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I també...

El Socuéllamos elimina l’Europa del Play-Off > Pàgina 4 · La Diada del Soci es consolida com un acte anual de gran reconeixement > Pàgina 6
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editorial
Com qui no vol la cosa, 50 números
Dia 14 de febrer de l’any 2010. Hi ha partit a l’estadi. El Nou
Sardenya acull un duel entre l’Europa i un gairebé intractable
Hospitalet, líder de la categoria, que encara no havia perdut a domicili. Quan la gent va entrant al camp, veu com a la pròpia boca
d’accés al recinte, el personal del club entrega un petit periòdic
de vuit pàgines. Surten Àlex Delmàs i el riberenc Ivan Hammouch
sota una gran capçalera que diu “L’Escapvlat”. Era el primer dia
de vida de la publicació que tu, estimat lector, tens a les mans.
Des de llavors han passat més de quatre anys i un total de 50
números parlant sobre la ‘vida i miracles’ de l’Europa, el club del
nostre cor. Un total de 404 pàgines a tot color explicant, aproximadament cada 30 dies, tot allò que ha destacat en l’entorn
escapulat a nivell esportiu, social i institucional.
L’Escapvlat va veure la llum volent unir passat i present. D’una
banda, feia ja una bona colla d’anys que l’Europa tenia un servei
de premsa que podia cobrir les
informacions no només a nivell
L’Escapvlat es
documental sinó també gràfic
amb fotografies dels actes
consolida com
rellevants de l’entitat. Fins
mitjà de referència més
aquell mes de febrer del 2010,
entre els clubs
la sortida informativa d’aquesta capacitat de cobertura era
del futbol català
només virtual i no tothom, per
edat, coneixements o necessitat, té encara avui dia possibilitat de navegar per internet, amb
freqüència, per veure què es diu i què es comenta sobre el club.
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Una base de campions!

Cinc equips del club han assolit el títol de les respectives lligues

[Redacció] · És clar que valorar

les temporades només per una
classificació és sovint injust i
abarca poc camp de visió i valoració, més encara en l’etapa
formativa, on és més important
aprendre valors, actituds i augmentar el propi nivell competitiu
que no pas sumar títols.
No obstant, bé és cert que en
aquest aspecte l’Europa ha
tingut una bona ‘collita’ del
curs 2013/2014 pel que fa a
títols. Cinc equips han tocat el
cel de la seva lliga: Europa B,
Juvenil B, Juvenil C, Infantil A
i Aleví A.
Pel que fa a l’Europa B, el
quadre escapulat s’ha mostrat
absolut dominador de darrera
categoria del futbol sènior, la 4a
Catalana. Campionat i ascens

que catapulten els de David
Vilajoana a 3a Catalana. Pel
que fa al Juvenil B, els d’Óscar
Sanchís han signat un any històric amb un títol de lliga i final
de la Copa Catalunya -veure
pàgina 5-, una cita que, tot i la
derrota final, passa a ocupar
pàgines d’or de la història de
base de l’entitat.
També el tercer dels equips
juvenils del CE Europa, el ‘C’,
ha obtingut el títol en la seva
lliga, demostrant que la fornada que ve per sota per ocupar
plaça dins el Juvenil A és tota
una garantia per intentar retornar, quan abans millor, l’equip
exponent del futbol juvenil a la
màxima categoria.
Per sota, grans temporades de
l’Infantil A i Aleví A. Els dos mà-

xims representants de la seva
franja d’edat han signat un any
pletòric on també han fet molt
bon paper al MIC (Mediterranean International Cup), el torneig
formatiu per excel·lència que
es juga per setmana santa a la
Costa Brava.
Tots ells, en diferents moments
i jornades, han rebut el seu
merescut reconeixement a
l’estadi per la brillant temporada finalitzada. La coordinació
esportiva del club ja treballa per
assegurar la màxima projecció
d’aquests joves valors en les
seves respectives edats i, així,
intentar que l’any vinent es
tornin a donar diferents èxits,
ni que sigui com a manteniment
de les categories superiors
assolides pels equips que han
pujat de nivell

