
I també...

Any V · Número 48 · 23 d’abril del 2014 · publicació oficial gratuïta del club · CEEUROPA.CAT · @ceeuropa

Europa B i Juvenil B guanyen la seva lliga > Pàgina 4 · Càndid Mauricio, la història d’una vella llegenda que va ser clau dins del club > Pàgina 6



2 23 d’abril del 2014opiniÓ / destaCats

editorial
Marcant territori en futbol
Hi ha ocasions a la vida on totes les casualitats, coincidències 
o factors semblen posar-se d’acord per anar de la mà. Ja fa 
un temps que a casa nostra hi ha una clara reivindicació per 
les seleccions esportives pròpies. Sota el lema ‘una nació, una 
selecció’, fa que temps que moltes entitats, encapçalades per la 
Plataforma Pro-Seleccions, volen que Catalunya pugui disputar 
els diferents esports -en alguns ja ho fa- com una federació amb 
entitat pròpia. Com a cim de l’esport, es busca també en futbol.

Mentre aquest tema arrossegava un debat durant anys, el país, a 
nivell social, ha acabat esclatant en un altre debat generalista, el 
del dret a decidir. Aquest fet va arribar al seu punt màxim d’inèdita 
reivindicació l’any 2012 i ha anat creixent fi ns al dia d’avui. Un 
any, el 2012, on la selecció de futbol més anònima de totes, la de 
la Copa de Regions UEFA, va alçar el seu primer títol estatal.

Aquesta competició, fi ns fa poc molt desconeguda pel públic 
amant del futbol, fi ns i tot el territorial, va començar a sonar lla-

vors amb força. Temps enrere, 
era necessària una bona es-
tona per concretar a qualsevol 
interlocutor en què consisteix 
una competició que és inter-
nacional però amateur, de 
futbolistes de Tercera però que 
poden jugar a Europa sempre 
representant nacions o territoris 
d’estat, sempre com una part 

però mai com un tot. Una competició romàntica, simbòlica, si es 
vol un xic caòtica però, en qualsevol cas, totalment ofi cial.

Ara la selecció catalana UEFA està de moda. Al Vèneto italià va 
fregar l’èxit amb els dits, caient a la fi nal europea amb l’equip 
local a la tanda de penals i quedant-se a un petit pas de convertir 
Catalunya campiona d’Europa, ofi cialment, en una selecció de 
futbol -per molt que sigui de divisions inferiors-. Ara el combinat 
del Principat ha revalidat el títol de la fase eliminatòria estatal, 
deixant pel camí altres territoris.

Catalunya tornarà a competir ofi cialment per Europa, en futbol 
i “amb l’Europa”. Constantment, entre tres i quatre jugadors del 
nostre club representen casa nostra fora de les fronteres i, per a 
més orgull gracienc, el capità Àlex Cano és també el capità de 
Catalunya. Un doblet de funcions simbòlicament emocionant 

La selecció catalana 
amateur tornarà

a jugar per Europa
el proper any

l’enquesta
El Primer Equip de l’Europa
acabarà la temporada...

A) Campió
B) Entre 2n i 4t, al play-off
C) Fora del play-off

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

Aniràs a la represa del partit
Cerdanyola-Europa?

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Sí, ja hi vaig anar en el seu dia

No

Sí, hi aniré aquesta vegada

32,5%

[Redacció] · La sempre com-
petida i complicada Divisió 
d’Honor juvenil -la categoria 
més alta del futbol estatal en 
divisions de base- ha passat 
factura al Juvenil A de l’Europa, 
que després d’anys lluitant per 
assolir el retorn al primer lloc 
del podi, ha vist com una tem-
porada irregular i una dinàmica 
negativa fi nal l’han condemnat 
al descens de categoria.

L’equip escapulat, que ja preve-
ia -com la resta d’equips- patir 
contra els clubs més punters 
de la categoria, ha punxat en 
els moments clau de jugar-se 
les garrofes amb els rivals di-
rectes, amb qui ha perdut, en 
la majoria dels casos, el gol 
average particular. 
Una setmana abans d’acabar la 
lliga les matemàtiques ja no van 
donar opció de permanència a 

un equip que va disputar la dar-
rera jornada a casa, contra el 
Cornellà, amb intrascendència 
en el resultat. 

