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editorial
El reconeixement de la dona
La portada del número d’agost de L’Escapvlat està dedicada a
una jugadora. Un fet que, per sí mateix, no hauria de ser cap motiu per destacar-la, si no fos perquè en la premsa (estatal, local,
general o esportiva) no és gens habitual.
L’esport femení és encara poc mediàtic a casa nostra, a excepció
feta d’un parell o tres d’esports com el tennis o els esports d’aigua
(natació, sincronitzada, waterpolo...). La Primera Divisió de futbol
femení no té retransmissions en directe a nivell estatal i comptades jugadores, només dels equips més punters, poden viure
professionalment del futbol femení. De fet, causa sorpresa veure
com, en la que suposadament és la categoria ‘professional’ de
màxim nivell, hi ha jugadores que no veuen ni un euro a final de
mes. Una situació que en ple 2015 hauria d’haver quedat resolta.

15 d’agost del 2015

Copa Catalunya i Vila de Gràcia
El duel contra el Cornellà tindrà un doble efecte: classificació i títol en joc
[Redacció] · L’Europa, vigent campió de la Copa
Catalunya, defensarà el títol en tercera ronda
(1/8 de final) al Nou Sardenya contra el Cornellà
-diumenge dia 16 d’agost a les 19 hores-. El
conjunt de Segona B visitarà l’estadi gracienc
per disputar el que serà el primer duel entre els
dos conjunts en aquesta competició.

La darrera vegada que tots dos clubs van coincidir en competició oficial va ser la temporada
2013/2014, en lliga. Aquell curs l’equip verd va

pujar a la categoria de bronze del futbol estatal.
Tal com ha tingut lloc en alguna altra edició anterior, l’Europa aprofitarà el duel per posar en
joc també el trofeu Vila de Gràcia, que enguany
arribar a la seva XXa edició.
Després de no poder-se disputar l’edició del 2014
per obres al Nou Sardenya, enguany aquest duel
a 90 minuts (o penals en cas d’empat) decidirà
no només quin equip jugarà els 1/4 de final de
la Copa, sinó també el campió del tradicional
trofeu estiuenc de Gràcia

El futbol femení viu encara molt amagat rere el masculí i dins una
societat que no ha canviat el xip. No ha desaparegut el masclisme (masclisme masculí i
masclisme femení) i en concret
El futbol femení
el futbol és un dels esports que
viu encara molt
més resisteix a la normalització
de la dona. Ja no dins el futbol
amagat rere
femení, sinó la dona com entreel masculí i dins
nadora d’un equip masculí o la
dona àrbitre al futbol professiuna societat
onal, on encara no n’ha arribat
que no ha
cap com a col·legiada principal
canviat el xip
del partit.
És per això que, mirant de portes cap a dins de l’Europa, la retirada de Sandra Teixidó, ‘Teixi’, mereix no només una portada, sinó
tots els honors. Supera els 300 partits amb l’Europa, xifra que
en futbol masculí només han aconseguit tres mites com Ventura,
Capella i Pep Rovira en més de 100 anys... i la secció femenina
no en té encara ni 20!
Implicada amb l’Europa des del primer dia, Teixi no només ha
excercit de capitana i líder sobre la gespa, sinó que també era
i és un actiu més del CE Europa des de les seves funcions a
l’administració del club, on hi treballa. Valguin doncs aquestes
modestes línies d’aquesta encara molt més modesta publicació
com un etern reconeixement a la figura de la dona, la dona esportista, que en l’actualitat ressalta en la figura de Sandra Teixidó, la
capitana per excel·lència del CE Europa
A dalt, el darrer precedent de lliga contra el Cornellà a l’estadi. A sota, el partit de 1/16 de final de Copa Catalunya
RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Avançaries l’inici de lliga, a l’agost,
una setmana?
Sí, per estalviar intersetmanals
65,4%
No, ja està bé com està
34,6%

