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editorial
La importància de la història
En aquest número del periòdic L’Escapvlat us parlem de la histò-
ria de la bandera del club, un llegat de dècades i que representa 
el pas de la vida de l’Europa de generació en generació. Ho po-
dem explicar gràcies al llegat d’imatges i documentació del soci, 
exdirectiu, exdelegat i historiador europeista Ramon Vergés, autor 
del llibre del Centenari ‘Història d’un històric’.

Sense la seva preocupació per documentar la vida del club i 
arxivar totes les imatges que han anat a parar a les seves mans, 
seria complicat contextualitzar part del passat del club ja sigui 
en descripció textual o gràfica. Es tracti de la bandera del club o 
de qualsevol altre fet, partit, jugador, entrenador o circumstància 
històrica de l’entitat, la importància de tenir la vida de l’Europa 
documentada cobra un sentit absolut i imprescindible.

En els nostres temps, el propi Vergés segueix aportant grans 
referències documentals, com el recent article que vam dedicar 

als precedents entre l’Europa i 
el Santfeliuenc. Generacional-
ment per sota, altres europeis-
tes com Agustí Tenllado, Xavier 
Vidal o Àngel Garreta es preo-
cupen també d’arxivar tot tipus 
d’estadístiques, documents o, 
en el cas del darrer, de fotogra-
fiar tota activitat europeista.

D’aquesta manera, el CE Europa, malgrat la seva modèstia, pot 
disposar d’un fons documental digne d’entitats de superior cate-
goria, especialment en l’actual segle, on -per exemple- no existeix 
ni un sol partit del Primer Equip en els darrers 10 anys (lliga, 
Copa Catalunya, play-off, amistós de pretemporada o torneig 
popular) que no estigui documentat. Un valor incalculable impos-
sible de trobar en altres equips d’aquestes divisions.

És per això que hem volgut dedicar l’editorial d’aquest número del 
periòdic al valor de la història, a defensar la importància que les 
directives futures i els socis futurs vetllin per preservar, docu-
mentar, arxivar i protegir tots els documents, imatges, cròniques, 
revistes, periòdics o elements audiovisuals que parlin de la nostra 
estimada entitat. Sense saber d’on venim és impossible saber 
on anem i sense recordar les persones i fets que han marcat la 
nostra història perdem tota essència com a club, especialment en 
el nostre, marcat sempre per ser nostàlgic i diferent 

Documentar la vida
d’un club és gairebé

tant important
com viure el seu

dia a dia

l’enquesta
En quin moment marxes de 
l’estadi en un partit de l’Europa?

A) Just quan sona el xiulet final 
B) Quan els jugadors ja s’han retirat 
C) Abans d’arribar al darrer minut

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

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

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

A pocs instants de l’inici
 

Mitja hora abans
 
 
Una hora abans

30,2%

[Redacció] · L’escenari d’un 
derbi és, segurament, un dels 
millors per estrenar una nova 
samarreta. L’Europa ho va fer 
per partida doble. D’una banda, 
el propi disseny i distribució de 
colors i formes. D’altra banda, 
un concepte innovador de pa-
trocini dins el futbol català, amb 
serigrafiació adaptable. 

A partir d’ara, l’Europa obre el 
patrocini de la seva samarreta 
al concepte innovador de la 
temporalitat. Ja no cal que un 
patrocinador inverteixi, si no ho 
desitja, en cobrir la part frontal 
de la samarreta durant tota una 
lliga. Ho podrà fer una sèrie de 
partits o només un dia puntu-
al. Aquests possibles canvis 
constants no suposaran cap 
problema en la fabricació de 
nova roba amb el nou logotip 
del patrocinador puntual. 

Gràcies a una nova tècnica 
de fabricació que l’equipador 
i col·laborador de l’Europa, 
la casa esportiva Elements, 
està posant en pràctica com a 
prova pilot, l’empresa de roba 
esportiva podrà reaccionar rà-
pidament als canvis per dotar 
l’Europa de la nova roba amb 
el logotip del nou col·laborador 
a la part central pit.