És per això que un element clàssic, de tota la vida, com el periòdic de paper -i que sembla destinat a quedar arraconat amb
l’evolució dels continguts digitals- va agafar una nova volada en
l’entorn de l’Europa. El club va fer una clara aposta per posar tot
el seu potencial comunicatiu a disposició de tot tipus de lectors
i públic potencial, des dels més menuts als més grans, des dels
més ‘connectats’ als més ‘clàssics’. L’Escapvlat, doncs, recuperava fa quatre anys l’esperit dels anteriors butlletins de l’Europa,
però ampliant la quantitat, diversitat, profunditat i vistositat de les
seves informacions en un món on internet sembla dominar.
Amb el pas dels mesos, gairebé sense voler, ens trobem amb 50
números de L’Escapvlat a l’esquena. Un periòdic amb vocació de
servei que espera mantenir-se ‘clàssicament jove’ molts anys!

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

El Primer Equip de l’Europa
arriba al Play-Off...
Igual que l’any passat
41,1%
Millor que l’any passat
34,9%
Pitjor que l’any passat
24%

l’enquesta
La propera lliga 14/15 a Tercera
es dibuixa...
A) Més competida
B) Igual de competida
C) Menys competida
Vota a: ceeuropa.cat. Cada mes publicarem el
resultat de la darrera enquesta del portal web.

Homenatge a Infantil A i Aleví A el dia de l’Europa-Socuéllamos de play-off d’ascens a Segona B
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L’Europa arriba fins les ‘semis’ del play-off

El Socuéllamos s’imposa al seu camp per 2-0 i deixa l’equip gracienc sense ascens
[Àngel Garreta] · L’Europa va dir
adéu a les seves opcions per
pujar a Segona B a Socuéllamos. Després del 0-0 obtingut
al Nou Sardenya, l’equip de
Ciudad Real va guanyar clarament al seu camp per 2-0.
D’aquesta manera, l’equip
gracienc militarà un any més
al grup V de Tercera en la que
serà, la propera, la seva 51a
temporada a la categoria.

No obstant, l’equip gracienc
va fer un pas més en el seu
historial recent particular. Si
fa un any va quedar fora del
play-off a les primeres de canvi
sense saber per on ‘ficar mà’ a
una experimentada Arandina,
enguany l’equip ha aconseguit
superar una ronda i arribar a
les semifinals. No obstant, la
falta de gol de l’equip durant les
darreres setmanes de temporada va passar massa factura
contra un Socuéllamos que va
jugar les seves conservadores
cartes a Gràcia amb encert i
va resultar més efectiu al seu
terreny de joc.
La millor imatge, però, és la
de veure el Nou Sardenya
presentant les millors entrades
dels darrers anys: 2.450 espectadors contra la Mutilvera
i 3.250 contra Socuéllamos.
Una clara fotografia emocional
que demostra que l’europeisme, es trobi en la dècada i
les circumstàncies esportives
i socials que siguin, sempre
està ben viu

Recull d’imatges de diferents moments de la promoció d’ascens 2014

El Femení, al ‘top 4’ de la Copa Catalunya
El conjunt escapulat posa la cirereta del pastís a una excel·lent temporada

L’Europa es va classificar per tercera
vegada per la fase final a 4 de la Copa
Catalunya femenina en derrotar el Pallejà per 1 a 2. Set anys després, l’Europa
assoleix aquesta important fita que es
jugarà, segurament, a finals d’agost i que
les enfontarà, pressumiblement, al FC
Barcelona, actual campió de la Primera
Divisió estatal.
El partit va ser intens i emocionant. El
Pallejà es va mostrar un bon equip, ben
treballat, lluitador i amb força qualitat,
i va posar les coses molt difícils a les
jugadores de Carlos Navas, que dirigia
per darrer cop l’equip escapulat.
L’Europa es va fer ràpid amb el control del
partit, mentre que el Pallejà, ben posicionat al camp, es defensava i contraatacava
amb força perill. Al minut 23 es va avançar
l’Europa, quan Andrea Porta va pentinar
una falta llançada per Vane. Passada

la mitja hora de joc, una internada per
banda dreta de les locals acabava amb
una passada a l’interior de l’àrea que
Carla rematava a plaer, fent pujar l’empat.
La segona part va ser molt oberta, amb
l’Europa atacant però amb poc ordre i
deixant espais que aprofitaven les locals
per buscar l’esquena de la defensa. Un
cop més, la portera Mimi va resoldre amb
encert les diferents situacions de perill.
Quan ja semblava que s’arribaria a la tanda de penals, una bona jugada de Marina
per la dreta de l’atac la va rematar Andrea
Porta al segon pal, fent pujar el gol que
classificava l’Europa per les semifinals de
la Copa Catalunya.
Un gol celebrat amb una gran pinya entre
totes les jugadores i el cos tècnic, una
pinya molt significativa i que és un bon
resum de la temporada.