l’enquesta
Els resultats de pretemporada...
A) Afecten moralment per l’inici de lliga
B) Només tenen valor de rodatge
Vota a: ceeuropa.cat. Cada mes publicarem el
resultat de la darrera enquesta del portal web.
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Comença una nova temporada pels principals equips de l’Europa. Entre tots ells, tres equips representen les categories més destacades del club i formen part dels
que tenen seguiment diari, setmanal o mensual als mitjans oficials del club. En aquestes dues pàgines centrals oferim els calendaris complets del Primer Equip, el
Filial i el Femení A. Aquests calendaris, però, poden estar subjectes a canvis durant la lliga -sobretot en aquelles jornades intersetmanals que poden provocar un
canvi de disputa dels partits de la jornada prèvia, passant alguns de diumenge a dissabte-. Es recomana consultar la pàgina web oficial del club (ceeuropa.cat) de
forma regular durant la temporada per consultar dates i horaris definitius dels partits. Al portal web també trobareu el calendari del Juvenil A al detall i, a mida que
es coneguin, els calendaris de tots els equips federats de l’entitat.
PRIMER EQUIP · Calendari de lliga · Temporada 2015 - 2016 · nota: a les jornades de la segona volta, cal llegir el calendari amb els equips en ordre canviat
J1 (23/08/15)

(10/01/16) J20

Ascó - Vilafranca
Cerdanyola - Figueres
Montañesa - Gavà
Sant Andreu - Masnou
Sabadell B - Palamós
Rubí - Júpiter
Manlleu - Santfeliuenc
Peralada - Granollers
EUROPA - Terrassa
Morell - Prat
J6 (27/09/15)

(14/02/16) J25

Gavà - Morell
Masnou - Figueres
Palamós - Vilafranca
Júpiter - Ascó
Santfeliuenc - Cerdanyola
Granollers - Montañesa
Terrassa - Sant Andreu
Prat - Sabadell B
EUROPA - Rubí
Peralada - Manlleu
J11 (28/10/15)

(13/03/16) J30

Palamós - Júpiter
Masnou - Santfeliuenc
Gavà - Granollers
Figueres - Terrassa
Vilafranca - Prat
Ascó - EUROPA
Cerdanyola - Peralada
Montañesa - Manlleu
Sant Andreu - Rubí
Morell - Sabadell B
J15 (22/11/15)

(17/04/16) J34

Santfeliuenc - Granollers
Júpiter - Terrassa
Palamós - Prat
Masnou - EUROPA
Gavà - Peralada
Figueres - Manlleu
Vilafranca - Rubí
Ascó - Sabadell B
Cerdanyola - Sant Andreu
Morell - Montañesa

J2 (30/08/15)

(17/01/16) J21

Vilafranca - Morell
Figueres - Ascó
Gavà - Cerdanyola
Masnou - Montañesa
Palamós - Sant Andreu
Júpiter - Sabadell B
Santfeliuenc - Rubí
Granollers - Manlleu
Terrassa - Peralada
Prat - EUROPA
J7 (04/10/15)

(21/02/16) J26

Gavà - Masnou
Figueres - Palamós
Vilafranca - Júpiter
Ascó - Santfeliuenc
Cerdanyola - Granollers
Montañesa - Terrassa
Sant Andreu - Prat
Sabadell B - EUROPA
Rubí - Peralada
Morell - Manlleu
J12 (01/11/15)

(24/01/16) J22

Vilafranca - Figueres
Ascó - Gavà
Cerdanyola - Masnou
Montañesa - Palamós
Sant Andreu - Júpiter
Sabadell B - Santfeliuenc
Rubí - Granollers
Manlleu - Terrassa
Peralada - Prat
Morell - EUROPA
J8 (11/10/15)

(28/02/16) J27

Masnou - Morell
Palamós - Gavà
Júpiter - Figueres
Santfeliuenc - Vilafranca
Granollers - Ascó
Terrassa - Cerdanyola
Prat - Montañesa
EUROPA - Sant Andreu
Peralada - Sabadell B
Manlleu - Rubí

