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editorial
Un full de ruta d’impagable valor
El passat 1 de desembre al vespre l’Europa va fer un salt des
de Tercera Divisió a la Champions League. No es tractava d’un
salt esportiu, sinó institucional, amb l’aprovació de la proposta de
nous estatuts de l’entitat.
Els nous estatuts presenten un text modern i molt social per
intentar garantir el bon govern futur, prioritzant la defensa de la
història, identitat, trets característics i pes específic dels socis i
sòcies de l’entitat. Els articles del nou text, d’un nivell superior al
de molts equips de Primera Divisió, permeten que cap incidència no controlada per la voluntat social pugui fer desviar el CE
Europa de la seva història, el seu territori, els seus colors i la seva
identitat característica, a la vegada que crea comissions per a
cada àrea d’inﬂuència i un control més estricte a nivell econòmic.
El grup de 13 socis que durant tot 2014 ha format la Comissió
de Reforma dels Estatuts l’han format edats i formes de veure
el club molt diferents. Segurament aquí radiqui la ‘gràcia’ del
Els nous estatuts nou text. Un consens entre 13
presenten un text maneres de veure i sentir els
colors per mirar de la mateixa
modern i molt
manera el futur. Ara més que
social per intentar mai, el que hagi de ser l’Europa
en els pròxims anys ho decidirà
garantir el bon
la seva massa social de forma
govern futur.
totalment democràtica.
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Formalitzats tots els capitans

Acte social d’entrega de braçals als màxims representants de la base

[Redacció] · Per primera vegada

a la seva història, el CE Europa
va organitzar un acte de formalització del rol de capità pels
diferents jugadors i jugadores
representants dels equips de
base de l’entitat. Més d’un
centenar de persones es van
reunir el 19 de novembre a la
sala d’actes del Club Tennis
La Salut.
A la taula presidencial, el màxim
dirigent del club, Guillaume de
Bode, el vicepresident i responsable esportiu, Arturo Ramírez,
el delegat del Primer Equip,
Albert Benet, els coordinadors
de les diferents àrees formatives i escolars, Jordi Vela,
Xavier Lucas i Dani Contreras,
així com una representació de

quatre dels darrers capitans
del Primer Equip, els actuals
Àlex Cano i Alberto González
i els excapitans Àlex Delmàs i
el propi Xavier Lucas.
Després d’unes primeres paraules de benvinguda per part
del vicepresident Arturo Ramírez, que va destacar els valors
que representa ser capità,
Albert Benet va ser l’encarregat
d’explicar breument els trets
més característics de la història de l’Europa des de la seva
fundació i fins avui. El president
va destacar la importància del
capità més enllà del resultat,
especialment en aixecar l’equip
en les derrotes i en fer pinya,
mentre que Xavier Lucas i
Àlex Delmàs van recordar el

lideratge, l’esforç, la humilitat i
la representació que un capità
simbolitza.
A continuació, els capitans dels
principals equips de cada categoria van llegir un manifest de
valors. Van representar tots els
seus companys Alberto Martín
(Filial), David Sasson (Juvenil
A), Lluís Perelló (Cadet A), Jan
Vergés (Infantil A), Pol Méndez
(Aleví A) i Sandra Teixidó (Femení A).
Posteriorment, per categories,
els capitans de cada equip
van recollir simbòlicament el
braçal de capità de mans dels
dos capitans de la primera
plantilla, Àlex Cano i Alberto
González

Seran els socis i les sòcies del club, només ells i elles, els que
podran decidir canvis. Des de canvis totalment radicals a petites
variacions, però sempre sota aprovació social i democràtica. Els
grans temes estructurals no podran decidir-se unilateralment, de
la mateixa manera que el nou text és tan ﬂexible que els propis
estatuts, íntegrament, podrien ser modificats demà mateix si el
soci considera oportú tornar a reunir-se per fer-ho.
Aquesta és la clau de la nova ‘carta magna’: ordena el club, exigeix un control de la gestió, però es ﬂexible i modificable donant
tot el poder de la seva existència als associats. Elements com els
colors, la seva disposició, l’escut, el nom, la ubicació o el caràcter
d’entitat social queden protegits... tan protegits que, a la vegada,
si la majoria de la massa social vol es poden modificar de dalt
a baix. Estricte però ﬂexible. Tot canvi es podrà fer, però no per
decisió de poder, sinó per decisió social. L’Europa és de tots