Al derbi contra la Montañesa, 
l’Europa va estrenar el nou 
model amb un dels seus dar-
rers col·laboradors i “soci VIP 
1907”, l’empresa Geseme. A 
partir d’aquesta jornada 24, 
l’Europa, segons l’acord amb 
els diferents col·laboradors i 
patrocinadors, actuals i futurs, 
podrà anar alternant la samar-
reta de joc amb la serigrafia 
frontal de Panenka -com fins 
ara-, Geseme -com el cas del 

derbi- o tercers o quarts patro-
cinis que puguin sorgir a partir 
d’ara en el futur.

La casa esportiva Elements ha 
aplicat un original disseny, ex-
clusiu per l’Europa, on destaca 
la desaparició del coll de solapa 
per passar a un totalment rodó. 
L’altre element destacat és 
l’escapulari, que està format 
pel contrast de dues tonalitats 
diferents de color blau. 

La panxa de la samarreta 
també porta serigrafiat, en un 
toc de color molt i molt lleuger, 
l’escut de la samarreta per tota 
la part frontal. 
Aquests detalls cromàtics són 
apreciables a molt curta dis-
tància, unificant-se en només 
colors blau i blanc ‘standard’ 
quan la samarreta es veu a 
major distància 

L’Europa estrena samarreta

La nova samarreta de dos tons i serigrafiat especial de la casa Elements

El club impulsa un nou concepte de patrocini temporal

57,1%

L’Escapvlat per dins...

“L’Escapvlat” és un mitjà de comunicació 
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[Redacció] · La sala de juntes 
de les oficines del CE Europa 
va servir de marc, el passat 24 
de gener, per establir l’inici de 
la Comissió de Reforma dels 
Estatuts (CRE). Tretze socis 
tractaran la redacció i condici-
ons del nou text estatutari que 
posteriorment serà sotmès a 
consideració en assemblea 
de caràcter extraordinari on, la 
resta de socis, podran aprovar 
o no la seva composició de 
manera definitiva.

La CRE va posar en marxa les 
seves funcions sota mandat de 
l’anterior Assemblea General 
de finals de l’any 2013. Un total 
de tretze socis formen aquest 
òrgan. Són els següents:

Javier Latorre (president de la 
Comissió i soci 142), Ramon 
Besora (vicepresident de la 
Comissió i soci 42), Arturo 
Ramírez (secretari de la Co-
missió i soci 168), Albert Benet 
(soci 120), Siscu Boj (soci 156), 
Àngel Garreta (soci 149), Edu-
ard Garreta (soci 122), Pedro 
Giménez (soci 194), Xavier 
Guillén (soci 187), Víctor Mar-
tínez (soci 86), Oleguer Olivé, 

(soci 206), Carlos Pablos (soci 
199) i Agustí Tenllado (soci 
75). Els membres que formen 
la CRE representen un ampli 
ventall d’europeisme. Des del 
soci més veterà de la Comissió 
(Ramon Besora, amb més de 
50 anys consecutius de carnet) 
fins al més jove d’edat (Oleguer 
Olivé, president de la penya 
Torcida Escapulada). 

Enmig, penyistes, socis, direc-
tius, exdirectius, el delegat del 
Primer Equip, el cap de premsa 
del club, el vicepresident del 
CE Europa i experts en dret 
jurídic i esportiu. Tots ells tenen 
la responsabilitat de redactar la 
nova ‘carta magna’ que ha de 
guiar el funcionament general 
de l’entitat gracienca durant les 
properes dècades.

L’objecte de la Comissió de 
Reforma dels Estatuts és de-
senvolupar una ‘llei europeis-
ta’ atemporal que no vagi en 
benefici ni detriment de cap 
interès particular o directiu 
i pugui servir per donar les 
màximes garanties de futur a 
l’entitat independentment de 
les persones que la dirigeixin 

el club

La comissió de reforma dels estatuts, en marxa
Tretze socis de totes les edats i vincles europeistes formen el grup encarregat d’escriure la nova ‘carta magna’ del club
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Valderas entra al club dels 150
El migcampista ja ocupa el 21è lloc dels futbolistes amb més partits oficials amb l’Europa

[Àngel Garreta] · El migcampis-
ta de l’Europa i ‘pulmó’ del mig 
del camp del joc gracienc, Dani 
Valderas, va protagonitzar el 
seu partit oficial número 150 
amb la samarreta de l’Europa 
entre lliga i el darrer play-off 
d’ascens. Ho va fer a principis 
de febrer al Nou Sardenya 
contra el Castelldefels i ho va 
celebrar fent un dels gols del 
partit. El jugador es troba a 
poc més d’una desena llarga 
de partits d’entrar al ‘top 15’ 
de jugadors amb més partits 
de la història del club, límit que 
marca el mític jugador Llibert 
Tomàs amb 165. 