(20/03/16) J31

J16 (29/11/15)

(24/04/16) J35

Granollers - Morell
Terrassa - Santfeliuenc
Prat - Júpiter
EUROPA - Palamós
Peralada - Masnou
Manlleu - Gavà
Rubí - Figueres
Sabadell B - Vilafranca
Sant Andreu - Ascó
Montañesa - Cerdanyola

Andreu i a Gràcia (11 d’octubre),
el segon, acte seguit, el dia 18, a
Nou Barris contra la Montañesa.
L’Europa visitarà La Verneda per
jugar contra el Júpiter el 13 de
desembre. El famós ‘Tourmalet’
(gruix de jornades aparentment
més complicades, per rival o tradició de resultats contra aquests
rivals) queda situat entre les
jornades 8 i 13 de la primera
volta i 27 i 32 de la segona, quan
el conjunt dirigit per Albert Poch
s’haurà de veure les cares consecutivament amb Sant Andreu,
Montañesa, Cerdanyola, Ascó,
Vilafranca i Figueres. Molts d’ells,
a priori, estaran a dalt

J4 (13/09/15)

(31/01/16) J23

Figueres - Morell
Gavà - Vilafranca
Masnou - Ascó
Palamós - Cerdanyola
Júpiter - Montañesa
Santfeliuenc - Sant Andreu
Granollers - Sabadell B
Terrassa - Rubí
Prat - Manlleu
EUROPA - Peralada
J9 (18/10/15)

(02/03/16) J28

Masnou - Palamós
Gavà - Júpiter
Figueres - Santfeliuenc
Vilafranca - Granollers
Ascó - Terrassa
Cerdanyola - Prat
Montañesa - EUROPA
Sant Andreu - Perada
Sabadell B - Manlleu
Morell - Rubí
J13 (08/11/15)

Júpiter - Morell
Santfeliuenc - Palamós
Granollers - Masnou
Terrassa - Gavà
Prat - Figueres
EUROPA - Vilafranca
Peralada - Ascó
Manlleu - Cerdanyola
Rubí - Montañesa
Sabadell B - Sant Andreu

Anàlisi: calendari de lliga
Igual que l’any anterior però
canviant l’escenari, l’Europa
tornarà a iniciar el campionat
contra el Terrassa a casa. El curs
2014/2015 va ser a Santa Coloma de Gramenet -per obres al
Nou Sardenya-, enguany serà a
l’estadi el 23 d’agost. En la segona i tercera jornada, dos desplaçaments seguits (Prat i Morell).
L’Europa tornarà a jugar a casa
per segona jornada el 13 de setembre contra el Peralada. Entre
les dates que tots els europeistes
segur busquen al calendari destaca el final de lliga, el 15 de maig
a casa contra el Granollers, i els
derbis: el primer, contra el Sant

J3 (06/09/15)

(03/04/16) J32

Júpiter - Santfeliuenc
Palamós - Granollers
Masnou - Terrassa
Gavà - Prat
Figueres - EUROPA
Vilafranca - Peralada
Ascó - Manlleu
Cerdanyola - Rubí
Montañesa - Sabadell B
Morell - Sant Andreu
J17 (13/12/15)

(01/05/16) J36

Granollers - Terrassa
Santfeliuenc - Prat
Júpiter - EUROPA
Palamós - Peralada
Masnou - Manlleu
Gavà - Rubí
Figueres - Sabadell B
Vilafranca - Sant Andreu
Ascó - Montañesa
Morell - Cerdanyola

J18 (20/12/15)

(08/05/16) J37

Morell - Terrassa
Prat - Granollers
EUROPA - Santfeliuenc
Peralada - Júpiter
Manlleu - Palamós
Rubí - Masnou
Sabadell B - Gavà
Sant Andreu - Figueres
Montañesa - Vilafranca
Cerdanyola - Ascó

J5 (20/09/15)

