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editorial
Passejant el nom de l’Europa
Per tercera temporada consecutiva, el Primer Equip de l’Euro-
pa farà circular el nom del club pel conegut popularment com 
‘les Espanyes’. Novament com a tercer classifi cat, l’equip s’ha 
guanyat una nova plaça de promoció d’ascens a Segona B, fet 
que li permet, acabada la lliga, jugar un play-off, quelcom que és 
sempre un moment social molt important a tots els nivells.

Fora de Catalunya, el nom de l’entitat tornarà a estar en boca 
d’uns quants, almenys de la comunitat receptora de la visita del 
conjunt escapulat, del qual recordaran totes les seves fi tes his-
tòriques i singulars en l’esport estatal. El sorteig de la primera de 
les eliminatòries d’ascens (que podriem qualifi car com uns quarts 
de fi nal) va repetir el mateix destí d’ordre de partits que en les 
dues edicions anteriors, fet que farà que l’Europa jugui primer a 
casa i després a fora per tal d’accedir a semifi nals. Tocarà visitar 
una comunitat, l’extremenya, mai vista fi ns ara en les promocions 
d’ascens que ha disputat l’Europa per pujar a Segona B.

El play-off, però, és també 
important pels jugadors. Se 
senten més protagonistes que 
mai. Surten de la rutina d’una 
lliga regular catalana on fa 
anys que, amb la majoria de 
clubs, ens coneixem tots. Es 
viatja lluny, com els equips de 
més renom i es rivalitza a la 
gespa amb altres estils.

Segurament, però, per qui sigui més important un play-off sigui 
per l’afi ció. Els socis i les penyes viuen aquestes fases d’ascens 
amb més il·lusió que ningú. És el moment de mostrar el nom del 
club que estimen a altres afi cions i de recordar que, malgrat la 
modèstia actual, parlar de l’Europa és parlar d’un ‘petit gran’.

En aquesta primera eliminatòria no hi ha hagut sort quant a la 
logística d’un desplaçament llarg i extremadament complicat 
quant a combinacions. És probable que l’afi ció de l’Europa sigui 
molt escassa a Jerez de los Caballeros, però també és cert que 
tothom confi a en què, si en la primera promoció es va jugar 
una ronda i en la segona dues, potser enguany sigui el moment 
d’arribar a la ronda fi nal i, llavors sí, jugar-se a una carta d’anada 
i tornada poder tornar a Segona B. És un somni sense pressió, 
però un gran repte per a tots plegats. Som-hi! 

Acabada la lliga,
jugar un play-off

és sempre un
moment social

important a
tots els nivells

l’enquesta
Et sembla l’actual sistema de play-off
el més just i proporcionat?

A) Sí
B) No

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

Pujarà l’Europa a Segona B?
RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Sí

No
32,6%

[Redacció] · Els instants previs a la disputa de 
l’Europa-Vilassar de Mar al Nou Sardenya van 
servir per fer entrega dels tradicionals reconei-
xements de fi nal de temporada les penyes Caliu 
Gracienc i Torcida Escapulada als, segons els 
seus vots, millors jugadors de la temporada.

El trofeu del Caliu Gracienc, de caire més sen-
timental, valora el jugador amb millor connexió 
amb la graderia i els socis, trofeu ‘Jugador amb 

més Caliu’ que ha caigut enguany a mans de 
Sergi Pastells, lateral de l’equip gracienc. Pel 
que fa a la Torcida Escapulada, aquest jove grup 
d’afi cionats vota al llarg de l’any i al fi nal de cada 
partit per entregar la darrera jornada el ‘trofeu 
Àlex Delmàs’ al millor jugador.

Enguany les sumes han donat un empat entre 
Gerard Puigoriol ‘Putxi’ i el porter Rafa Leva, que 
repeteix respecte l’any passat 

Els premiats de les penyes

Moment de les entregues dels respectius premis de dues de les penyes més joves

67,4%

L’Escapvlat per dins...