Les estadístiques de Valde-
ras fins arribar als 150 partits 
disputats són les següents: 
2009/2010: 33 partits jugats i 
6 gols, 2010/2011: 36 partits 
jugats i 5 gols, 2011/2012: 
28 partits jugats i 2 gols, 
2012/2013: 33 partits jugats 
i 1 gol, 2013/2014: 20 partits 
jugats i 2 gols.

El passat dilluns dia 17 de fe-
brer, el club, aprofitant la visita 
del Primer Equip a la penya 
Eskapulats, va fer entrega a 
Valderas d’una samarreta com-
memorativa amb el número 
150 a l’esquena. L’entrega, de 
mans del president, va tenir lloc 
al casal La Violeta, al cor de la 
Vila de Gràcia.

Vol lliga i ascens

Amb motiu d’aquesta xifra de 
partits, el migcampista esca-
pulat va ser objecte de moltes 
entrevistes i reportatges, entre 
ells el que el periodista Ignasi 
Trapero va fer pel seu blog de 
l’Europa a internet de nom ‘Va-
mos escapulados!’. Valderas, 
en una entrevista amb Trapero, 
va manifestar el seu desig d’as-
solir el títol de lliga de Tercera 
i l’ascens de categoria amb 
l’Europa “per veure la plaça 
de la Vila plena de gom a gom 
tornant a celebrar finalment un 
èxit del seu equip” Valderas amb la pilota als peus contra el Castelldefels el dia que va arribar als 150 partits amb l’Europa

Javi Sánchez, el millor golejador del segle!
El particular màxim realitzador de l’Europa presenta les millors xifres des de l’any 1997

[Àngel Garreta] · El dia de 
la visita del Castelldefels al 
Nou Sardenya no només va 
ser especial per Dani Valde-
ras, també ho va ser per Javi 
Sánchez. El davanter escapu-
lat va transformar el seu tretzè 
gol a la lliga, xifra que suposa 
el millor registre d’un davanter 
europeista en el present segle 
XXI. Aquesta marca va igua-
lar amb la del mític davanter 
Diego Pérez (1998/1999). El 
següent sostre de registre és 
ja molt respectable: els 23 gols 
de Raúl Verdú la temporada 
1996/1997. Javi Sánchez celebrant un gol al Nou Sardenya. Una imatge feliçment repetida amb certa freqüència

Tots els fitxatges d’hivern ja han debutat
Tots tres reforços d’hivern del Primer Equip de l’Europa han jugat ja algun minut de lliga. El 
darrer, Aitor Ramírez, contra el Castelldefels, participant dels darrers 23 minuts d’encontre 
entrant al terreny de joc en substitució de Diego.

La setmana anterior es va estrenar Cuadras -a la foto- a Gavà i una setmana més enrere Vivó. 
En total, 24 jugadors han jugat amb el Primer Equip aquesta temporada oficialment en lliga: 
els 21 actuals, les 2 baixes concedides (Del Moral a mitjans de la primera volta i Édgar en el 
mercat d’hivern) i Isaac, extrem del Juvenil A.

Si comptem la competició de Copa Catalunya, a nivell oficial són 26 els futbolistes utilitzats per 
Pedro Dólera. A l’agost, en aquesta competició, van jugar els juvenils Josa i Èric 
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Aitor Ramírez a l’esquerra en el dia de la seva presentació i a la dreta en el seu debut contra el Castelldefels

Aitor Ramírez, el reforç que ha tancat la plantilla
L’extrem, que arriba del Sant Andreu de Segona B, torna al club on havia jugat al Juvenil A

El Club Esportiu Europa ampliarà una mica més la seva oferta de campus aquest estiu. Als ja 
clàssics Campus del Nou Sardenya, i Campus de Tecnificació del Camp de l’Àliga (exclusiu per 
jugadors federats), s’hi afegeix ara un Campus-Colònies de futbol.

