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editorial
Com a ‘casa’ a l’exili colomenc
Enlloc com al Nou Sardenya. No hi ha dubte que, com passa a
la vida i també al futbol, com a casa no s’està millor a cap racó
de món. No obstant, posats a haver de passar un exili a la força,
l’Europa s’ha trobat com a la seva segona llar al Nou Municipal de
Santa Coloma de Gramenet, a Can Peixauet.
Des del primer partit que l’equip de Pedro Dólera va disputar en
aquest recinte (un duel de Copa Catalunya contra l’Espanyol B el
dia 3 d’agost), encara no s’ha produït, fins a la data de tancament
d’aquesta edició de l’Escapvlat, cap derrota. Els graciencs han
superat al recinte colomenc tres rondes de la citada Copa (contra
el mateix Espanyol B, el Castelldefels i l’Ascó). Pel que fa a la lliga, un empat i una victòria fins ara, contra Terrassa i Castelldefels
respectivament. De fet, sigui a casa o fora, en tot l’inici del curs
2014/2015 els registres de l’Europa són gairebé impecables ja
sigui pretemporada, amistosos, Torneig d’Històrics, Copa Catalunya o lliga.

L’Europa ha tret
el màxim proﬁt
al Nou Municipal
de Santa Coloma
en els partits
jugats ﬁns ara
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Un dia històric a Figueres
L’Europa guanya un partit oficial en territori figuerenc 44 anys després

[Redacció] · Les estadístiques,

dins el món del futbol són un
complement que viu en parallel a l’actualitat esportiva. Hi
són per trencar-les, es diu
que no serveixen de res, però
tothom gira la vista enrere,
sempre, per comparar el passat
recent i no tant recent.
Pel que fa al Primer Equip
de l’Europa, des de fa unes
quantes temporades diversos

registres s’han actualitzat,
alguns camps inexpugnables
han caigut, algunes llegendes
s’han alimentat i alguns rècords
es troben ara a la mà de l’actual
projecte escapulat.
Un dels registres superats
va tenir lloc fa pocs dies, en
la victòria per 0-1 a Figueres. El quadre gracienc es va
avançar al marcador al primer
minut gràcies a una diana de

vaselina de Javi Sánchez. Un
gol que va resultar definitiu.
Amb aquest triomf a Vilatenim
l’Europa posava fi a 44 anys
sense guanyar un partit oficial
en territori del Figueres, si bé,
com és lògic, tots dos equips
no han coincidit pas 44 temporades seguides a la mateixa
categoria i el mateix Figueres
ha hagut de començar un nou
camí futbolístic ascendint des
de la darrera categoria

Posats a viure els partits com a
local lluny del recinte propi, les
bones dimensions del terreny
de joc de Can Peixauet han
afavorit un Europa que es troba
molt més còmode en camps de
bones dimensions, ja sigui per
desplegar el seu joc com per
evitar rivals més tancats.

Si tot va bé i se segueixen els terminis previstos, l’Europa tornarà
a casa a l’octubre i contra el Sabadell B disputarà el seu darrer
partit exiliat. L’aturada de lliga -es disputa la fase intermitja europea de la Copa de Regions UEFA i la competició de Tercera no
es jugarà els caps de setmana del 21 i 28 de setembre- ajudarà a
acabar de perfilar i enllestir els detalls de l’obra que afecta el Nou
Sardenya des de finals de juliol.
Així, segons el resultat que Europa i Sabadell B ofereixin als espectadors, l’equip escapulat podria tornar a casa amb un historial
altament positiu del seu pas per un altre ‘domicili local’ aquesta
temporada. La finalització de les obres de l’estadi escapulat no
només ajudaran a tornar a casa pels partits de lliga del Primer
Equip, sinó que tot el futbol formatiu de l’entitat podrà tornar a
recuperar els horaris habituals, de joc i entrenament, i repartir la
proporcionalitat d’equips entre el Nou Sardenya i l’Àliga

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

El Primer Equip de l’Europa
amb el calendari de Tercera...
Té una distribució equilibrada
61,9%
Té una distribució favorable
28,6%
Té una distribució desfavorable
9,5%

l’enquesta
Comptant 38 jornades i un play-off
de 6, el calendari la lliga...
A) Hauria de començar al setembre i
tenir més jornades intersetmanals
B) Ja està bé com està ara
C) Cal reduïr la lliga a 18 equips
Vota a: ceeuropa.cat. Cada mes publicarem el
resultat de la darrera enquesta del portal web.

Javi Sánchez, autor del gol a Figueres, controlant una pilota durant la primera part d’aquell duel

L’Escapvlat per dins...