El club, doncs, engegarà un 
nou projecte juvenil la tempora-
da vinent amb la clara intenció 
de tornar-ho a provar, buscar 
l’ascens de categoria i un nou 
pas, d’aquí dos estius, per la 
Divisió d’Honor 

Un sofert any a l’elit del futbol

Una imatge del Juvenil A en un dels partits d’aquesta temporada a casa

El Juvenil A tornarà a Lliga Nacional la temporada vinent

59%
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Europa B: títol i ascens a Tercera Catalana!
En la segona temporada després de la seva refundació, el Filial dóna el salt de categoria
havent dominat gairebé en la seva totalitat el campionat del grup 17 de Quarta Catalana
[Àngel Garreta] · Títol i ascens. 
El vespre del diumenge 13 
d’abril va certificar, des de la 
distància, el campionat de lli-
ga per l’Europa B. El seu rival 
directe, l’Olympia, va perdre 
1-2 a casa davant l’Alzamora i 
d’aquesta manera es quedava 
sense opcions matemàtiques 
de donar caça als graciencs, 
que són nou equip de la Terce-
ra Catalana 2014/2015.

El Filial escapulat no tenia par-
tit aquella setmana -el seu rival 
previst pel calendari està retirat 
de la competició-. Una victòria 
de l’Olympia hauria seguit dei-
xant els joves jugadors escapu-
lats a un triomf d’alçar-se amb 
el títol i l’ascens, que haurien 
d’haver intentat aconseguir 
passada la setmana santa al 
terreny de joc de l’Unificació 
Ciutat Meridiana. 

El resultat d’aquesta propera 
jornada ja serà intrascendent, 
donat que l’Olympia va enso-
pegar a casa i els números 
van donar l’èxit a l’Europa. El 
quadre gracienc, que matemà-

ticament podria haver-ho cele-
brat la setmana anterior però 
que va caure derrotat per 2-1 
al camp de la PB Barcino, va 
aconseguir l’èxit d’una forma 
més freda, sense vestir-se de 
curt i esperant un resultat des 
de la distància, però res d’això 
resta mèrit a una temporada 
impressionant on els graciencs 
han manat de principi a fi amb 
excepció d’un parell de jorna-
des i, en moltes ocasions, han 
golejat els seus rivals. 

El Filial, refundat l’estiu del 
2012 i que es va quedar a les 
portes de l’ascens -va perdre 
la promoció- la temporada pas-
sada, puja enguany a Tercera 
Catalana per la porta gran: de 
forma directa i com a campió. 
El club espera que en els pro-
pers anys la Tercera Catalana 
tampoc sigui el sostre real 
d’un equip ‘B’ que l’entitat, en 
la mesura de les possibilitats i 
el context econòmic i esportiu, 
vol aproximar el més possible 
per sota del Primer Equip per 
fer, així, un autèntic pont per 
donar el salt Dues imatges d’aquesta temporada. A dalt, contra el màxim rival, l’Olympia. A sota, al camp de la PB Barcino

El Juvenil B guanya la lliga i jugarà la copa
El quadre escapulat no podrà ascendir per descens del Juvenil A però lluitarà pel campionat de Catalunya

[David Bley] · El Juvenil B 
s’ha convertit en l’equip que 
aconsegueix el campionat 
amb més antelació de totes 
les categories Preferent i 
Divisió d’Honor de futbol-11 
a Catalunya. I ho ha fet a 
falta de quatre jornades per 
acabar la lliga. Faltant encara 
diverses jornades per acabar 
el campionat, els escapulats 
han aconseguit l’objectiu 
d’alçar el títol abans de Set-
mana Santa, fita destacable i 
realment complexa d’assolir a 
l’inici de la temporada.

Els graciencs són un grup he-
terogeni; amb gent de tercer 
any, la rereguarda del grup, 
els encarregats de governar 
el conjunt i estirar les quà-
drigues. Un nucli important 
de la plantilla també són els 
jugadors de segon any, que 
ja van competir la temporada 
passada a Preferent i, amb 
uns mesos més d’experiència, 
han continuat l’evolució que 
molts entreveien. Per últim, 
els de primer any han aportat 
aquella dosi de frescor, i fins 

i tot naturalitat que tot conjunt 
de futbol agraeix. La direcció 
de l’equip, l’orquestració de 
la simfonia que ha produït la 
plantilla, ha anat a càrrec dels 
entrenadors Óscar Sanchís i 
Jordi Almirall.