El Campus-Colònies estarà dirigit pel Coordinador General del Futbol Base, Jordi Vela, que compta 
amb àmplia experiència en la gestió d’aquest tipus d’esdeveniments. Entrenadors i fisioterapeutes 
titulats completaran l’staff tècnic del Campus. Els jugadors i jugadores realitzaran dobles sessions 
d’entrenament en camps de gespa natural. A més, s’organitzaran tornejos de futbol 3x3. 

Però no només hi haurà futbol durant el Campus, sinó que els participants podran gaudir de moltes 
activitats de lleure (piscina, quads, ruta d’aventura, paintball làser…), tot amb monitors de lleure 
degudament qualificats. El Campus començarà el dilluns 30 de juny i acabarà el dissabte 5 de 
juliol i es realitzarà a El Collell (prop de Banyoles). 

El Collell és una instal·lació amb tres camps de futbol de gespa natural, piscina, pistes de bàsquet 
i una àmplia oferta d’activitats lúdico-esportives dins d’un entorn afavoridor perquè els jugadors 
i les jugadores gaudeixin de la natura, l’esport i el lleure.

Podran participar del Campus jugadors i jugadores, tant de l’Europa com d’altres clubs d’aquestes 
que estiguin agrupats en les següent edats:

Nens: nascuts entre els anys 2001 i 2006
Nenes: nascudes entre el 1998 i el 2003

Aviat es convocaran reunions informatives per pares/mares que estiguin interessats en rebre més 
informació del Campus. També podeu escriure a administracio@ceeuropa.cat o trucar al 932 102 
551 per demanar més informació.

Les característiques i novetats del Campus-colònies ampliaran informació mitjançant els canals 
habituals del club: pàgina web i xarxes socials 

El club organitzarà un Campus-colònies
en un entorn natural a El Collell (Banyoles)

[Àngel Garreta] · L’eivissenc Ai-
tor Ramírez, qui va ser conegut 
amb el sobrenom de ‘Peque’ 
quan va militar al Juvenil A 
del CE Europa la temporada 
2009/2010 -arribant cedit per 
la Damm en l’últim tram de 
campionat a Lliga Nacional-, 

torna quatre anys després 
a la que ja va ser casa seva 
convertit en un extrem amb 
experiència a Tercera i Segona 
B, on ha militat al Sant Andreu 
aquesta temporada, gaudint de 
pocs minuts però, no obstant, 
tenint oportunitats d’or com la 

de jugar al Vicente Calderón 
davant l’Atlético de Madrid a 
la Copa del Rei.

Després de la seva anterior 
etapa escapulada, Aitor Ra-
mírez va passar pel Sabadell, 
la Ponferradina i l’any passat 

per la Peña Deportiva d’Ei-
vissa on, per acabar de tenir 
paral·lelismes amb l’Europa, 
va creuar-se amb l’Arandina 
en segona ronda del play-off 
d’ascens. 
El nou reforç escapulat ha afir-
mat davant els mitjans sentir-

se “content de tornar a un club 
on vaig estar poc temps però 
molt a gust. Ara espero poder 
aportar el màxim de mi per un 
equip al que arribo trobant-lo 
en un moment immillorable. 
Tinc ganes de tornar a jugar 
un play-off d’ascens” 
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Honors a Pere Fructuoso al ‘seu’ estadi
Als 98 anys, l’exdirectiu del club va rebre el reconeixement de la seva afició al recinte que va imaginar durant els anys 80

[À. Garreta] · L’estadi de l’Europa és molt co-
negut arreu, tant a Gràcia com a Barcelona i 
Catalunya. Molt poca gent, però, sap la seva 
història i com va sorgir la idea d’enderrocar el 
vell recinte per donar pas a les actuals instal-
lacions. L’artífex va ser l’exdirectiu Pere Fruc-
tuoso, que en el derbi davant la Montañesa va 
rebre als seus 98 anys un sentit homenatge. 
Fructuoso va realitzar el servei d’honor del 
derbi abans de l’inici del partit.