• Edició i Consell Rector

• Fonts informatives i gràfiques

Junta Directiva del CE Europa

Arxiu documental i web del CE Europa.

“L’Escapvlat” és un mitjà de comunicació

• Direcció

• Contacte

oficial del CE Europa que depèn de forma

Àngel Garreta (Cap de Premsa)

info@ceeuropa.cat

directa del Departament de Premsa i vinculat

• Redacció

Publicitat: Xavier Garcia (Tel. 627 017 071)

amb els altres canals del club (web i xarxes

Xavier Vidal, Jordi Vela, Jordi Freixenet,

• Informació diària sobre el club

socials) a nivell informatiu corporatiu.

David Bley, Josep Maria Clemente, Laura

ceeuropa.cat · @ceeuropa · facebook.com/ceuropa

“L’Escapvlat” està produït per DeBarris,

Alquézar, Martí Puig i Àngel Garreta

• Dipòsit legal: B-14.046-2010

SCCL. “L’Escapvlat” té una periodicitat de

• Maquetació i Fotografia

caràcter mensual amb 2.500 exemplars.

Àngel Garreta i agència remimages.com

... qui som?

femeNÍ A: coPA cAtAluNyA
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La ‘Final Four’ era el premi
El Femení de l’Europa va disputar la tercera semifinal de la Copa Catalunya de la seva història
[Àngel Garreta] · Els anys 2006

i 2007, el Femení de l’Europa
va disputar, consecutivament,
les seves dues primeres semifinals de la Copa Catalunya.
Set anys després, ha disputat
la tercera dins els seu catorze
anys d’existència.

l’equip, donada la gran distància entre els dos equips, no
era pas classificar-se (opcions
molt remotes), sinó dignificar el
paper protagonista de la secció
en una competició on només hi
arriben els quatre millors clubs
de Catalunya.

A Les Planes, de Sant Joan
Despí, el conjunt escapulat
es va veure les cares amb el
poderós FC Barcelona, vigent
campió de lliga i copa de Primera Divisió i quartfinalista de
la Champions femenina.

Pel camí, l’Europa va deixar
enrere La Planada, La Roca i
el Pallejà. El títol el va acabar
alçant el Barça davant l’Espanyol, els finalistes de cada edició d’entre totes les disputades
fins ara.

L’equip escapulat va caure per
un clar 9-1, però l’objectiu de

L’equip s’estrenarà en lliga
aquest cap de setmana

Curiosa estadística

Rara vegada a la vida es donarà una casualitat tan
exacta com la que el FC Barcelona i el CE Europa
van protagonitzar en disputa de la semifinal de la
Copa Catalunya.
La semifinal té idèntiques coincidències amb la de
l’any 2007: els mateixos rivals, en la mateixa ciutat,
en el mateix recinte esportiu, en la mateixa fase
de la competició i en el mateix dia i mes exactes:
un 29 d’agost.

Primer Equip
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Tocarà la grossa a la Copa!

L’Europa jugarà contra un Segona A o bé quedarà exempt de sorteig i accedirà directe a ‘semis’
[Àngel Garreta] · La Copa Catalunya torna al primer pla de
l’actualitat de l’Europa després
de molts anys.

Aquesta competició, sempre
estimada a Gràcia, arriba al
seu tram final. L’Europa ha superat les tres primeres rondes
deixant pel camí l’Espanyol B,
el Castelldefels i l’Ascó. Ara, en
una data encara per determinar, la Federació Catalana de
Futbol ha de sortejar els quarts
de final. En aquesta ronda hi
ha un total de 7 equips. En no
poder quedar aparellats, un
d’ells quedarà exempt i passarà
directament a les semifinals.

Els altres, s’agruparan cadascun amb un equip de Segona
A: Barcelona B, Sabadell o Girona. Els equips amateurs que
han arribat fins aquesta fase de
la competició són el propi Europa, el Gavà, el Badalona i el
Cerdanyola. L’equip del Vallès
no serà l’escollit per accedir
a semfinals de forma directa
perquè ja va quedar exempt per
sorteig dues rondes enrere.
Així, Europa, Gavà o Badalona
tindran plaça segura a la semifinal i els altres dos, junt amb
el Cerdanyola, tindran el premi
de rebre, sempre al camp de
l’equip amateur, un Segona

El camí fins aquí
L’aventura de la Copa Catalunya va començar un 3
d’agost contra l’Espanyol
B. Aquesta és la primera
edició on poden prendre
part obertament els filials:
Primera Ronda · 3 d’agost
Europa-Espanyol B 1-0
Segona Ronda · 10 d’agost
Europa-Castelldefels 2-2 (3-1 p)
1/8 Final · 17 d’agost
Europa-Ascó 1-1 (4-3 p)

Set anys estrenant-se sense derrota
Al Primer Equip gracienc li senten bé les primeres jornades dels campionats de lliga
[À. G.] · A l’Europa li agraden,
en general, els inicis de lliga.
Almenys així ho diu l’estadística dels darrers 10 anys. En
les darreres set temporades
seguides l’equip no ha perdut
cap partit d’estrena (5 victòries
i 2 empats) i des de l’any 2005
només ha perdut dos -2005
i 2007- dels deu inicis de la
competició a Tercera.