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

T’agrada la nova web que ha estrenat
ceeuropa.cat pel seu 13è aniversari?
Sí, més que l’anterior
70%
No, m’agradava més l’antiga
27%
Igual que l’anterior
3%

l’enquesta
Ets ‘follower’ d’alguna xarxa social
oﬁcial del CE Europa?
A) Sí, de totes
B) Sí, almenys d’una
C) No, no segueixo cap
Vota a: ceeuropa.cat. Cada mes publicarem el
resultat de la darrera enquesta del portal web.

Els capitans del Primer Equip entreguen el braçal a les tres capitanes del cadet Femení
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El Sabadell, rival de semifinals

El Nou Sardenya tornarà a rebre un equip de la Liga Adelante a partit únic per decidir finalista
[Àngel Garreta] · El Sabadell
serà el rival de l’Europa a
semifinals de la Copa Catalunya. Així ho va determinar
el sorteig celebrat el passat
2 de desembre a la seu de la
Federació Catalana de Futbol,
al carrer Sicília de barcelona. Si
els clubs no acorden una data
diferent, el duel (a partit únic)
es jugarà el 4 de febrer.

als mitjans de comunicació presents a la seu de la FCF, entre
ells aquest periòdic. Pel cantó
gracienc, De Bode va destacar
que el Gavà i l’Europa “som dos
clubs afortunats per jugar amb
dos històrics del futbol català”
i que les semifinals “han de ser
una festa del futbol. Esperem
viure un gran partit a casa
nostra i que vingui molta gent”.

Passats dos minuts de les 12
del matí es va celebrar a la seu
de la FCF el sorteig de semifinals de la present edició de la
Copa Catalunya. Els responsables federatius van explicat,
prèviament i breument, les dates que l’ens considera millors
per disputar tant les semifinals
com la final. Aquestes són el 4
de febrer (semifinals) i 25 de
març (final).

Un únic precedent de Copa
Catalunya amb el Sabadell

Quant al sorteig, els presidents
dels clubs més modestos,
Guillaume de Bode (Europa) i
Manuel Maniega (Gavà), van
agafat una bola cadascú del
bombo de clubs de Segona
Divisió A. El primer en obrir la
bola, Maniega, va treure el nom
del Girona i en aquell moment,
per eliminació, van quedardefinides les semifinals: GavàGirona i Europa-Sabadell.
Posteriorment, els representants dels quatre clubs (per part
del Girona el secretari tècnic
Quique Cárcel i per part del
Sabadell el conseller Tomeu
Ferran) a més de De Bode i Maniega, van concedir entrevistes

Al llarg de la trajectòria d’aquesta competició, Europa i Sabadell només s’han creuat una vegada en l’historial escapulat pel
que fa a la Copa Catalunya.
Va ser el 8 de maig de l’any
1997 també en la mateixa
ronda, semifinals, en aquella
ocasió en format triangular disputat a la Nova Creu Alta amb
el propi Sabadell, l’Europa i el
primer equip de l’Espanyol.
Un gol de Diego Pérez va suposar un 0-1 davant el Sabadell,
suficient per passar a una històrica final que va finalitzar amb
el títol a mans de l’Europa. Els
altres dos partits d’aquell triangular van acabar 0-0 (SabadellEspanyol i Espanyol-Europa).
La darrera vegada que el Sabadell va visitar el Nou Sardenya
en campionat de lliga va ser la
temporada 2006/2007, en un
pas breu per la Tercera Divisió.
El partit, jugat l’1 d’abril del
2007, va finalitzar 1-2

Sobre aquestes línies, dues imatges del sorteig de semifinals celebrats a la FCF.
A sota, el darrer precedent en lliga -esquerra- i l’Europa a Sabadell en la semifinal del 1997