La presència directiva de la figura de Pere 
Fructuoso i Celdran dins el club cal anar-la 
a buscar a la temporada1974/1975. El 19 de 
desembre del 1974 el president Màrius de Boet 
presenta la dimissió després de saber-se que 
l’entitat deu 7.140.000 pessetes a l’ajuntament, 
jugadors, contractistes i proveïdors. El 18 de 
gener del 1975 una moguda assemblea ratifica 
la creació d’una comissió gestora presidida 
pel mític europeista Joaquim Vieta. Rodejat 
d’autèntics europeistes, la gestora va deixar 
l’entitat sense deutes significatius al cap d’un 
temps. El 6 de juny de l’any 1975 l’assemblea 
proclama nou president de l’Europa l’històric 
Bernardí Balagué. La seva junta la van formar 
noms importants de l’època i entre els noms 
apareix el de Pere Fructuoso.
 
Passats els anys, Fructuoso va tornar a for-
mar part de la junta quan Joaquim Canillo va 
guanyar les eleccions a president el 9 de juliol 

de l’any 1984. A tocar del final de la dècada, 
la necessitat d’un nou estadi -donat el deteri-
orament de les instal·lacions- era un problema 
de primer ordre. L’Europa va topar amb el 
problema més gran de tots: els diners. Ni el 
club el podia edificar amb els seus ingressos 
ni l’ajuntament volia invertir en una nova obra 
de tamany considerable i a fons perdut.

Va ser llavors quan Pere Fructuoso va tenir la 
idea que, a la llarga, va permetre fer arribar el 
club als nostres dies a nivell estructural. Fruc-
tuoso va proposar enderrocar el camp, foradar 
fons, aixecar diverses plantes d’aparcaments i 
situar, per damunt d’elles, l’estadi de l’Europa. 
El consistori va donar una ràpida aprovació a 
la proposta, veient amb la gestió de la resta 
d’equipaments una manera de recuperar els 
diners invertits. El 20 de maig de l’any 1989 
es va moure la notícia mitjançant la premsa 
de cara a l’opinió pública.
 
El 4 de setembre del 1992, la directiva i di-
versos socis, acompanyats de l’alcalde de 
Barcelona, Pasqual Maragall i el president de 
la Federació Catalana de Futbol, Antoni Puyol, 
van protagonitzar un simbòlic acte d’enderroca-
ment del vell estadi de Sardenya. Tota la resta, 
ja és història fins el dia d’avui. Navegant per la 
pàgina web del club podeu rescatar l’article on 
us vam explicar les interioritats de la construc-
ció de l’estadi amb dades i pressupost 

Sobre aquestes línies, Fructuoso rebent un diploma del club. A sota, diferents 
moments del seu homenatge, fotografia amb els capitans Cano i Alberto, 
xerrant amb el tècnic Pedro Dólera i efectuant el servei d’honor del derbi.
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MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Àngel Garreta

Els orígens de l’estendard de l’Europa: història d’una bandera
En els darrers anys hem 
pogut veure la bandera de 
l’Europa principalment en 
presentacions de la base 
del club -de fet, és el pri-
mer element que apareix 
sempre a escena-. És un 
estendard que venerem i 
lluim amb orgull. Però quin 
orígen té? Per què es fa 
servir aquesta bandera? 
Ho expliquem tot seguit 
en aquest article.

14 d’agost del 1955

Un dia abans de l’inici de 
la Festa Major de Gràcia 
d’ara fa gairebé 59 anys, 
la popular i molt europe-
ista família Duró va fer 
entrega al CE Europa 
d’una gran bandera del 
club, brodada per l’artesà 
gracienc, europeista i ex-
directiu, Eduard Senabre. 
En la primera de les fotos 
laterals es pot veure el 
moment de la benedicció 
de la bandera amb els 
dos fills de la famíia Duro, 
Lluís i Enric, al costat de 
l’estendard. En la segona 
imatge, els jugadors de 
l’Europa la mostren al 
públic abans de començar 
el partit de futbol d’aquella 
Festa Major.