(07/02/16) J24

Figueres - Gavà
Vilafranca - Masnou
Ascó - Palamós
Cerdanyola - Júpiter
Montañesa - Santfeliuenc
Sant Andreu - Granollers
Sabadell B - Terrassa
Rubí - Prat
Manlleu - EUROPA
Morell - Peralada
J10 (25/10/15)

(06/03/16) J29

Palamós - Morell
Júpiter - Masnou
Santfeliuenc - Gavà
Granollers - Figueres
Terrassa - Vilafranca
Prat - Ascó
EUROPA - Cerdanyola
Peralada - Montañesa
Manlleu - Sant Andreu
Rubí - Sabadell B
J14 (15/11/15)

(10/04/16) J33

Santfeliuenc - Morell
Granollers - Júpiter
Terrassa - Palamós
Prat - Masnou
EUROPA - Gavà
Peralada - Figueres
Manlleu - Vilafranca
Rubí - Ascó
Sabadell B - Cerdanyola
Sant Andreu - Montañesa
J19 (03/01/16)

(15/05/16) J38

Terrassa - Prat
Granollers - EUROPA
Santfeliuenc - Peralada
Júpiter - Manlleu
Palamós - Rubí
Masnou - Sabadell B
Gavà - Sant Andreu
Figueres - Montañesa
Vilafranca - Cerdanyola
Ascó - Morell

Entre setmana

Diumenge sense futbol

Horari d’estiu

Pel que fa a la distribució del
calendari i comptant que enguany torna a ser temporada
classificatòria de la selecció
catalana amateur per a la Copa de Regions UEFA, la lliga
2015/2016 compta amb un
total de dues jornades entre
setmana: la primera, el 28
d’octubre (Ascó-Europa) i la
segona el 2 de març del 2016
(Europa-Montañesa).

Al marge de l’aturada per
les festes de Nadal, només
un diumenge del calendari
de la temporada no té assignada una jornada de lliga. Es tracta del diumenge
6 de desembre.

Tal com és costum la darrera dècada, els primers
partits de l’Europa a casa,
durant els mesos d’agost i
setembre, són susceptibles
de modificar l’hora habitual
de disputa de partits a l’estadi Nou Sardenya.

Això pel que fa al calendari
establert. Altres factors, incidències o suspensions durant
la temporada podrien afectar
sobre alguna jornada

Aquella setmana de pont està
reservada pera la participació
de la Selecció Catalana Amateur -formada per jugadors de
bona part dels equips de Tercera- a l’edició d’enguany de
la Copa de Regions UEFA. En
funció dels resultats el combinat català podria afectar més
endavant el calendari

Donada la forta calor d’estiu
que acostuma a fer encara,
tradicionalment, per aquelles
dates, el club ha decretat tots
els partits a les 19 hores fins finals de setembre. No obstant,
l’horari habitual per la resta de
la temporada serà a les 12 del
matí els diumenges

Calendari
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FILIAL · Calendari Lliga · Temporada 15/16 · Segona Catalana · Grup 2 · nota: a les jornades de la segona volta, cal llegir el calendari amb els equips en ordre canviat
J1 (06/09/15)

(24/01/16) J18

Llefià - San Juan
Premià - Martinenc B
Carmelo - Lloreda
Guineueta - Gramenet
Hermes - EUROPA
La Llàntia - Cirera
Mataronesa - Canyelles
Montcada - Baron Viver
Sant Pol - Tecnofutbol
J6 (11/10/15)

(06/03/16) J23

Lloreda - Sant Pol
Gramenet - Martinenc B
EUROPA - San Juan
Cirera - Llefià
Canyelles - Premià
Baron Viver - Carmelo
Tecnofutbol - Guineueta
Montcada - Hermes
Mataronesa - La Llàntia
J11 (15/11/15)

(17/04/16) J28

EUROPA - Cirera
Gramenet - Canyelles
Lloreda - Baron Viver
Martinenc B - Tecnofutbol
San Juan - Montcada
Llefià - Mataronesa
Premià - La Llàntia
Carmelo - Hermes
Sant Pol - Guineueta
J16 (10/01/16)