Estatuts
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L’Europa té uns nous i moderns estatuts

Els socis i sòcies aproven, sense oposició, la nova ‘carta magna’ de l’entitat escapulada

A dalt, els socis i sòcies presents a l’Assemblea General Extraordinària en el moment d’emetre el vot favorable. A sota a la dreta, els nous estatuts i els 13 membres de la CRE
[Redacció] · Els socis i sòcies
del Club Esportiu Europa van
aprovar per àmplia majoria
els nous estatuts de l’entitat.
Ho van fer per un 90’90% dels
presents a l’Assemblea General Extraordinària celebrada el
dia 1 de desembre al Tennis La
Salut. La nova ‘carta magna’ de
govern del club és, des d’ara,
una realitat.

Un minut després de l’hora de
segona convocatòria de l’acte,
el president Guillaume de Bode
va dirigir unes breus paraules
de benviguda als presents i
d’agraïment als tretze membres
de la Comissió de Reforma dels
Estatuts (CRE).
El vicepresident del CE Europa
i secretari de la CRE, Arturo
Ramírez, va definir a grans
trets l’objecte de l’Assemblea
General Extraordinària i de la
feina de la CRE. Per aquest
motiu va demanar als presents
un fort aplaudiment al president
de la mateixa, Javier Latorre,
abans de passar-li el torn de
paraula.
El president de la Comissió
va destacar que el d’ahir era
un dia molt important dins la
història del club i del seu futur
quantitatiu i qualitatiu. Latorre
va comentar l’ampli consens

entre els 13 membres i l’escassa necessitat d’arribar a la
votació interna per a aprovació
o no d’un punt del text. El soci
José Miguel Bajo, corrector
d’estil del text, va ser reconegut
per Latorre i els socis assistents. En el seu darrer tram
d’intervenció va repassar, de
forma general, els 14 articles
a sotmetre a votació i també
les esmenes presentades pels
socis i que, prèvia aprovació
de la Comissió de Reforma
dels Estatuts, s’han considerat
i afegit positivament.
El vicepresident de la Comissió
i soci més antic (número 42) de
la mateixa, Ramon Besora, va
resumir la gestació de la CRE,
oberta des d’un moment a tots
els associats, i el seu desenvolupament. Besora va refermar
el caràcter democràtic del text
i va animar als presents a emetre el seu vot. El final de la seva
intervenció va tancar-se amb
un espontani aplaudiment.
El torn de precs i preguntes
va servir per fer debat general
sobre certs aspectes i resoldre
alguns dubtes de forma i aplicació dels nous estatuts.
A les 20:43 hores del vespre i
davant 44 socis i sòcies del CE
Europa, l’Assemblea General

Extraordinària va aprovar la
proposta de nous estatuts per
40 vots a favor, 4 abstencions
i 0 en contra.
Registre d’entrada dels estatuts a la Generalitat
Els nous estatuts figuren des
del dia 4 de desembre al Registre d’Entitats Esportives per
a revisió del Consell Català de
l’Esport i posterior formalització
legal definitiva.
El Consell Català revisarà la
integritat dels nous estatuts per
contrastar que cap article sigui
contrari a una llei nacional o estatal de caràcter esportiu o civil.
Un cop revisat el Consell determinarà una resolució. Si no
hi troba cap incoherència, els
validarà íntegrament. Si troba
algun punt no compatible amb
la llei, determinarà com haurà
de ser la correcció que es durà
a terme automàticament.
El club informarà al soci de
la resolució final. Els articles
que es puguin modificar per
obligació legal es comunicaran
als socis. Amb el segell del registre d’entrada, però, de forma
oficiosa ja es poden aplicar la
totalitat dels estatuts per, des
del dia 4, gestionar l’entitat en
tots els seus aspectes esportius, socials i econòmics
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MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Xavier Vidal

La final de la Copal del Rei del 1923 des de l’altra banda
Per la memòria col·lectiva dels europeistes l’any 1923
significa l’any dels èxits més grans aconseguits per
l’entitat. Molt s’ha escrit i parlat sobre la final de Copa
del Rei contra l’Athletic Club de Bilbao: el domini absolut de l’Europa, els xuts al pal, la lesió de Bordoy,
etc...però poc o gens ens hem fixat en qui era aquell
Athletic, qui l’entrenava i en quines circumstàncies
arribava a la final de Les Corts. Intentarem, doncs,
mirar-nos aquella final des de l’altra banda.