“L’Escapvlat” és un mitjà de comunicació 
ofi cial del CE Europa que depèn de forma 
directa del Departament de Premsa i vinculat 
amb els altres canals del club (web i xarxes 
socials) a nivell informatiu corporatiu. 
“L’Escapvlat” està produït per DeBarris, 
SCCL. “L’Escapvlat” té una periodicitat de 
caràcter mensual amb 2.500 exemplars.
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• Direcció i Maquetació
Àngel Garreta (Cap de Premsa)
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Alquézar, Martí Puig, Jordi Batuecas, 
Carla Sampere, Ramon Vergés
 i Àngel Garreta

• Fonts informatives i gràfi ques
Arxiu documental i web del CE Europa.

• Contacte
info@ceeuropa.cat

Publicitat: Xavier Garcia (Tel. 627 017 071)

• Informació diària sobre el club
ceeuropa.cat · @ceeuropa · facebook.com/ceuropa

• Dipòsit legal: B-14.046-2010

... qui som?

Caliu Gracienc i Torcida Escapulada reconeixen els jugadors més destacats
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Guanyar-se la classificació ben lluny
Tant per a l’Europa com pel Jerez la primera eliminatòria d’ascens és esportiva i logísticament molt complicada

[Àngel Garreta] · El sorteig celebrat a Las Rozas, seu de la RFEF 
(Real Federación Española de Fútbol) a Madrid ha unit els des-
tins de l’Europa i el Jerez d’Extremadura. El primer partit, marcat 
per l’ordre de sortida de boles del bombo, serà per tercer any 
consecutiu al Nou Sardenya.

El Jerez CF (de Jerez de los Caballeros, Badajoz) fundat l’any 
1969, és, com l’Europa, tercer classificat del seu grup, en aquest 
cas el XIV. L’equip verd-i-negre ha sumat 81 punts (25 triomfs, 
6 empats i 7 derrotes), marcant 70 gols i encaixant-ne només 
18. En el seu historial figuren 7 temporades a Segona B i 22 a 
Tercera Divisió. No ha perdut cap partit a casa enguany.

El seu estadi és el Manuel Calzado Galvan, de gespa natural amb 
pista d’atletisme al voltant i amb una capacitat aproximada de 
4.000 espectadors. En l’aspecte ofensiu, el màxim golejador és 
el davanter Chema, amb 16 dianes. Els altres màxims anotadors 
són Javi Bolaños, autor de 14 gols o Juan Germán, que n’ha fet 
13. La seva forta defensa s’imposa físicament i, essencialment 
a casa, és pràcticament impossible -estadístiques de lliga en 
mà- fer un gol. El rendiment fora de casa, però, baixa molt més 
i és aquesta primera arma la que voldrà aprofitar l’Europa en el 
primer dels duels, al Nou Sardenya.

Els preus de les entrades

ENTRADA ANTICIPADA

General 10€
Socis 5€
‘Pack’ per a socis: 5 entrades a 20€

Venda a les oficines del club i als bars de l’estadi Nou Sardenya 
i del Camp de l’Àliga

ENTRADA DIA DE PARTIT

General 12€
Socis 6€
Passi federatiu 6€
Soci protector de franc
Jugadors del club de franc
Menors fins a 15 anys de franc

Venda a les taquilles de l’estadi Nou Sardenya

Els socis hauran d’acreditar-se amb el seu carnet tant per a la compra 
anticipada com el dia de partit, així com el soci protector, els jugadors 
del club i els menors fins a 15 anys - aquests amb DNI- per no pagar 

Un onze del Jerez CF aquesta temporada a casa / Foto: Modesto Rodríguez

El mapa europeista del play-off a Segona B
7 promocions fins ara a Segona B: 6 comunitats diferents, 36 partits jugats. Un ascens (93/94)

La foto oficial del campió de Catalunya
[Redacció] · Abans d’acabar la tem-
porada oficial, el divendres previ a la 
disputa del partit Europa-Vilassar al 
Nou Sardenya, la plantilla, cos tècnic 
i directius del club van fer-se la foto 
oficial de la temporada amb la Copa 
Catalunya 2015 als peus, trofeu obtin-
gut brillantment aquesta temporada.