(22/05/16) J33

Sant Pol - Baron Viver
Tecnofutbol - Canyelles
Montcada - Cirera
Mataronesa - EUROPA
La Llàntia - Gramenet
Hermes - Lloreda
Guineueta - Martinenc B
Carmelo - San Juan
Premià - Llefià

J2 (13/09/15)

(31/01/16) J19

San Juan - Sant Pol
Martinenc B - Llefià
Lloreda - Premià
Gramenet - Carmelo
EUROPA - Guineueta
Cirera - Hermes
Canyelles - La Llàntia
Baron Viver - Mataronesa
Tecnofutbol - Montcada
J7 (18/10/15)

(13/03/16) J24

Lloreda - Gramenet
Martinenc B - EUROPA
San Juan - Cirera
Llefià - Canyelles
Premià - Baron Viver
Carmelo - Tecnofutbol
Guineueta - Montcada
Hermes - Mataronesa
Sant Pol - La Llàntia
J12 (22/11/15)

(24/04/16) J29

Cirera - Sant Pol
Canyelles - EUROPA
Baron Viver - Gramenet
Tecnofutbol - Lloreda
Montcada - Martinenc B
Mataronesa - San Juan
La Llàntia - Llefià
Hermes - Premià
Guineueta - Carmelo
J17 (17/01/16)

(29/05/16) J34

Baron Viver - Tecnofutbol
Canyelles - Montcada
Cirera - Mataronesa
EUROPA - La Llàntia
Gramenet - Hermes
Lloreda - Guineueta
Martinenc B - Carmelo
San Juan - Premià
Llefià - Sant Pol

J3 (20/09/15)

(14/02/16) J20

San Juan - Martinenc B
Llefià - Lloreda
Premià - Gramenet
Carmelo - EUROPA
Guineueta - Cirera
Hermes - Canyelles
La Llàntia - Baron Viver
Mataronesa - Tecnofutbol
Sant Pol - Montcada
J8 (25/10/15)

(20/03/16) J25

Gramenet - Sant Pol
EUROPA - Lloreda
Cirera - Martinenc B
Canyelles - San Juan
Baron Viver - Llefià
Tecnofutbol - Premià
Montcada - Carmelo
Mataronesa - Guineueta
La Llàntia - Hermes
J13 (29/11/15)

(01/05/16) J30

Cirera - Canyelles
EUROPA - Baron Viver
Gramenet - Tecnofutbol
Lloreda - Montcada
Martinenc B - Mataronesa
San Juan - La Llàntia
Llefià - Hermes
Premià - Guineueta
Sant Pol - Carmelo

J4 (27/09/15)

(21/02/16) J21

Martinenc B - Sant Pol
Lloreda - San Juan
Gramenet - Llefià
EUROPA - Premià
Cirera - Carmelo
Canyelles - Guineueta
Baron Viver - Hermes
Tecnofutbol - La Llàntia
Montcada - Mataronesa
J9 (01/11/15)

(03/04/16) J26

Gramenet - EUROPA
Lloreda - Cirera
Martinenc B - Canyelles
San Juan - Baron Viver
Llefià - Tecnofutbol
Premià - Montcada
Carmelo - Mataronesa
Guineueta - La Llàntia
Sant Pol - Hermes
J14 (13/12/15)

(08/05/16) J31

Canyelles - Sant Pol
Baron Viver - Cirera
Tecnofutbol - EUROPA
Montcada - Gramenet
Mataronesa - Lloreda
La Llàntia - Martinenc B
Hermes - San Juan
Guineueta - Llefià
Carmelo - Premià

Anàlisi: calendari de lliga
En aquesta categoria l’equip
B del club escapulat es veurà
la cara amb autèntics clàssics de la Segona Catalana com el Carmelo. També
protagonitzarà derbi amb el
filial del Martinenc i pel Nou

J5 (04/10/15)

