Vivó 
i Cuadras i la sortida d’Édgar, 
la plantilla de l’Europa quedarà 
composada per 20 jugadors 
d’aquí a final de temporada 
tret d’algun factor inesperat  

Un desafortunat accident mentre intentava aparcar el seu cotxe va lesionar el jove lateral Albert 
Alegre, incorporat aquesta mateixa temporada a les files del club. El jove jugador del conjunt 
gracienc pateix un trencament de la tíbia de la cama esquerra i té afectada també la part superior. 

Descartant l’opció de passar per quiròfan (hauria estat sinònim de perdre’s la present tempo-
rada i segurament bona part de l’estiu vinent) el jugador realitza ara un tractament per veure si 
pot curar la seva lesió en poc més de tres mesos. De moment, el jugador no pot posar durant 
unes setmanes el peu a terra i, de mica en mica, anirà seguint l’evolució clínica del tractament 
i programa els temps de recuperació en funció d’aquesta evolució. Cas de superar la lesió, el 
posterior temps de musculació i recuperació de ritme esportiu de la zona afectada determinarà 
quina és la data final de retorn als terrenys de joc 

Alegre ja treballa de cara a la recuperació
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Els màxims golejadors del club cada temporada
Al portal web oficial es poden consultar els particulars ‘pichichis’ de l’Europa que l’entitat té documentats
[Redacció] · Tots els golejadors de la llarga 
història del CE Europa ja es poden consultar 
en un sol ‘clic’ de ratolí. El departament de 
premsa de l’entitat presenta un nou apartat 
dins la secció ‘Història’ del portal web on es 
recullen els particulars ‘pichichis’ europeistes 
de cada temporada, any a any. Des dels 10 gols 
de Roberto Camacho la temporada a passada 
als 11 del jugador Alegre l’any 1921.

En aquesta llista de ‘Golejadors any a any’ de 
ceeuropa.cat es poden trobar, en una única 
ullada, les xifres totals que va presentar el 
màxim golejador de l’Europa en cada any. Se-
parats per dècades i de forma retrospectiva, es 
poden consultar més de 75 anys documentats 
de ‘pichichis’ i, dins el grup de cada dècada, 
es poden gaudir de les fotos dels tres màxims 
realitzadors d’aquell període.

Aquesta aportació, única i sense precedents, 
ha estat possible gràcies a diferents herències 
de dades i a la tasca documentativa actual de 
diferents persones, des del recull (i fotos) del 
llibre del Centenari de Ramon Vergés, passant 
per les referències històriques d’Enric Vidal i 
el seu fill Xavier Vidal, fins arribar a l’aportació 
tabulada d’Agustí Tenllado o la compilació i 

composició final de la informació presentada 
a càrrec d’Àngel Garreta.

Èpoques absents 

Diversos períodes, no obstant, no poden figurar 
en aquesta llista per absència de documentació 
completa o fiable. Com és sabut per tothom, 
l’Europa -que no ha gaudit d’un entorn d’elit 
documentalista, sobretot durant la primera 
meitat del segle passat, per preservar totes 
les xifres de la seva història com sí han tingut 
altres clubs de primer nivell- disposa d’una 
sèrie de dades i hemeroteca limitades al que 
han aportat al llarg de dècades diferents socis 
historiadors de forma particular.

Així doncs, en algunes temporades o bé no es 
disposa de cap referència detallada o bé es 
disposa només d’una sèrie de partits de lliga 
però no de tots, fet que impossibilita oferir una 
dada final 100% fiable sobre un màxim goleja-
dor de la temporada. 

D’aquesta manera, els períodes entre 1920 i 
1931 i després, ininterrompudament, de 1950 
a l’any 2013, són les dades fiables de les que 
disposa el club: 75 dels seus 107 anys 

A l’esquerra, Roberto Camacho, darrer ‘pichichi’  la temporada 2012/2013 (10 gols). 
A la dreta, Pepe Mauri, l’home rècord en un únic any, la temporada 1950/1951 (34 gols).

Els registres de les darreres quatre dècades

Carnet de soci per la segona volta.
Suma’t a la gran família escapulada!

40 euros (joves entre 18 i 25 anys)

65 euros (adults)

A més, 10% de descompte en marxandatge europeista! 
Vine o informa’t a: c/ Secretari Coloma, 140  

de dilluns a divendres de 10 a 14 i de 17 a 20 hores 
Tel. 932 102 551 o mail a administracio@ceeuropa.cat

Ara és el teu moment!
Comparteix les teves vivències com a nou soci

o, si ja ets, les teves experiències com escapulat
amb  l’etiqueta #elteumoment a les xarxes socials
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Les xarxes socials, un salt molt necessari
L’Europa gestiona 5.754 seguidors en comunicació amb les quatre xarxes socials integrades del club

[Redacció] · Paraules com Twitter o Facebook 
han deixat de ser estranyes per gent de totes 
les edats. Les xarxes socials, presents des de 
fa uns anys a les nostres vides, han cobrat una 
gran importància comunicativa i de sentit de 
pertinença. En aquest aspecte l’Europa creix 
cada dia una mica més en cadascuna de les 
seves quatre xarxes.