Cal destacar que d’aquesta alineació contra l’Europa
hi figuraven 5 internacionals, que ho eren en aquell
moment o ho havien sigut en el passat més recent
(Sabino, Sesúmaga, Travieso, Goyenechea i Acedo)
i 4 més que ho serien en el futur (Vidal, Larraza, Legarreta i Chirri I).

Trajectòria de la temporada
L’equip blanc-i-vermell va guanyar el nou campionat
regional de Biscaia, ja que des d’aquella temporada els
equips de Cantàbria van disputar el seu propi torneig
i, per tant, és va abolir el fins aleshores vigent Campionat de la Regió Nord. Els equips que van integrar
aquest nounat torneig van ser els següents: Arenas de
Guetxo, Barakaldo, Sestao, Erandio, Deusto i l’Athletic Club, que va guanyar el títol amb molta autoritat;
perdent només un partit, amb 33 gols a favor i només
8 en contra.

L’Europa abans de començar la final de Copa del 1923.
D’esquerra a dreta: Mr. Kirby (tècnic), Alcázar, Serra, Olivella,
Bordoy, Cros, Pelaó, Xavier, Julià, Artisus, Pellicer i Vidal.

El títol regional aconseguit donava el bitllet per la disputa del Campionat d´Espanya. El primer rival que es
van trobar era el Real Madrid; en el partit d’anada a
la capital els bilbaïns van guanyar per un clar 1-3, els
tres gols obra de Sesúmaga. L’encontre de tornada
va ser un pur tràmit i els blanc-i-vermells, demostrant
una gran superioritat, van guanyar per un claríssim
5-1. Recordem que en aquells temps per passar una
eliminatòria s’havien de guanyar els dos partits o empatar un i guanyar l’altre. A semifinals tocava eliminar
la Real Sociedad de San Sebastian i en el primer partit
jugat a Atocha va haver-hi un “estrany” empat a zero
(per l’època en què es troba l’evolució del futbol) on els
visitants van arribar a desaprofitar dos penals.
Quedava el partit de tornada i qui guanyés passava
ronda. L’expectació va ser molt gran i l’estadi de San
Mamés es va omplir a vessar (l’aforament en aquells
moments era de 13.000 persones) per veure un
partit que va ser força igualat. L’Athletic, malgrat les
nombroses baixes per lesió o malaltia, va imposar la
seva condició física i va guanyar per 2-0 a una Real
Sociedad que va merèixer més. Les Corts i l’Europa
esperaven als de Biscaia a la gran final.

Un xut de l’europeista Cros (a la dreta de tot) que no va
trobar el camí del gol en una final maleïda.

També era la primera temporada de l’entrenador, Fred
Pentland, ja que el president de l’Athlètic (el marqués
de Vilallonga) va voler portar a la banqueta un home
de prestigi i que aportés al joc de l’equip la modernitat
i l’evolució del joc britànic, tot un referent en aquella
època. Pentland, un autèntic anglès que presenciava
els partits amb bombí, no va defraudar a la parròquia
de San Mamés i continua, 90 anys després de la seva
arribada, com l’entrenador amb més títols de la història
del Club. L’entrenador, que havia sigut jugador internacional per Anglaterra, va analitzar el joc europeista i
va dissenyar una tàctica que en aquells moments era,
com a mínim, revolucionària.
Pentland va veure que si l’Athletic sortia a Les Corts
a jugar de tu a tu a l’Europa, tenia les de perdre, per
tant va cedir l’iniciativa del joc als escapulats, mentre
el seus jugadors practicaven un joc de contenció i mirant de sortir al contraatac. Realment aquest concepte
de joc era una ‘anomalia’ a les normes no escrites
de l’època, on tots els equips sortien a l’atac sense
miraments. Com tots sabem, la tàctica li va sortir bé,
el partit es va guanyar i els jugadors bilbaïns, bojos
d’alegria pel títol aconseguit, van agafar el bombí de
mister Pentland i el van fer miques. Aquesta celebració, que es va realitzar per primera vegada pel títol
guanyat, es repetiria cada cop que els de Biscaia van
aconseguir un trofeu amb l’anglès d’entrenador. Malgrat tot, també hi ha ha històries menys alegres, com
la de Fèlix Sesúmaga. L’interior dret, format a l’Arenas
de Guetxo i exjugador del FC Barcelona, així com un
dels jugadors olímpics espanyols d’Anvers 1920, va
morir l’agost de 1925 després d’una llarga malaltia.