Només va faltar a la imatge el tercer 
porter Víctor Cócera, absent per mo-
tius laborals. A la foto hi figuren, de dalt 
a baix i d’esquerra a dreta:

Sergio, Padilla, Poves, Cano, Javi 
Sánchez, Víctor Duran, Alberto, Ca-
macho, Nils, Rafa Leva, Santi Altimira 
(preparador físic), Juan León (fisio), 
Dani Contreras (segon entrenador), 
Pedro Dólera (entrenador), Gui-
llaume de Bode (president), Arturo 
Ramírez(vicepresident), Robert Biete 
(tresorer), Xavi Carvajal (preparador 
de porters), Jesús (utiller), Albert 
(delegat), Pastells, Alegre, Ignacio, 
Dot, Rovira, Guzman, Valderas, Putxi 
i Javi Lara 
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Set debuts de la base al Primer Equip
Aquesta temporada han tingut protagonisme més de mitja dotzena de jugadors del Filial o el Juvenil A

El juvenil Lozano celebra el seu gol en el darrer partit de lliga de Tercera contra el Vilassar de Mar

[Àngel Garreta] ·  La l l iga 
2014/2015 ha servit per veure 
estrenar-se en partit ofi cial i 
amb la samarreta del Primer 
Equip de l’Europa fi ns a set 
jugadors de la base: dos del 
Filial (l’Europa B de Tercera 
Catalana) i cinc del Juvenil A 
(de Lliga Nacional).

El primer en fer-ho va ser 
Guillem Josa, migcampista de 
l’Europa B, en la jornada 25 
contra el Vilafranca. El jove 
jugador va entrar al camp al 
minut 79 en el lloc de Nils. Jo-
sa havia debutat anteriorment 
amb el Primer Equip en partit 
ofi cial, però a la Copa Cata-
lunya -fa dues temporades a 
Castelldefels. Posteriorment 
a aquesta estrena en lliga el 
jugador també ha participat 
de l’actual èxit de la Copa Ca-
talunya 2015 al costat del seu 
company Carles Torrentbó.

Posteriorment, s’han estrenat 
al grup V de Tercera fi ns a cinc 
juvenils: Guti (3 minuts), Lo-
zano (52 minuts, una titularitat 
i 1 gol en la darrera jornada), 
Marc Soto (54’), Berrio (34’) i 
Miki (18’).

Especialment signifi cativa va 
ser la darrera jornada de lliga, 
on van debutar la majoria de 
nois i de la qual van participar 
al llarg del partit 4 jugadors del 
Juvenil A, arribant al tram fi nal 

El capità Àlex Cano suma
200 partits ofi cials de lliga i play-off

[Redacció] · El central i capità de la primera 
plantilla de l’Europa, Àlex Cano, va sumar al 
Guinardó, contra el Martinenc i en la jornada 
37 de lliga, el seu partit ofi cial número 200 
entre lliga regular i play-off d’ascens amb 
l’escapulada.

Cano, entra així, de ple, al ‘top’ de jugadors 
que més vegades han defensat la samar-
reta del club al llarg de la seva centenària 
història. És el capità que ha aixecat els dos 
darrers títols del club: l’Històrics 2010 i la 
Copa Catalunya 2015 

del partit amb 3 d’ells sobre 
la gespa. Només un jugador 
convocat -el porter Pablo- va 
quedar sense vestir-se de curt 
i perquè el reglament tampoc 
permetia més canvis. 
Alguns d’aquests jugadors són 
habituals d’anteriors pretempo-

rades amb l’equip i algun d’ells 
podria tenir la sort de realitzar 
la de la temporada vinent o, 
qui sap, donar el salt defi nitiu 
a la plantilla.

No obstant, per a la immen-
sa majoria dels jugadors del 

Juvenil A el següent pas evo-
lutiu un cop fi nalitzada l’etapa 
formativa de base amb 19 
anys, és donar el salt al Filial, 
l’Europa B que ara milita a 
Tercera Catalana i que ho farà 
la temporada vinent -99% se-
gur- a Segona Catalana, una 
categoria ja considerable i prou 
competitiva per joves jugadors 

per sota de 23 anys per agafar 
experìencia i provar de donar el 
salt al Primer Equip de l’Europa 
o bé altres equips de Primera 
Catalana o Tercera.