Després de mesos de treball, 
la recompensa ha arribat per 
un Juvenil B que s’ha mostrat 
sòlid durant tota la tempora-
da, que ha cedit escasses 
concessions als rivals i que 
sobretot s’ha mostrat constant 
durant el campionat regular. 

Juntament amb el Filial, és 
el primer equip de la base en 
aconseguir endur-se la lliga 
i assaborir el gust del triomf. 
És el premi per a un grup que 
ha exhibit fases de joc atractiu 
per a l’espectador i que ha im-
posat la seva hegemonia da-
vant la resta de contrincants 
a la taula classificatòria. 

Amb aquest títol, el Juvenil 
B tindrà el reconeixement de 
disputar la Copa Catalunya a 
finals de temporada A dalt a l’esquerra, l’alegria pel títol. A la dreta, un onze de la lliga. A sota, un instant del duel al camp de l’Horta
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Visca Catalunya!
La selecció amateur revalida el títol estatal de la Copa de Regions UEFA i jugarà de nou a Europa

[Àngel Garreta] · Catalunya seguirà un any més 
en boca de tothom. El combinat amateur català 
va fer història en imposar-se per segona vega-
da consecutiva en la fase estatal de la Copa 
de Regions UEFA obtenint, així, bitllet per la 
fase europea. Tres escapulats convocats es 
van alçar amb aquest peculiar trofeu, l’únic de 
caire oficial (i de seleccions no estatals) al qual 
poden aspirar els esportistes de categories no 
professionals de casa nostra.
 
El capità de l’Europa, Àlex Cano, i també del 
combinat català, es va encarregar d’aixecar la 
copa a Segovia, on es va disputar la fase final 
aquesta setmana santa. Catalunya va guanyar 
el títol a base de superar els seus dos partits 
en l’única faceta que no havia preparat: els 
penals. El seu seleccionador, Toni Almendros, 
havia manifestat dies abans de la ‘final four’ que 
no havia entrenat les penes màximes perquè 
el seu combinat mai havia perdut un partit a 90 
minuts (malgrat perdre el títol europeu en la final 
al Vèneto la temporada passada des dels onze 
metres). Tot i tractar-se, lògicament, d’una frase 
purament motivacional, irònicament Catalunya 
es va veure abocada a revalidar el títol des 
d’aquesta modalitat.

En el partit de semifinals, després d’arribar-se 
2-2 al final del partit contra Murcia en uns darrers 
instants bojos amb gols a les acaballes, la tanda 
de penals va convertir el porter Íñigo en l’heroi 
de la festa. Diumenge passat, contra Andalucía, 
més del mateix: 0-0 a la finalització de l’encontre 
i l’altre porter del combinat, Segovia, que va 
aturar la primera pena màxima de la tanda de 
penals, suficient per desequilibrar un desenllaç 
final on cap dels dos combinats va tornar a errar 
un penal, fet que va donar el títol per segona 
edició consecutiva a Catalunya.

Aquesta selecció amateur ja és de llegenda i se 
suma a Madrid (1998 i 2000) i Euskadi (2004 
i 2006) com a combinat que ha guanyat dues 
edicions seguides (2012 i 2014). D’aquesta ma-
nera, la talentosa selecció de jugadors del grup 
V de Tercera, amb tres escapulats a les seves 
files i el capità com abanderat de Catalunya, 
tornarà a fer el ‘tour’ europeu en busca d’un llarg 
camí per treure’s una espina clavada... i tot això 
sense perdre un partit oficial en dos anys! 