el primer gran ídol de l’afició de l’Athletic. També cal
esmentar que una inoportuna grip va deixar fora de
l’onze de la final a José Antonio Aguirre, qui anys
després es va convertir en Lehendakari i va viure bona
part de la seva vida a l’exili. Una altra anècdota és la
de Sabino, que tot i jugar la final, a semifinals es va
perdre el partit de tornada ja que el dia abans, visitant
les obres de la tribuna de San Mamés, es va caure
entre dos taulons i es va fer un esquinç. Un fet del tot
impensable a ulls d’avui.
Finalment hem de parlar del davanter centre Carmelo
Goyenechea, que va mantenir el seu esperit amateur
durant tota la seva carrera futbolística i mai va voler
cobrar res per jugar. Tant és així que ni una oferta de
250€ del FC Barcelona el va fer canviar d’opinió. Només el 1947 i quan feia un grapat d’anys que s’havia
retirat, l’Athletic, per recompensar la seva dedicació
i amor als colors, va aconseguir que acceptés un
“pagament”, que consistia en el manteniment d’un llit
a l’Hospital Civil de Bilbao a perpetuïtat.

Expliquen les cròniques de l’època un fet rècord en qualsevol
final arreu del món: l’Europa va xutar al pal... 10 vegades!

Després d’analitzar tots aquests fets i la posterior trajectòria històrica de l’Athletic Club, els europeistes ens
podem sentir molt orgullosos d’aquells onze homes
que van perdre per la mínima contra un gran equip que
va tenir por de l’Europa i que, gràcies en bona part al
seu ofici i a una mica de sort, van guanyar el títol.

Qui era aquell Athletic?
Amb l’entrenador Pentland al capdavant, aquest va ser
l’onze que va presentar a la final de la Copa: Vidal,
Duñabeitia, Acedo, Sabino Bilbao, Lazarra, Legarreta,
Echeverria, Sesúmaga, Travieso, Goyenechea, Chirri
I. Rere tots aquests noms s’amaguen moltes històries
que són interessants de conèixer.
Abans que res direm que només tres jugadors (Sabino, Acedo i Echeverria) continuaven de l’equip titular
que el 1921 es va proclamar també campió de Copa.

La final va tenir de tot, el públic del FC Barcelona en contra
de l’Europa i l’espectacular lesió de Bordoy

Igualment, el mes de maig de 1926, Jesús Larraza
moria també amb un amic seu, en un tràgic accident
de moto, després que en un revolt el vehicle sortís
recte. A tot això cal sumar la prematura defunció, tot
just feia un any, de Rafael Moreno Aranzadi, “Pichichi”,

Espectacular salt entre jugadors de l’Athletic i l’Europa
amb un camp de Les Corts ple fins la bandera
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Mor Ramon Pons, integrant del gloriós Europa dels anys 60
L’exjugador ens va deixar a l’edat de 79 anys. Va formar part de l’equip escapulat que va jugar a Segona A
[Redacció] · L’europeisme lamenta la
mort de Ramon Pons Civit, exjugador
de l’Europa a finals dels 50 i principis
dels 60. Pons va morir a l’edat de
79 anys i va ser enterrat el dia 2 de
desembre a les 17 hores al Monestir
de Sant Cugat. El club vol transmetre
des d’aquestes línies el seu més sentit
condol a familiars i amics.