Senyal, tot plegat, que la base 
de l’Europa creix en qualitat 
i espera donar, aviat, un salt 
defi nitiu 
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Pare Manel: “De petit ja no era normal. Tothom 
era del Barça, Madrid o Espanyol i jo de l’Europa”
[Àngel Garreta] · El seu nom és Manel Pousa però 
tothom el coneix com el Pare Manel. El capellà 
més atípic de Catalunya és un gran impulsor 
de les causes solidàries i un fervent seguidor 
de l’Europa des de ben petit. De solidaritat, de 
l’Europa i de les tasques de la seva Fundació 
en parlem en aquesta entrevista.

Quin objectiu tenia el partit que s’ha disputat 
a Quatre Camins?
Val a dir que l’Europa ja va venir l’any passat i 
fer visites així crea un ambient de familiaritat i 
alegria. La gent que ve al Centre Penitenciari no 
sabeu el bé que fan a tots els nois.

Pels interns deu ser tota una experiència...
Totalment. Al centre fa anys que tenen un equip 
federat, que vol dir que juguen un campionat de 
futbol sala, en aquest cas. Però la visita d’equips 
de fora i el fet que coneguin com es viu aquí, és 
bo per uns i altres i educa molt. Educa en valors 
i fa adonar-se a la gent que els que estan aquí 
dins són persones com tu i com jo.

Com arriba l’Europa a participar d’aquestes 
activitats?
Jo sóc molt amic d’en Xavier Lucas, de fet vaig 
estar al seu casament i ens tenim molta estima. 
Aquest any l’Europa ha repetit i amb ganes de 
repetir l’any que ve. Una o dos visites a l’any 
estarien molt bé i als nois dels centre els aju-
daria molt.

Quines altres activitats esportives fa la seva 
Fundació?
Moltes. Ara passem del futbol a l’handbol, tenim 
també equips federats femenins de futbol sala, 

equips al Consell Escolar. La Fundació i el seu 
conjunt de projectes socials tenen l’esport com 
un factor essencial. Tenim més de 300 nanos 
jugant a bàsquet, futbol i handbol.

Arran de la crisi, hi ha més entitats que vul-
guin col·laborar?
Sí, es nota un augment de la sensibilització pels 
temes socials. N’hi havia hagut sempre, però la 
crisi ha fet que molta gent, de forma directa o 
al seu voltant, l’hagi patit o l’hagi vist patir i això 
ha fet augmentar una mica la participació de la 
gent i les entitats en diferents causes.

Quan vostè dóna entrevistes a grans mitjans 
i li pregunten pel futbol, sempre diu que és 
de l’Europa. Encara el miren amb cara es-
tranya?
Hi ha gent que de petit ja em deia que no era 
normal. Tothom és del Barça, de l’Espanyol, del 
Madrid... i jo sóc de l’Europa. El meu tiet, al qual 
jo adorava, em va portar del molt nen a l’Europa. 
Des de llavors que sempre he seguit totes les 
seves evolucions.

Vostè hi era al Nou Sardenya la final de la 
Copa Catalunya. Va patir molt?
No, no massa. Un patiment normal, com qual-
sevol altre aficionat. Es veia que el partit estava 
molt controlat i que l’equip anava a per totes a 
guanyar-la.

El partidet entre el Quatre Camins i l’Europa 
anava 10 a 10 i ha sortit vostè, amb el 10 a 
l’esquena, per fer el gol del triomf!
No, no. Es veu que era fora de temps! Han aca-
bat 10 a 10! (rialles) 

L’Agrupació celebra el seu 67è aniversari
[Àngel Garreta] · La penya més antiga del club, l’Agrupació Europeista, va celebrar 
el 16 de maig un dinar d’aniversari ben especial per commemorar els seus 67 
anys d’existència. La recent guanyada Copa Catalunya va presidir un acte social 
amb presència de directius i jugadors i tècnic del Primer Equip.