Cano, Guzman i Diego són els tres escapulats 
que en aquesta edició han defensat la samarreta 
de la senyera i han alçat el títol 

Cano també fa història

Diversos moments de l’eufòria pel títol. En una de les imatges, els tres europeistes convocats amb el trofeu a les mans

Per primera vegada a la his-
tòria, un capità de l’Europa 
ha aixecat un títol oficial 
defensant una selecció cata-
lana de futbol. La importància 
social, sentimental i històrica 
de la fita la protagonitza Àlex 
Cano, un jugador que amb 
l’Europa ja va alçar el torneig 
d’Històrics al Guinardó. El 
central europeista també ha 
fet doblet particular, donat 

que ja va formar part del 
combinat que va guanyar el 
primer títol estatal l’any 2012. 
És l’únic que ha repetit, donat 
que Guzman i Diego no van 
formar part del combinat en 
l’anterior fase estatal. Llavors 
els jugadors que van acom-
panyar Cano van ser Ivan 
Álvarez i Ramon Rovira. El 
pes del capità dels graciencs 
és clau per Catalunya 
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MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Xavier Vidal

Càndid Mauricio: una història escapulada
El dia de Sant Esteve de 
1937, Càndid Mauricio 
abandonava el terreny de 
joc de Les Corts després 
de perdre per 2-0 enfront 
el FC Barcelona. Mauricio 
es retirava del terreny de 
joc i també de la pràctica 
activa i professional del 
futbol sense saber que 
aquell era el darrer partit 
ofi cial que disputava.

Nascut el 5 de maig del 
1900 a Vélez-Rubio (Al-
meria) de ben petit la 
família es va traslladar a 
Catalunya. Com qualsevol 
nen de principis del segle 
XX es va enlluernar per 
l’esport i concretament pel 
futbol. Els anys van anar 
passant i el 1919, amb 
un altre club escapulat, el 
Badalona, debutaria en el 
seu primer equip.

A principis del 1924 va ser 
quan va canviar de samar-
reta escapulada i va fi txar 
per l’Europa, El traspàs 
va venir provocat per la 
sortida cap a l’Espanyol 
del petit dels germans 
Pelaó, Esteve. El canvi 
era notable per Càndid, ja 
que passava a un Europa 
que venia de ser campió 
de lliga l’any anterior i 
sotscampió aquell any. 
Mauricio va debutar el 15 
de març del 1924, contra 
l’Stadium Ovetense. Tri-
omf per 2-0.Tot i la gran i 
difícil tasca que suposava 
substituir al petit dels Pe-
laó (que desprès tornaria 
a la disciplina escapula-

da), Mauricio es va fer un lloc de 
titular indiscutible, demostrant 
una gran vàlua. La seva qualitat 
va anar augmentant i va jugar 
tres cops amb Catalunya; un 
amb el Badalona (25 de febrer 
del 1923) i dos amb l’Europa: el 
13 de desembre del 1925, en un 
Catalunya 2 – Txecoslovàquia 1 
i a Praga, el 7 de juliol del 1926 
on va perdre per 2-1.

De totes maneres, el seu mo-
ment àlgid a nivell de seleccions 
es produeix el 19 de desembre 
del 1926 quan va ser convocat 
per Espanya per un partit amis-
tós contra Hongria a Vigo, que 
servia de preparació pel torneig 
olímpic de futbol que s’havia de 
disputar el 1928 a Amsterdam. 
Malauradament no va debutar.

Es va crear la Primera Divisió 
i Mauricio va ser un dels pilars 
de l’equip durant les tres tempo-
rades que l’Europa hi va militar. 
Com a dada curiosa cal signi-
ficar que Mauricio, juntament 
amb Alcázar, Pellicer i Almiñana 
són els únics jugadors que han 
arribat a disputar partits, a la 
Primera Divisió, a la primera ca-
tegoria de Catalunya i a segona 
categoria o inferiors.

Com tothom sap el juny del 1931 
l’Europa ho va perdre gairebé tot 
i va haver de tornar a començar 
des de l’última categoria. En un 
principi el nostre protagonista 
penjava les botes i agafava el 
camí d’entrenador. Els dirigents 
del Badalona, veient com el seu 
equip havia quedat en la darrera 
posició de la primera categoria 
del Campionat de Catalunya, 
van contractar a mitjans de 

novembre del 1932 a Mauricio 
com entrenador, per tal de salvar 
la categoria en la promoció de 
descens, objectiu fi nal que va 
poder aconseguir.
Càndid però, només restaria una 
mica més de temporada i mitja 
amb els escapulats badalonins, 
ja que l’Europa, que maldava 
per categories inferiors del futbol 
català, va proposar-li ser el nou 
tècnic per tal d’anar recuperant 
tot allò perdut feia dos anys. 