(28/02/16) J22

Martinenc B - Lloreda
San Juan - Gramenet
Llefià - EUROPA
Premià - Cirera
Carmelo - Canyelles
Guineueta - Baron Viver
Hermes - Tecnofutbol
La Llàntia - Montcada
Sant Pol - Mataronesa
J10 (08/11/15)

(10/04/16) J27

EUROPA - Sant Pol
Cirera - Gramenet
Canyelles - Lloreda
Baron Viver - Martinenc B
Tecnofutbol - San Juan
Montcada - Llefià
Mataronesa - Premià
La Llàntia - Carmelo
Hermes - Guineueta
J15 (20/12/15)

(15/05/16) J32

Canyelles - Baron Viver
Cirera - Tecnofutbol
EUROPA - Montcada
Gramenet - Mataronesa
Lloreda - La Llàntia
Martinenc B - Hermes
San Juan - Guineueta
Llefià - Carmelo
Sant Pol - Premià
Horari habitual

Sardenya passaran equips
històrics com la Gramenet
o el Premià. També ho faran
equips amb passat recent a
Primera Catalana, com són
el Tecnofutbol, el Canyelles
o el Montcada

L’horari habitual del Filial de
l’Europa en els seus partits
com a local a la Segona Catalana serà els diumenges a
les cinc de la tarda, sempre
que cap partit del Primer
Equip canvii d’hora

FEMENÍ A · Calendari Lliga · Temporada 15/16 · Segona Divisió· Grup 3 · nota: a les jornades de la segona volta, cal llegir el calendari amb els equips en ordre canviat
J1 (06/09/15)

(17/01/16) J14

Espanyol B - San Gabriel
EUROPA - Pallejà
AEM - Seagull
L’Estartit - Son Sardina
Barcelona B - Levante LP
Collerense - Vic
PB La Roca - Igualada
J6 (18/10/15)

(13/03/16) J19

Seagull - PB La Roca
Son Sardina - Pallejà
Levante LP - San Gabriel
Vic - Espanyol B
Igualada - EUROPA
Collerense - AEM
Barcelona B - L’Estartit
J11 (06/12/15)

(24/04/16) J24

Levante LP - Vic
Son Sardina - Igualada
Seagull - Collerense
Pallejà - Barcelona B
San Gabriel - L’Estartit
Espanyol B - AEM
PB La Roca - EUROPA

J2 (13/09/15)

(31/01/16) J15

San Gabriel - PB La Roca
Pallejà - Espanyol B
Seagull - EUROPA
Son Sardina - AEM
Levante LP - L’Estartit
Vic - Barcelona B
Igualada - Collerense
J7 (01/11/15)

(20/03/16) J20

Seagull - Son Sardina
Pallejà - Levante LP
San Gabriel - Vic
Espanyol B - Igualada
EUROPA - Collerense
AEM - Barcelona B
PB La Roca - L’Estartit
J12 (13/12/15)

(01/05/16) J25

PB La Roca - Vic
Igualada - Levante LP
Collerense - Son Sardina
Barcelona B - Seagull
L’Estartit - Pallejà
AEM - San Gabriel
EUROPA - Espanyol B

J3 (27/09/15)

(07/02/16) J16

San Gabriel - Pallejà
Espanyol B - Seagull
EUROPA - Son Sardina
AEM - Levante LP
L’Estartit - Vic
Barcelona B - Igualada
PB La Roca - Collerense
J8 (08/11/15)

(27/03/16) J21

Son Sardina - PB La Roca
Levante LP - Seagull
Vic - Pallejà
Igualada - San Gabriel
Collerense - Espanyol B
Barcelona B - EUROPA
L’Estartit - AEM
J13 (10/01/16)

(15/05/16) J26

Vic - Igualada
Levante LP - Collerense
Son Sardina - Barcelona B
Seagull - L’Estartit
Pallejà - AEM
San Gabriel - EUROPA
Espanyol B - PB La Roca

J4 (04/10/15)