Com a curiositat afegida, dels
darrers sis primers partits de
lliga, cinc d’ells tenen com a
protagonistes només dos rivals: Terrassa i Amposta. Des
del 2009 fins avui, l’Europa ha

començat el campionat dues
vegades amb els egarencs i
tres -i a sobre totes consecutives!- contra els de les Terres
de l’Ebre. Entre els resultats
més destacats, l’any 2006 un
4-1 contra el Girona -actual
equip de Segona A- en un brillant partit al Nou Sardenya. El
duel amb més gols, la derrota
de l’any 2007 a casa contra
l’Igualada (3-5).
En la darrera dècada, l’ordre
d’inici ha resultat repartit: 6
partits com a local i 4 com a
visitant. L’equip ha fet darrerament grans primeres voltes

Tres juvenils han participat de la pretemporada

Pablo, Ayllon i Biel s’han estrenat amb la samarreta escapulada sènior durant el passat agost
[Redacció] · Quatre futbolistes
de la base han participat de
la pretemporada escapulada.
Guillem Josa, capità del Juvenil
A de la temporada passada i
ja de ple dret nou jugador del
Filial a Tercera Catalana, i tres
juvenils de l’actual equip de
Lliga Nacional de la categoria:
el porter Pablo i els jugadors
de camp Ayllon i Biel.

Tots tres van ser titulars en
l’amistós que l’Europa va jugar a l’agost al camp del Sant
Cugat. Ara, amb les lligues ja
iniciades, tots tres es formaran
al Juvenil A, tot esperant poder
donar el salt al Filial o Primer
Equip la propera temporada

El porter Pablo -esquerra- i els jugadors Ayllon -al mig- i Biel -dreta- durant el partit disputat a Sant Cugat

Primer Equip
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Catalunya i Europa, sinònim futbolístic
El club escapulat aporta la base de l’equip català amateur que jugarà la Copa de les Regions UEFA
[Redacció] · La Federació Catalana va fet pública fa unes
setmanes la llista de jugadors
preseleccionats (30 en total)
per la fase intermitja de la Copa
de Regions UEFA que el combinat català jugarà la segona
quinzena de setembre a Moldàvia. L’Europa es destaca en
aquesta llista amb un total de
vuit seleccionats previs.

Així, el capità Àlex Cano -capità
també de Catalunya Amateur-,
acompanyat d’Alegre, Putxi,
Padilla, Guzman, Nils, Javi
Sánchez i Oriol Dot, formaran
la representació escapulada.
Sens dubte i de molt llarg,
l’equip amb més presència de

jugadors dins el grup V de Tercera Divisió -la resta de clubs
que més jugadors aporten no
superen els tres convocats-.
El pes especific de l’Europa en
els últims èxits de la selecció
és indestriable del seu camí
estatal i europeu, convertint-se
en una peça clau d’aportació de
jugadors al projecte.
D’aquesta primera llista cauran
dotze jugadors i un total de 18
viatjaran pel vell continent per
intentar una nova fita catalana
a l’estranger. La lliga, en aquelles dates, restarà aturada. A
tancament d’aquesta edició del
periòdic la Federació encara no
ha publicat la llista final

Víctor Cócera, el darrer en arribar

El jugador fitxa per cobrir la puntual baixa per lesió de Sergio. L’equip té tres porters
[À. G.] · A cinc dies per iniciar

la temporada, l’Europa va
signar la seva 21a fitxa de la
plantilla. Es tracta del porter
Víctor Cócera, que havia militat la temporada passada a la
Montañesa i al Badalona. El
porter cobrirà actualment la lesió de Sergio Fernández, que
s’allargarà més del previst en
un principi (uns 30 dies més).
L’equip, doncs, tindrà una llista
final de tres porters.
Víctor Cócera Encinas
(Barcelona, 18 de gener
del 1993) és un jove porter
sots’23, format a les categori-

es inferiors del RCD Espanyol
i del CF Damm.
Del 2012 a meitats de la temporada passada va militar
a la Montañesa, fins que el
Badalona el va fitxar per cobrir
la marxa d’Álex Sánchez al
Valencia Mestalla.
Amb la temporada ja en marxa,
Cócera ha ocupat la banqueta
escapulada en els tres partits
disputats fins al tancament
d’aquesta edició de L’Escapvlat, prèvia a la disputa del
partit Masnou-Europa, intersetmanal, de la jornada 4.