Ramon Pons va fitxar per l’Europa la
temporada 1957/1958 procedent de
l’Olot. Va jugar en aquella campanya
41 partis i va marcar els seus dos únics
gols amb la samarreta escapulada.
Posteriorment, i procedent de l’Hospitalet, va tornar al club gracienc en l’edat
daurada, amb l’ascens i competició a
Segona Divisió. Les temporades 62/63
i 63/64 va formar part d’una plantilla

de llegenda, sumant 28 participacions
més en partit oficial de lliga. En total: 3
temporades, 69 partits i 2 gols.
En la seva carrera futbolística va jugar
també al Martinenc, Sant Celoni, Manresa, Terrassa, Mataró i Vilanova. Fins
i tot va arribar a fer proves per fitxar
pel Real Madrid. L’any passat, el 19
de març, va participar, ja en un estat
delicat de salut, de l’homenatge que el
CE Europa va realitzar a tota aquella
generació de futbolistes. Va ser durant
el darrer partit de lliga, el 19 de maig
del 2013, en un Europa 1 - Pobla de
Mafumet 2. El capità d’aquella generació, Boada, va fer el servei d’honor
a l’estadi. En acabar el partit, una representació d’aquella generació, entre
els que hi figurava Pons, va celebrar un
dinar d’homenatge amb el club

Sobre aquestes línies, primer pla de Ramon Pons el 19 de maig del 2013 en el dinar d’homenatge del club als jugadors de la dècada dels 60. A sota, a l’esquerra, Pons exercint de capità de l’Europa
en un Europa 2 - Salamanca 0 de febrer del 1964. A la dreta, foto de família dels assistents al dinar d’homenatge als jugadors d’aquella generació el 2013.

Els valors de la base de l’Europa a la Cadena SER
[Redacció] · El vicepresident Arturo Ramírez va

ser entrevistat pel programa ‘La Graderia’ de la
cadena SER. Els darrers fets violents (físics i
verbals) del futbol professional estatal deixen
en boca de tothom el debat sobre l’educació i la
violència. En relació als fets, la SER ha volgut
saber com es tracten els joves de base.
Ramírez ha explicat que el CE Europa compta
amb un Reglament de Règim Intern (RRI) que
recull, essencialment, la majoria de drets i deures educatius del país i que vol ser una forma
de traslladar els mateixos valors a l’activitat
esportiva, que no deixa de ser un concepte

també formatiu i educatiu. En aquest sentit el
màxim responsable directiu esportiu de l’entitat
ha recordat que “a l’Europa és prioritari comportar-se de forma educada i la violència verbal i
física està totalment prohibida”.
Pel vicepresident del club és important que
“l’ambient positiu que respiri un jugador en
etapa formativa el vagi acompanyant amb els
anys i esdevingui clau per a quan sigui adult”.
Sobre com encaixen els pares i mares les normes internes de l’Europa, Ramírez admet que
“la resposta de les famílies és exquisita i això
també s’ha de reconèixer”
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Tots els equips federats del club es fan la foto oficial
Les imatges de les categories formatives masculina i femenina, disponibles a ceeuropa.cat
[Àngel Garreta] · Els diferents
equips federats del CE Europa i la Fundació PE Europa
ja tenen la seva foto oficial
de plantilla de record. Des

del Filial que milita a Tercera
Catalana fins al darrer dels
Prebenjamins i passant per
les categories femenines, cada
equip, amb els seus futbolis-

tes, tècnics, delegats i responsables esportius del club, ja
tenen la seva foto oficial. Una
foto que es pot descarregar a
una resolució adient per re-

velar o imprimir al portal web
oficial del club (ceeuropa.cat)
a l’apartat Futbol Formatiu i,
dins aquest apartat, a la secció
corresponent segons sigui ca-

tegoria masculina o femenina.
A més, sota de la imatge de
cada equip es pot enllaçar amb
la seva plantilla, el seu darrer
resultat i la classificació

Quatre imatges de mostra de les fotos oficials del club. De dalt a baix i d’esquerra a dreta: Europa B, Femení A, Juvenil A i Prebenjamí A