(21/02/16) J17

Pallejà - PB La Roca
Seagull - San Gabriel
Son Sardina - Espanyol B
Levante LP - EUROPA
Vic - AEM
Igualada - L’Estartit
Collerense - Barcelona B
J9 (15/11/15)

(03/04/16) J22

Son Sardina - Levante LP
Seagull - Vic
Pallejà - Igualada
San Gabriel - Collerense
Espanyol B - Barcelona B
EUROPA - L’Estartit
PB La Roca - AEM

J5 (11/10/15)

(28/02/16) J18

Pallejà - Seagull
San Gabriel - Son Sardina
Espanyol B - Levante LP
EUROPA - Vic
AEM - Igualada
L’Estartit - Collerense
PB La Roca - Barcelona B
J10 (22/11/15)

(17/04/16) J23

Levante LP - PB La Roca
Vic - Son Sardina
Igualada - Seagull
Collerense - Pallejà
Barcelona B - San Gabriel
L’Estartit - Espanyol B
AEM - EUROPA

Anàlisi: calendari de lliga

Horari habitual

Important obrir i tancar la
lliga com a local. El tram
final del calendari és, sobre
el dibuix, propici per sumar
amb tres dels quatre darrers duels a casa

En dependència de la coincidència o no amb els partits del Primer Equip a casa,
l’horari del Femení A serà
els diumenges o bé a les 12
o bé a les 16 hores
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Totes les dades de la plantilla 2015/2016

Noms ‘de guerra’ esportius, temporades al club, procedència, demarcació... Tot el que cal saber de l’equip

PLANTILLA DE JUGADORS

DAVANTERS

PORTERS

ROVIRA · Ramon Rovira Terrón · 26/12/88 3r capità

GIANNI · Ian Cassaro Usart · 04/10/92
Procedència: UE Olot · Demarcació: Porter · 1a temporada
FER · Fernando García-Alejo Pizarro · 07/11/95

Procedència: CE Mercadal · Demarcació: Porter · 1a temporada

DEFENSES
CANO · Àlex Cano Jiménez · 07/03/88 · 1r capità
Procedència: CE Europa · Demarcació: Central · 7a temporada

ALBERTO · Alberto González Soriano · 01/05/86 2n capità

Procedència: CE Europa · Demarcació: Central · 6a temporada

ALEGRE · Albert Alegre Martí · 28/05/92

Procedència: CE Europa · Demarcació: Lateral Esquerre · 3a temporada

DOT · Oriol Dot Codina · 15/03/88

Procedència: CE Europa · Demarcació: Lateral Dret · 2a temporada

RUBI · Ruben Cruz Aguilar · 18/04/95

Procedència: CF Gavà · Demarcació: Lateral Dret/Esquerre · 1a temporada

DAVID LÓPEZ · David López Morillo · 10/01/87

Procedència: CE Europa · Demarcació: Extrem · 6a temporada

NILS · Nils Puchades Nordgren · 24/12/89
Procedència: CE Europa · Demarcació: Extrem · 3a temporada
POVES · Alejandro Poves Ruiz · 09/03/92

Procedència: CE Europa · Demarcació: Davanter Centre · 2a temporada

ABEL RITA · Abel Rita Sánchez · 07/09/92
Procedència: CF P. Mafumet · Demarcació: Davanter Centre · 1a temporada
PEDRO BILBAO · Pedro Bilbao Tejada · 23/06/93

Procedència: AE Prat · Demarcació: Extrem · 1a temporada

MONTORO · Carles Montoro Baqués · 29/10/89

Procedència: Terrassa FC · Demarcació: Extrem · 1a temporada

STAFF TÈCNIC I AUXILIAR
ALBERT POCH· Albert Poch Ciuró · 24/04/67
ENTRENADOR · Procedència: CF Gavà · 1a temporada
TAKA · Takahisa Shiraishi · 28/10/75
SEGON ENTRENADOR · Procedència: CF Gavà · 1a temporada