Previsió del temps a la carta pel Primer Equip

La meteorologia és un aspecte cada vegada més valorat dins la pràctica esportiva en espais oberts
[Redacció] · La Fòrmula 1 és

temps donarà una pausa fins al
final. El vent i altres incidències
afecten de ple dins el joc i cada
vegada més diferents tècnics i
especialistes planifiquen una
petita part del partit i dels conceptes en base al temps que
farà el dia de joc.

En l’esport de la pilota, cada
vegada més es valora el temps
en funció del rendiment d’un
equip. No és el mateix saber
que durant les dues hores
de partit farà una calor extrema o una temperatura més
agradable -per poder graduar
evolutivament el rendiment- o
que durant el partit plourà un
quart d’hora però després el

En aquest sentit, la pàgina web
oficial del club oferirà, en exclusiva pels tècnics i els lectors de
ceeuropa.cat, una previsió a
la carta per les dues hores de
durada del partit. Una previsió
útil per a tècnics i també per la
prevenció dels aficionats.

l’esdeveniment que més visibilitat dóna a la relació entre
esport i clima. Les previsions
gairebé al minut de l’aumobilisme suposen un factor més
dels bons registres finals dels
diferents equips i pilots.

Aquest servei, que durant el
darrer play-off d’ascens ja va

oferir-se com a prova pilot, té
continuïtat enguany des de la
jornada 2. Cada cap de setmana (en divendres si es juga
dissabte o en dissabte si es
juga diumenge), l’aficionat europeista Carles Nerín -membre
de MèteoGràcia- oferirà una
previsió locutada en forma àudio centrada exclusivament en
el partit del Primer Equip.
Les primeres previsions resulten un èxit de visites a la pàgina
web i, fins a la data, encerten
al detall, com en el partit de
Figueres on es va calcular pluja
durant el primer quart d’hora i
l’aigua va caure fins, concretament, el minut 12 de joc

Un partit amb tolls d’aigua a l’estadi ara fa tres temporades contra el Masnou

Actualitat
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Reunió amb les famílies de l’Escola
El Centre Cívic La Sedeta acollirà la trobada el dimecres 17 de setembre a les sis de la tarda

[Redacció] · L’Escola de Futbol
del CE Europa prepara ja un
nou curs esportiu pels més
menuts de la casa. Com és
tradicional cada any, abans
de l’inici dels entrenaments i
dels partits, els responsables
directius i esportius mantindran
una reunió informativa amb els
familiars dels nens matriculats.

Aquesta reunió tindrà lloc el
proper dimecres 17 de setembre a les 18 hores al Centre
Cívic La Sedeta (c/ Sicília, 231,
entre els carrers Indústria i
Sant Antoni Maria Claret).
En aquesta reunió anual, de
recomanable assistència, es
detalla el funcionament intern

escolar i es resolen la majoria
de dubtes que les famílies puguin tenir al llarg de l’any.
També es posa en coneixement
dels familiars el funcionament
comunicatiu i directiu escolar
de cara a circulars i notificacions durant el curs. Un curs
que començarà a realitzar els

primers entrenaments el dilluns
29 de setembre (pels torns de
dilluns i dimecres) i el dimarts
30 (pels torns de dimarts i dijous) al Nou Sardenya, recinte
que en principi hauria de tenir
enllestides al cent per cent les
seves obres de reparació i que
l’han deixat fora de servei el
darrer mes i mig.

En els propers dies i setmanes
es detallarà també online, a
la pàgina web oficial del club,
el reglament de competició i
el calendari escolar amb els
dies d’entrenaments, activitats,
partits i tot el que cal saber per
tenir el control i planificació de
l’any esportiu escolar al dia i a
tot l’any vista