A dos quarts de tres del migdia, al restaurant Pasa Tapas de la Barceloneta, prop 
d’una cinquantena de socis de l’Europa es van donar cita per celebrar l’aniversari 
de l’Agrupació. Representant el club van assistir el president Guillaume de Bode, 
el vicepresident Arturo Ramírez i els directius Robert Biete i Ferran Iraola. Repre-
sentant la primera plantilla, van fer acte de presència el tècnic Pedro Dólera, i els 
jugadors Àlex Cano i Carlos Guzman. El president de l’Agrupació, Tomás Santiago, 
va dedicar unes paraules a l’inici de l’acte abans de donar pas al dinar. Després 

dels parlaments directius d’Arturo Ramírez -qui va fet un reconeixement social a 
la tasca no només esportiva sinó també social i generacional dels assistents amb 
els valors heretats per la societat i l’aixecament del país en les darreres dècades- 
i del president Guillaume de Bode -qui va recollir de les paraules de Ramírez la 
recerca de poder inculcar aquests valors a les noves generacions d’europeistes-, 
va haver-hi el sorteig d’un llibre del Centenari i una samarreta de la final de la 
Copa Catalunya signada pels jugadors.

Tothom qui va voler es va poder fer una foto amb la Copa Catalunya i amb el tècnic 
i jugadors de la plantilla. L’Agrupació va obsequiat tots els assistents amb una 
tassa commemorativa de la final de copa disputada i guanyada al Nou Sardenya 
contra el Girona 
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En marxa el Consell Consultiu del CE Europa
[Redacció] · Les ofi cines del Club Esportiu Europa van acollir el 
dia 11 d’aquest mes la primera reunió del nou Consell Consultiu, 
òrgan de recent creació conforme manen els nous estatuts de 
l’entitat. Dotze socis formen part d’aquesta comissió, encapçalada 
per Alexandre Pujol, el soci número 1 de l’entitat.

Aquest nou òrgan del club està marcat pels estatuts del club, 
que detallen que és necessari confi gurar-lo amb els expresidents 
del club que acceptin el càrrec i els primers deu socis o sòcies 
per número que, en disponibilitat de temps, salut i obligacions, 
acceptin formar-ne part. Així, dos expresidents formaran part del 
Consell: Joan Josep Isern i Conrad Pugés. Els deu primers socis 
que han acceptat entrar en aquesta comissió han situat el tall de 
número, per dalt, en el 72. 

El propi Consell va triar qui seria el seu president i el secretari de 
l’òrgan. Per unanimitat, es va decidir que el president fos el soci 
número 1, Alexandre Pujol, i el secretari l’expresident Conrad Pu-
gés. El vicepresident de l’Europa, Arturo Ramírez, va encapçalar 
la trobada en nom del CE Europa. Aquests són els membres que 
formaran el primer Consell Consultiu de la història de l’entitat:

Soci número 1 · Alexandre Pujol (president)
Soci número 7 · Ramon Vergés
Soci número 37 · Ricard Verdaguer
Soci número 40 · Àlex Pujol
Soci número 48 · Daniel Gil
Soci número 53 · Salvador Ibáñez
Soci número 54 · Juan Manuel Escudero
Soci número 57 · Miquel Garcia
Soci número 65 · Tomás Santiago
Soci número 72 · Albert de Robles
Soci número 112 i expresident · Conrad Pugés (secretari)
Soci número 172 i expresident · Joan Josep Isern 

Reconeixement a la tasca de l’speaker del Nou Sardenya
El darrer partit de lliga de l’Europa, a l’estadi 
contra el Vilassar de Mar, va servir per realitzar 
un homenatge sorpresa a l’speaker de l’estadi, 
Ramon Palau.

La seva dedicació, totalment altruista, el seu 
bon saber fer i la total entrega pel club va ser 
reconeguda per l’entitat. Sense estar al cas 
de la situació, Palau va veure com el delegat 
de l’equip, Albert Benet, agafava el micròfon 
i el feia anar cap al mig del camp on el capità 
de la primera plantilla, Àlex Cano, l’estava 
esperant. Allà, davant tots els socis i públic 
present, Ramon Palau va rebre una samarreta 
personalitzada amb el seu nom a l’esquena 
com a mostra d’agraïment 

Protegits durant el play-off amb Geseme
Geseme, un dels principals patrocinadors del CE Europa, 
habilitarà una ambulància específi ca pels partits del play-off 
que jugui el Primer Equip gracienc al Nou Sardenya durant 
el desenvolupament de la promoció d’ascens.
Geseme ja va oferir aquest serveis en l’anterior promoció i, 
un any més, col·laborarà amb l’entitat escapulada 
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