L’Europa havia començat la 
temporada 1931-32 a la cate-
goria més baixa del futbol català 
d’aquells moments, el Campio-
nat de lliga amateur, categoria 
on en el curs 1933-34 encara 
es trobava. La lliga amateur era 
una categoria duríssima, on 
hi havia molts grups i on l’as-
cens requeria d’un incomptable 
nombre de partits i promocions. 
Així, ens trobem que l’Europa 
es proclama campió de Catalu-
nya amateur el dia 1 d’abril del 
1934 després de guanyar per 
un contundent 5-1 al Banyoles 
a la fi nal. Aquest títol, lluny de 
representar un ascens, només 
donava accés a una nova i defi -
nitiva fase de promoció i ascens 
de categoria. És en aquests 
moments on la junta directiva 
presidida per Francesc Sugot, 
crida Mauricio per tal de donar 
una decidida empenta a aquest 
ascens. Per resumir direm que 
l’Europa va disputar una delirant 
i caòtica lligueta/promoció amb 
el Gimnàstic de Tarragona i el 
CD Noia, que va acabar amb 
un decisiu partit disputat en ple 
mes d’agost a Terrassa i contra 
el Noia i on els nostres van gua-
nyar després, també, d’un partit 

ple d’incidents. Es en aquests 
partits que Mauricio vist la deli-
cada situació en que es trobava 
el Club, no dubta en tornar-se a 
vestir de curt i fer d’entrenador/
jugador. L’ajuda no va anar gens 
malament, ja que s’havia assolit 
l’ascens a la Primera Categoria 
B per la temporada 1935-36. En 
aquesta temporada l’Europa de 
Mauricio aconsegueix un merito-
ri tercer lloc, a només tres punts 
del campió.

S’iniciava la temporada 1936-
37 i la Guerra Civil òbviament 
va afectar al dia dia del club. 
L’Europa va patir la confi scació 
sindical i agafava les regnes del 
club el “Comitè Directiu d’In-
cautació”. Amb aquests canvis 
Mauricio passa també, a banda 
de ser l’entrenador del primer 
equip, a exercir les funcions de 
vicepresident del club. Les tem-
porades 1936-37 i 1937-38 els 
escapulats fan unes excel·lents 
temporades i, després de molts 
partits i lliguetes, aconsegueixen 
l’ascens a la Primera Categoria 
del Campionat de Catalunya. A 
nivell català, es tornava on feia 
sis anys es militava.

Les circumstàncies de la guerra, 
amb les constants crides d’ho-
mes al front, van fer que Mau-
ricio, amb 37 anys, jugués tres 
partits, el darrer dels quals el ja 
citat a Les Corts. La temporada 
1938-39 no es juga per l’entra-
da de les tropes franquistes a 
Catalunya i per tant les com-
peticions futbolístiques no van 
començarar fi ns la 1940-41, on 
Càndid Mauricio continuaria en 
el seu càrrec d’entrenador. No 
obstant, el club no disposava de 

camp, ja que el del carrer Pro-
vidència amb Sardenya havia 
servit de bateria antiaèria i era 
un descampat ple de ferralla. 
En aquestes condicions Mau-
ricio, demostrant un cop més 
un europeisme profund, es va 
fer càrrec de l’equip però no va 
poder evitar el descens.

El president Rafael Andreu, 
però, va tornar a confi ar amb 
Càndid per la següent tempora-
da, la 1941-42, però tampoc va 
poder ser i Mauricio va plegar 
d’entrenador, rellevat per l’exju-
gador Paco Cifré
.Anys més tard, concretament 
la temporada 1946-47 i amb 
la presidència de Josep Vieta, 
Càndid Mauricio, provinent del 
Badalona, torna a la banqueta 
gracienca per aquell curs, on 
salva la categoria pels pèls.