Copa Catalunya Juvenil
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Finalistes de la Copa Catalunya juvenil
Els penals deixen l’Europa sense el seu primer títol de copa en aquesta categoria
[Àngel Garreta] · Tal com va

tenir lloc l’any 2007, la crueltat
d’una tanda de penals va tornar
a deixar l’Europa sense títol
juvenil de la Copa Catalunya.
Un macabre destí final de guió
(el conjunt escapulat guanyava
al minut 89) va acabar fent caure el trofeu a mans del Reus.
Partit enorme dels graciencs
davant un Reus també a molt
alt nivell. Una final més que
digníssima del trofeu.
Els dos matagegants i sorprenents -i a la vegada més que
merescuts- finalistes del trofeu
català més important en la
màxima categoria de base van
tancar la jornada del dissabte
14 de juny dels Campionats
de Catalunya de la FCF oferint
un autèntic partidàs al públic
assistent a Les Grases de Sant
Feliu de Llobregat.
La final va donar inici mostrant
un Europa més ofensiu que el
Reus. Passat el quart d’hora,
l’Europa, a base d’insistir, va
obtenir el botí del gol. Centrada
al segon pal que Marc Soto,

de cap, va enviar al fons de la
xarxa. El porter Ruben va tocar
la pilota però no va poder evitar
la diana.
L’Europa havia fet el més difícil, que era foradar la porteria
d’un potent Reus que es va
mostrar sempre com un equip
perillós, però que va topar amb
un ordenat i molt segur Europa
que, senzillament, va brodar
tècnica, tàctica i físicament la
primera part de la final. Les accions més destacades després
del gol van ser un xut creuat de
Lozano (als 22 minuts) fregant
el pal i una gran intervenció
del porter Quim (al minut 26)
com a resposta a un xutàs de
Xavier Jaime que semblava
voler entrar.
A la represa, clara possessió
de pilota pel Reus, però perill
a la contra per l’Europa, que va
ser qui primer va rematar amb
perill, amb un xut creuat de
Lozano que el porter va refusar
amb els peus. Als minuts 60 i
65 l’Europa va perdonar per
dues vegades el 2-0. A mida

que els minuts corrien, el Reus
portava més perill. Providencial
va tornar a resultar Quim al
minut 70 en una falta lateral
que Joshua va posar a l’àrea
gran i que va pentinar enrere
José Luís. El porter gracienc,
àgil, va enviar la pilota a córner
allargant el braç. Quan tot semblava a tocar del final i l’Europa
tenia la copa mig agafada per
la seva base, un clar penal per
mans al minut 89 va donar vida
al Reus. Joshua, des dels onze
metres, no va perdonar.
Malgrat tot, el destí encara tenia reservat un final més cruel
per l’Europa. Complint-se el
minut 94 i els 4 d’afegit, Xavi
Prats, de mitja vaselina bombejada, va superar al porter rival
però va veure com la fusta llarga refusava un gol que hauria
resultat un esclat de joia. A la
tanda de penals, major encert
pels reusencs (l’Europa va fallar el tercer i quart xut i el Reus
només el quart). Amb un 2-4 a
la tanda, els del Baix Camp es
van proclamar campions de
Catalunya

Sobre aquestes línies, a dalt, el vicepresident de la FCF, Joan Josep Isern,
també president de la FPE Europa, va entregar el trofeu de sotscampió
al capità Fidel Bernabéu. Sota, un instant de la tanda de penals.
A la dreta, diferents imatges de la final contra el Reus.