Així, actualment, a tancament d’aquest article, 
el club té 3.596 ‘followers’ a Twitter, 2.032 a 
Facebook i comença a tenir presència en les 
dues xarxes on s’ha incorporat recentment, 
amb 112 seguidors a Instagram i 14 a la més 

desconeguda però visual Pinterest. En suma, 
5.754 seguidors (lògicament alguns multiplicats 
en paral·lel a diferents xarxes a la vegada) que 
reben cada dia diferents informacions o imatges 
del club. A nivell català, de Segona B cap a sota, 
cap club suma tants seguidors totals ni tanta 
presència a xarxes socials diferents

Totes les xarxes socials escapulades:

Twitter: twitter.com/ceeuropa
Facebook: facebook.com/ceeuropa
Instagram: instagram.com/ceeuropa
Pinterest: pinterest.com/ceeuropa  

Una solidaritat reial que ja és molt ‘veterana’
Els veterans de l’Europa van tornar a jugar un partit de Reis a favor de la campanya de recollida de joguines
[Redacció] · Cap nen sense joguina. Aquesta 
clàssica campanya per Reis fa uns anys que té 
un aire també benèfi c a l’Europa i protagonitzat 
pels Veterans, que enguany van tornar ‘a la 
càrrega’ amb amb un doble amistós el dissabte 
4 de gener amb el Barça i el Castellón. L’entrada 
va ser de franc entregant una joguina nova i de 
caràcter no violent.

A canvi de la joguina, els assistents van poder 
veure dos partits entre les cares més conegudes 
de l’Europa, el Barça i el Castellón en les seves 
respectives seccions de veterans. Un oferiment 
esportiu ja clàssic per aquestes festes.

El Barça no va ser la primera vegada que visi-
tava l’estadi en categoria de veterans, però si 
era el primer cop per un Castellón on destaquen 
jugadors de renom com Victor Salvador, Jordi 
Vinyals o Rade Tosic (exjugador de l’Estrella 
Roja de Belgrad i integrant de l’equip que va 
ser campió d’Europa). 

Desenes de joguines van ser recollides en una 
matinal que va tenir també cobertura mediàtica 
amb la presència de les càmeres de BTV en un 
cartell de Reis que va camí de convertir-se en 
una cita del calendari esportiu d’inicis d’any ja 
molt ‘veterana’  

L’Europa B afronta el 2014 com l’any de l’ascens
Plantilla i cos tècnic del fi lial, plenament conscienciats de l’objectiu de pujar l’equip a Tercera Catalana

[Redacció] · Era la missió de l’any passat i se-
gueix sent la d’aquesta. Després de superar la 
temporada de la refundació amb una promoció 
d’ascens que no va assolir l’èxit buscat, l’Europa 
B torna a presentar batalla a Quarta Catalana 
i ho fa encapçalant la lliga i amb la lliçó de la 
temporada passada ben memoritzada.

El conjunt escapulat, que s’ha fet especialment 
fort a casa i ha solventat alguns partits amb clares 

i contundents golejades (de fi ns i tot més de 10 
gols), té molt clar que el seu nivell real està situat 
per sobre de la darrera categoria del futbol català. 

Ningú s’amaga dins un vestidor amb la menta-
litat necessària per no deixar passar la segona 
oportunitat d’aquesta recobrada vida com a fi lial 
de donar un salt de categoria. L’objectiu a llarg 
termini, situar l’Europa B un o dos esglaons per 
sota el Primer Equip / Foto: Laura Alquézar  
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Fa anys que és tradició al CE Europa que als partits a casa del Primer Equip, un -o més 
d’un- equip de la base escapulada es faci una foto amb l’onze inicial que surt al camp a 
disputar el partit.

Durant la primera volta de la lliga, cinc equips han posat els peus a la gespa per fer-se la 
foto. Són aquests, per ordre de dalt a baix i d’esquerra a dreta: Benjamí A, Cadet B, Aleví 
H i Benjamí C, Infantil B i Prebenjamins A i B.

El departament de premsa del CE Europa realitza a cada partit aquesta fotografi a. Els fa-
miliars interessats en rebre una còpia digital (totalment de franc) al seu e-mail, han d’enviar 
un correu electrònic amb l’assumpte “foto onze base” a la direcció web@ceeuropa.cat i 
especifi car, clarament, equip i, sobretot, dia de la foto i/o rival contra qui jugava l’Europa. El 
departament respondrà al correu adjuntant la fotografi a corresponent a alta qualitat