La temporada 1950-51 el club 
va decidir fer-li un homenatge ja 
que Mauricio havia sortit d’una 
delicada operació quirúrgica. 
En el partit d’homenatge hi van 
ser presents tots els companys 
dels anys 20 de l’Europa, així 
com els seus rivals més il·lustres 
com Zamora, Samitier, Alcántara 
etc. Finalment el 16 de gener del 
1952 moria. Amb ell s’anava un 
europeista de soca-rel, que mal-
grat tenir ofertes d’altres equips 
quan estava al màxim nivell, va 
mantenir-se fi del als colors euro-
peistes. No en va, va ser un dels 
que, a principis de la dècada 
dels 30, va anar aixecant l’en-
titat. L’Europa d’avui ha d’estar 
agraït a l’esforç i el sentiment de 
Mauricio, que sense ell i d’altres 
de l’època, potser ara no ho 
estariem explicant 

A l’esquerra, a dalt, Mauricio -esquerra- intenta robar-li la pilota a Samiter, del Barça, en un partit de Primera.
A sota, Cros, Daucik, Kubala, Samitier i César en l’homenatge a Mauricio el 8 de juliol de 1951.

Sobre aquestes línies, una imatge de Mauricio i la portada de la revista Deportes del 4 d’agost del 1924
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Ja es pot reservar plaça per l’Escola 2014/2015
Fins el 30 de maig, preferència de renovació pels ja escolaritzats. Des de llavors, llista oberta per a tothom
[Redacció] · L’Escola es troba a 
la recta fi nal de la temporada 
2013/2014 i per preparar el nou 
curs es necessita saber quines 
previsions de nois i noies reno-
varan. El club obre període de 
renovació i fi ns el 30 de maig, 
el termini serà només per juga-
dors actuals de l’Escola.
No obstant, alguns torns tenen 
places limitades, així que es 
farà la renovació per rigorós 
ordre d’inscripció. Els pares/
mares o tutors hauran de fer 

el pagament de la renovació. 
La inscripció cal fer-la perso-
nalment a ofi cines (c/ Secretari 
Coloma, 140), donat que cal 
signar la fi txa, marcar el torn 
d’entrenament i confi rmar totes 
les dades. 

A partir del 2 de juny del 2014 el 
club obrirà la inscripció externa 
i no hi hauran preferències. La 
llista serà llavors oberta i les 
inscripcions formalitzades per 
ordre de petició 

Apunta’t al Campus d’estiu!
Torn obert d’inscripcions amb descomptes per a socis

[Redacció] · Els interessats en pren-
dre part del Campus d’Estiu del CE 
Europa (destinat a nens i nenes entre 
4 i 14 anys) ja poden formalitzar la 
seva inscripció a les ofi cines del club 
(c/ Secretari Coloma, 140) de 10 a 
14 i de 17 a 20 hores de dilluns a 
divendres. Recordem que les places 
són limitades!

El Campus tindrà lloc del 25 de juny a 
l’1 d’agost i, en una segona fase, de 

l’1 al 5 de setembre. Les famílies po-
dran matricular els joves futbolistes 
en blocs per setmanes i en torns, ja 
sigui de mitja jornada (9 a 14 hores) o 
torn complet (9 a 17 hores). Com en 
els darrers anys, també hi haurà un 
servei d’acollida de 8 a 9 del matí. 

Hi haurà descomptes per a germans 
i per a socis de l’Europa. Per a més 
informació o dubtes: administracio@
ceeuropa.cat · 932 102 551 

Sant Medir, protagonista a l’estadi
Penyes de l’Europa i colles de la ‘dolça festa’ van disputar un amistós

[Redacció] · El passat 6 d’abril al matí, com a acte previ a la disputa del partit 
de Tercera Divisió entre l’Europa i el Sant Feliuenc, l’estadi europeista va 
acollir un amistós entre romeus de colles de Sant Medir i penyistes del club. 
L’encontre va acabar amb taules al marcador (3-3) i va suposar una gran 
festa social plena de gracianisme. Posteriorment, el pendó de les diferents 
colles va presidir la tribuna baixa durant el duel del Primer Equip 

Un resultat històric a domicili!
Golejada escapulada a Can Peixauet contra la ‘Grama’
[Redacció] · El triomf de l’Europa per 
un escandalós 1-7 al Nou Camp Mu-
nicipal de Santa Coloma de Gramenet 
va signifi car igualar la golejada més 
gran de la seva història a domicili en 
categoria d’àmbit estatal.