L’equip més precoç de Catalunya en proclamar-se campió de la seva lliga
El Juvenil B es va convertir
en l’equip que aconseguia
el campionat amb més antelació de totes les categories
Preferent i Divisió d’Honor de
futbol-11 a Catalunya. I ho va
fer a falta de quatre jornades

per acabar la lliga. Impecable
trajectòria la d’aquest conjunt. 57 punts, 16 victòries, 6
empats, 3 derrotes, 56 gols
a favor i 33 en contra són els
números que han fet campió
el Juvenil B de l’Europa al

grup 4 de Preferent. Faltant
encara diverses jornades
per acabar el campionat, els
escapulats van aconseguir
l’objectiu d’alçar el títol abans
de Setmana Santa, fita destacable i realment complexa

d’assolir a l’inici de la temporada. Els graciencs són un
grup heterogeni; amb gent de
tercer any, la rereguarda del
grup i un nucli important de la
plantilla de segon any, que ja
va competir la temporada pas-

sada a Preferent. Per últim,
els de primer any han aportat
aquella dosi de frescor, i fins i
tot naturalitat, que tot conjunt
de futbol agraeix.
De totes totes, una temporada
per emmarcar
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Emotiu acte del 107 aniversari del club
El club va fer entrega d’insígnies a la fidelitat i va donar, per segona vegada, una de 75 anys

[Àngel Garreta] · Totes les dia-

des que el club ha celebrat en
honor al soci (un total de set)
tenen els seus moments especials. No obstant, la del passat
5 de juny va ser molt emotiva
per diversos motius. Més d’un
centenar d’europeistes van
omplir la sala de teatre d’El
Centre el dia que l’Europa feia
107 anys.
Representant l’entitat van presidir la taula central Guillaume de
Bode (president del club), Joan
Josep Isern (vicepresident i
president de la Fundació), Arturo Ramírez (vicepresident),
Robert Biete (tresorer) i Miquel
García (vocal de la Fundació).
Representant l’Ajuntament de
Barcelona, la regidora Elsa
Blasco. Representant l’Ajunta-

ment de Gràcia, la consellera
d’esports Sílvia Mayor. L’acte,
presentat per Carlos Pablos,
va començar amb el visionat
del vídeo de motivació que la
primera plantilla de l’Europa
va veure minuts abans del
Mutilvera-Europa en el partit
de tornada dels quarts de final
del play-off.
Abans de donar el tret de
sortida al sopar, Europa i B i
Juvenil B, representats pels
seus entrenadors i primers
capitans, van rebre l’homenatge dels presents pels seus
respectius títols de lliga. Així
mateix, el club va fer entrega
d’un diploma i un obsequi a
Serafín Reviriego, empleat
de camp de l’entitat que es va
jubilar ara fa un any.

Un dels plats forts de la nit va
arribar de la mà del delegat Albert Benet -que també va rebre
insígnia als 25 anys de soci-,
qui va intervenir per explicar
una de les sorpreses de la Diada. Després de repassar una
detallada biografia de l’expresident Francesc Sugot, va comentar que en una pàgina web
d’objectes de col·leccionista es
va trobar la placa que el club va
entregar a l’expresident Sugot
per la seva impagable tasca
durant la primera meitat del
segle passat.
Aquesta placa va ser entregada als seus descendents, que
van donar de nou la placa al
club per ser guardada a les
seves instal·lacions. Visiblement emocionada, la néta de

Sugot, Maria Amparo Bataller
Sugot, va dedicar unes paraules sentides al seu avi i al que
va representar per l’Europa.
Arribats al moment de brindar,
Joan Josep Isern, president de
la Fundació i vicepresident del
club, va dedicar unes paraules
als èxits obtinguts per l’Europa
i desitjant els millors pel Primer
Equip a Socuéllamos. Amb les
postres, va arribar el segon
moment especial de la nit: catorze socis van rebre insígnies
a la fidelitat consecutiva de 25,
50 o 75 anys.
Especialment sentida va ser
l’entrega de la insígnia d’or i
brillants al soci número 2, Joan
Bordoy Gil, fill de l’il·lustre porter de l’Europa dels anys 20,

Joan Bordoy. El teatre en ple,
dempeus, el va ovacionar en
pujar a l’escenari. És tot just la
segona vegada que s’entrega
aquesta insígnia. En l’anterior
ocasió la va rebre el soci número 1, Alexandre Pujol. Tots dos
van poder complir en el seu dia
75 anys de soci en haver estat
inscrits al club des del moment
del seu naixement.
En el seu torn d’intervencions
i com a cloenda d’acte, el president de l’Europa, Guillaume
de Bode, va emocionar-se
recordant la figura de l’exdirectiu Josep Maria Romero i va
fer especial insistència en els
valors de l’Europa dirigint-se
als jugadors de l’Europa B i el
Juvenil B com objectes de destí
de l’herència escapulada