Emblema etern

Des de fa més de mig segle, 
aquest regal d’europeistes ha 
acabat simbolitzant el club en 
forma de senyera pròpia. Con-
servant la denominació caste-
llana -forçada- de l’època, és 
a dir “CD Europa”, l’estendard 
s’ha mantingut i es mantindrà 
sense cap modificació durant 
el temps, esdevenint un dels 
pocs símbols de l’entitat que no 
ha patit el més mínim canvi en 
totes aquestes dècades. 

Època moderna

Especialment vistosa i sim-
bòlica va ser l’aparició de la 
bandera del club l’any 1997. La 
Plaça de la Vila de Gràcia, ple-
na de gom a gom com no s’ha 
vist mai, va celebrar a peus del 
balcó de l’ajuntament gracienc 
el títol de la Copa Catalunya 
que l’Europa va guanyar al 
primer equip del FC Barcelona. 
L’entrada de l’estendard va ser 
espectacular, acompanyada 
d’un cotxe d’època per donar 
més ‘glamour’ a la situació. 

Recentment, la ‘senyera eu-
ropeista’ es fa servir en actes 
socials puntuals i en totes les 
presentacions dels equips de 
base de l’entitat  

A dalt, les primeres imatges de la bandera el dia de la seva donació al club. A l’esquerra d’aquest
text, l’il·lustre soci Armand Guart amb l’estendard del club l’any 1977 per celebrar el retorn a Tercera.

Sobre aquestes línies, la senyera en cotxe l’any 1997 i el capità del Juvenil A en la darrera presentació



8 23 de febrer del 2014penyes

[À. Garreta] · Van irrompre de la 
nit al dia, en bloc, en un Europa-
Terrassa al Nou Sardenya. Són 
joves, animosos i constants. 
Coneixem una mica més els 
Eskapulats i ho fem de la mà d’un 
dels seus impulsors i fundadors, 
el soci Ramon Ortiz.

D’on sorgeix la idea d’una 
penya nova?
Fa temps que rondava pel cap 
d’alguns dels integrants d’Eska-
pulats. L’any passat uns quants 
vam estar presents al partit del 
play-off contra l’Arandina i en 

alguns partits de la primera volta 
d’enguany, però sense reagrupa-
rnos. Després del partit contra el 
Palamós va ser quan vam veure 
que era necessari.

Per què una penya nova i una 
ampliació d’alguna existent?
Creiem que les penyes actuals 
ja tenen un recorregut i fan molt 
bona feina. Ara bé, paral·lelament 
nosaltres creiem que podem 
aportar coses noves i tenim les 
nostres pròpies dinàmiques. 

I el nom d’Eskapulats?

És el símbol més significatiu 
de l’equipació del club. Hem 
donat el toc d’escriure’l amb 
una “K” per fer-ho més desen-
fadat i informal.

Qui forma la penya?
Actualment ja som gairebé 
unes 40 persones des dels 15 
anys fins els 40. Dins del grup 
destaca tenir una presència 
femenina que trenca molt amb 
el tòpic del futbol i les dones.

Heu entrat amb molta força. 
Es podrà mantenir en el 

temps aquest llistó?
Aquest és l’objectiu principal. 
Anar-nos consolidant a casa i 
si es pot anar creixent. Farem 
tot el possible per consolidar 
el projecte i arribar al play-off 
al 100% de forces!

El ‘feeling’ amb els jugadors 
ha estat immediat...
La rebuda ha sigut brutal. No 
ens ho esperàvem. Hem rebut 
el seu carinyo des del segon 
zero, venint cada partit fins al 
gol a acomiadar-se, celebrant 
gols amb nosaltres, mitjançant 

les xarxes socials... i el detall 
de venir tots a La Violeta a 
pendre alguna cosa ens va 
deixar sense paraules. Són 
coses així les que encara ens 
donen més empenta.

Per a aquells més negativis-
tes, sou la demostració que 
l’Europa té futur social?
Som la demostració que 
l’Europa està viu, que Gràcia 
es mou. Només cal anar a 
buscar-la i això és feina de 
tots. Ara també li toca al club 
fer aquest pas 

El fenomen de la penya Eskapulats