Recta final per la reforma dels estatuts

La Comissió treballa en el redactat del text final per sotmetre’l a diferents valoracions
[À. G.] · Les oficines del CE Eu-

ropa van acollir dilluns una nova reunió de la CRE (Comissió
de Reforma dels Estatuts). Els
socis integrants de la mateixa
van acabar de discutir el redactat dels darrers articles i en
breu prepararan un esborrany
que se sotmetrà a diferents
tràmits de valoracions.
En primer lloc, el text final
passarà per la Junta Directiva, que podrà proposar canvis i modificacions. Superat
aquest termini, el text tornarà
a la CRE, que serà en darrera
instància qui aprovarà o no
la incorporació d’aquestes
modificacions de forma inde-

pendent i amb màxim poder
de decisió. Superat aquest
punt, el text final consensuat
pels membres de la comissió
passarà a disposició i consulta
del soci del CE Europa, que
podrà presentar les esmenes
oportunes per acabar sotmetent el text a consulta i aprovació general en una assemblea
extraordinària.
És intenció de la CRE que
aquesta presentació final per
donar valor legal i oficial al
text definitiu tingui lloc a finals
d’aquest mateix any, tal com
va sorgir del mandat dels socis en la darrera Assemblea
General Ordinària

Partit benèfic en favor de la Fundació Barraquer
El CE Europa col·laborarà amb el Fòrum Samitier organitzant un partit solidari amb cares famoses

[Redacció] · A finals del mes

d’octubre, concretament el
diumenge dia 26 (a les 12 hores), el Fòrum Samitier, amb la
col·laboració del CE Europa,
organitzarà un partit solidari en
benefici de la Fundació Barraquer. Sota el lema “Marcarem
un gol a la ceguera”, sobre la
gespa de l’estadi es disputarà

un duel de cares famoses.
Prendran part personalitats
populars i exjugadors del FC
Barcelona, el RCD Espanyol i
el CE Europa.
L’acte forma part de la campanya ‘Europa Solidari’ engegada
per l’entitat gracienca ja fa uns
quants anys

El president del Fòrum Samitier, Jaume Llauradó, a la llotja del Nou Sardenya en un partit de fa tres anys
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Preus congelats pels carnets de soci
Les quantitats de cada modalitat i franja d’edat no variaran, un any més, respecte la temporada anterior
[Redacció] · Una temporada més, i ja van set,
el CE Europa ha decidit mantenir congelats els
preus de les diferents modalitats de carnet de
soci. Així doncs, els actuals socis ja saben quin
preu té la seva categoria de carnet.

Tant per ells com per les noves altes, en aquest
article recordem les tarifes adoptades per l’entitat
per cada modalitat, fins a un total de set.
La renovació del carnet de la temporada
2014/2015 ve acompanyada d’una bonificació.
Cada soci que porti un nou soci rebrà un descompte del 10% del seu carnet de la temporada
2014/2015. El club anima a tots els seus abonats
a ampliar la família europeista!

PREUS I CATEGORIES
Categoria Protectora
Protector major d’edat · 300€
Protector jubilat · 150€
Protector menor d’edat · 50€

Categoria General
Soci ‘standard’ adult · 150€
Soci ‘standard’ jubilat · 80€

‘Grada Jove’
0-17 anys · 40€
18-25 anys · 80€

El Femení ha ajornat una setmana l’estrena de la lliga

La retirada a darrera hora del Lleida provoca l’ascens del Lloret, equip que ocuparà el seu calendari
[Redacció] · Un cop acabada
la participació dins la ‘Final
Four’ de la Copa Catalunya,
el Femení A de l’Europa podrà
afrontar una pretemporada més
llarga del que preveia, donat
que la primera jornada de lliga
(7 de setembre) no la va jugar
en aquesta data per la sobtada
retirada del Lleida, primer rival
de la competició.

El Lleida, màxim rival de la temporada passada en la lluita per
la promoció d’ascens a Primera
Divisió i club que, a la llarga, la

va acabar disputant (caient a
les semifinals davant l’Sporting
Plaza de Argel), s’ha retirat de
la Segona Divisió del futbol
estatal per falta d’estructura
esportiva per poder competir.
Així, el Lloret ha pujat automàticament des del futbol territorial per ocupar la seva plaça.
Aquest fet ha afectat la planificació ordinària de la competició
i la pretemporada del propi
Lloret, qui ha demanat no començar tan aviat la competició
pel que fa al seu primer partit.

Així les coses, el Lleida-Europa
del 7 de setembre passa a
ser un Lloret-Europa (el Lloret
ocuparà el calendari natural del
Lleida, sense modificacions)
que s’ajorna per aquella data i
saltarà al 14 de setembre.
Els dos equips aprofitaran que
aquell cap de setmana del dia
14 s’atura la lliga per partits de
seleccions per posar-se al dia.
La resta de duels de la jornada
1 del grup 3 de Segona Divisió
es van disputar amb normalitat
el 7 de setembre
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Reformes

al

Nou Sardenya

INTERVENCIÓ DE MILLORA DEL PERÍMETRE DEL TERRENY DE JOC

L’evolució de les obres de l’estadi del CE Europa
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