A dalt a l’esquerra, Joan Bordoy, insígnia d’or i
brillants per 75 anys de fidelitat, saluda al públic
durant la tancada ovació que va rebre. A sota,
el president del club bufant les espelmes del pastís.
A la seva dreta, la família Sugot amb la placa
recuperada i un quadre d’homenatge.
Sobre aquestes línies, a dalt, els premiats amb
insígnia als 25 anys de fidelitat. Al mig, el soci
Josep Canes, premiat per 50 anys de fidelitat.
A sota, moment on els representants de
l’Europa B rebren el seu reconeixement
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Reconeixement als més petits de la casa

L’Escola de Futbol del CE Europa tanca la temporada amb la tradicional festa de cloenda

[Àngel Garreta] · Com és tradi-

ció cada juny, a meitat de mes,
l’Escola de Futbol del Club Esportiu Europa baixa el teló de
la temporada i ho fa amb una
senzilla però sempre estimada
festa d’homenatge tant als més
menuts participants del futbol
formatiu de l’entitat com també als seus pares i familiars.
Van rebre reconeixement per
l’esforç tots els jugadors de
l’Escola i els diferents equips
campions també la seva corresponent copa. L’acte va tenir
lloc el dissabte dia 14 al Nou
Sardenya.
A continuació us oferim el llistat dels equips campions de
lliga i copa i de les respectives
aficions campiones. L’acte va
comptar amb centenars de pa-

res i familiars a les graderies,
els parlaments del president
del club, Guillaume de Bode, i
del director de l’Escola, Xavier
Lucas, així com una amenització musical que va durar fins
les 12 amb nens i familiars
podent jugar lliurement a la
gespa de l’estadi.
Equips campions Lliga:
Nauru, Niue, Mali, Algèria, Burkina, Dinamarca, Malta, Nepal,
Síria, Brasil i Cuba.
Equips campions Copa:
Nauru, Niue, Egipte, Mali, Algèria, Burundi, Ghana, Nigèria,
Portugal, Montenegro, Bèlgica,
Grècia, Itàlia, Japó, Laos, Cuba
i Peru.

Aficions campiones Lliga:
Nova Guinea, Nova Zelanda,
Nauru, Burkina, Mauritània,
Namíbia, Hongria, Suïsa, Indonèsia, Colòmbia i Jamaica.
Aficions campiones Copa:
Nova Zelanda, Illes Salomó,
Burkina, Algèria, Mali, Nigèria,
Montenegro, Suïssa, Grècia,
Indonèsia i Colòmbia.
L’acte va comptar amb una
nombrosa presència de pares,
mares i familiars que van gairebé omplir la tribuna de l’estadi
per veure l’acte de reconeixement als més menuts de la
casa. L’Escola baixa el teló fins
la temporada 2014/2015 i marxa de merescudes vacances
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Derbi amb Sant Andreu
i Sants a l’Històrics 2014
L’Europa torna a la clàssica competició d’agost després de 4 anys

Ha tocat ‘la grossa’ al sorteig de grups de la propera
edició del Torneig d’Històrics del futbol català. Al
Guinardó, seu de la competició, es va sortejar el
passat 11 de juny la fase de grups dels 12 equips
participants. Al grup 2 (que es jugarà el 5 d’agost) hi
haurà derbi contra el Sant Andreu.
De fet hi haurà derbi per partida triple, donat que
l’altre equip que completa el grup amb quadribarrats
i escapulats és el Sants. Quatre caps de sèrie (els
equips de Segona B de la temporada passada més
el Cornellà, recent ascendit) van ocupar per sorteig

els quatre grups de triangular -del 4 al 7 d’agost en
aquesta primera fase-. L’Europa va formar part dels
equips del segon bombo i va quedar emparellat al
grup 2, on obrirà el foc el dia 5 d’agost a les 18:30
hores contra el seu màxim rival, el Sant Andreu, un
equip amb el que no es creua oficialment des de la
Copa Catalunya i Vila de Gràcia -unificats en un sol
partit- del 15 d’agost de l’any 2011.
Anteriorment es va creuar el 2010 en la final del
propi Històrics que va alçar l’Europa al Guinardó en
el que, de moment, és l’únic títol al palmarès.
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