Curiosament, l’altre precedent també 
és per un exacte 1-7, al camp de 
l’Horta, l’onze de maig de l’any 1958. 
El que semblava un partit de tràmit 
contra el darrer classifi cat es va con-
vertir en un registre que ja fi gura dins 
l’hemeroteca escapulada 

Un any més, èxit de la mona de l’Europa
La pastisseria Formentor del carrer Camèlies torna a ‘escapular’ aquesta tradició

[Redacció] · Va començar fa tres anys i s’està convertint de mica en mica 
en una dolça tradició. Els europeistes més incondicionals saben que cada 
any poden sorprendre els seus familiars amb la mona de l’Europa elabo-
rada per la pastisseria Formentor. Un any més, un èxit total de vendes 
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[Redacció] · L’Infantil A i l’Aleví A han 
estat, enguany, els responsables de 
representar el club en un dels tornejos 
més prestigiosos del panorama mun-
dial. Parlem del MIC, Mediterranean 
International Cup, trofeu que es juga 
a la Costa Brava i que aglutina equips 
de l’elit del futbol global. 

Encabut al Grup P de la categoria, 
l’Infantil A va iniciar la seva marxa per 
la competició estrenant-se amb victò-
ria contra l’equip britànic de l’Sporting 
First Touch per 0 gols a 4. El segon 
partit també acabaria amb triomf, en 
aquest cas per 4 a 1 contra el Hapoel 
Ramat d’Israel. L’enfrontament que 
tancaria el grup i donaria la primera 
plaça als graciencs seria el derbi ca-
talà contra el Blanes. 5 a 0 immaculat 
per l’Europa. A setzens es creuria 
amb els colombians del Boyacà. Els 
escapulats s’imposaven per 3 a 0. 
Però el sorteig va decidir que a vuitens 
es topessin amb l’Acadèmia Aspire 
Qatar, posteriors guanyadors del MIC. 
L’Europa va caure per 3 a 0 però va 
plantar cara i fins els últims minuts de 
partit el rival no va poder ensorrar el 
plantejament gracienc. 

Per la seva banda, l’Aleví A va comen-
çar el MIC enfrontat-se contra el totpo-
derós Liverpool. El resultat final va ser 

de 4 a 1 pels anglesos però l’Europa 
va competir, i fins i tot va tutejar l’equip 
del Merseyside en molts trams del par-
tit. De fet, a falta de 10 minuts pel final, 
el partit estava empatat a 1. El segon 
enfrontament va acabar amb victòria 
contra el català Calella-Santa Sussa-
na per 5 a 0. Mateix resultat que en el 
darrer duel:Europa 5-0 Fusaguasuga 
de Colòmbia. A vuitens de final un 
triangular esperaria els graciencs. Els 
contrincants serien l’Acadèmia Aspire 
Qatar i el Cerdanyola. Contra els qata-
rians l’Aleví A va aconseguir un valuós 
empat per 2 a 2, però gairebé sense 
temps de descans, el Cerdanyola de 
Preferent no va concedir opcions i es 
va imposar per 5 a 0. 

Els escapulats posaven punt i final 
a la competició però van tenir temps 
d’intercanviar-se samarretes amb els 
jugadors del Liverpool, i amb futbolis-
tes colombians a l’hotel per posar el 
fermall d’or a una experiència total-
ment increïble.

Els guanyadors del MIC van ser: En 
categoria aleví futbol 7, l’Espanyol. En 
aleví futbol 11, el Barça. Infantils per 
l’Acadèmia Aspire Qatar, qui també 
repetiria títol, fent doblet, en cadets. I 
en categoria juvenil el Màlaga va ser 
qui va alçar el campionat 

Bon paper escapulat al prestigiós torneig MIC
Infantil A i Aleví A van representar l’Europa a la ‘Mediterranean International Cup’ celebrada a la Costa Brava

A dalt, l’Infantil A de l’Europa sobre 
el terreny de joc. Sota, a l’esquerra, 
l’Aleví A fotografiant-se amb el trofeu 
del MIC. Sobre aquestes línies, un 
moment de la cerimònia inaugural 
del MIC que va tenir lloc com és 
tradicional a Palamós