Procedència: UE Rubí · Demarcació: Central/Lateral · 1a temporada

IÑAKI · Iñaki Samaniego Guerra · 25/04/77

MIGCAMPISTES

JUANJO DÍAZ · Juan José Díaz Díaz · 14/02/87

GUZMAN · Carlos Guzman Prados · 02/09/90 4t capità

PREPARADOR PORTERS · Procedència: Varsòvia · 1a temporada
PREPARADOR FÍSIC · Procedència: FC Martinenc · 1a temporada

Procedència: CE Europa · Demarcació: Mig Organitzador · 7a temporada

GAIZKA· Gaizka Garay Bilbao · 03/01/78

PADILLA · Alberto Padilla Martín · 20/11/86

GERARD· Gerard Piniés Penadés · 01/08/91

Procedència: CE Europa · Demarcació: Organitzador · 3a temporada

FISIOTERAPEUTA · Procedència: CE Sabadell · 1a temporada
SCOUTER / AUX. PREP. FÍSIC · Procedència: CF Can Vidalet · 1a temporada

URI · Oriol González Murciano · 02/02/92

ANDREU · Joan Andreu Sánchez Fernández · 09/02/59

FRAN BEA · Francisco Javier Bea López · 04/02/85

ALBERT BENET· Albert Benet Fernández · 03/05/73

Procedència: CE Sabadell B · Demarcació: Mig · 1a temporada
Procedència: CF Badalona · Demarcació: Pivot · 1a temporada

ÀLEX FERNÁNDEZ · Alejandro Fernández Jofresa · 11/12/90

Procedència: UE Rubí · Demarcació: Mig · 1a temporada

DELEGAT D’EQUIP · Procedència: CE Europa Juvenil A · 1a temporada

DELEGAT DE CAMP · Procedència: CE Europa · 3a temporada

JESÚS AMORES · Jesús Amores Delgado · 01/01/51
UTILLER · Procedència: CE Europa · 21a temporada

MOVIMENTS D’ESTIU

Després d’un projecte de
sis anys, tres play-off d’ascens i un títol de la Copa
Catalunya, l’Europa tanca
una carpeta de la seva centenària trajectòria esportiva
per obrir-ne una de completament nova.
Canvia el cap visible de
l’equip, l’entrenador, i tot el
seu staff tècnic. S’incorpora la figura del delegat de
camp i es modifica el 50%
de la plantilla.
Així, renoven pilars bàsics
de l’equip com el capità
Cano (7a temporada), el
central Alberto, els laterals
Alegre i Dot, els migcampistes Guzman i Padilla o
els davanters Rovira, Nils i
Poves. Es canvia per complet la porteria, amb dos
jugadors que sumen una
mitjana de 20,5 anys.
Al davant se suma moltíssima més pòlvora amb noms
contrastats com Abel Rita,
Pedro Bilbao o Montoro.
Al mig, experiència i joves
talents: Fran Bea, Àlex Fernández i Uri.
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La Mútua General de Catalunya col·labora amb el club
[Redacció] · El Club Esportiu Europa i la Mútua
General de Catalunya van signar un conveni de
col·laboració pel qual la Mútua (MGC) s’afegeix a
la llista d’empreses que són ‘soci 1907’ de l’entitat escapulada. Els presidents de l’Europa i de la
Fundació van estar presents en la signatura.

ropa, on també s’engloben relacions solidàries
entre les fundacions i l’obra social de les respectives entitats. MGC és una mútua amb una
gran implicació que retorna els seus beneficis
en projectes socials i és per això que també hi
haurà entesa entre les dues fundacions.

Guillaume de Bode, president del CE Europa,
Jesús Turró, president de la FPE Europa i Xavier
Pascual, vicepresident de la Fundació, van ser
els representants escapulats en l’acte que va
tenir lloc al carrer Tuset, on radica la seu d’una
Mútua que va estar representada per Guillermo
Padrisa, sotsdirector general i Núria Morer, cap
del departament de màrqueting. Aquest acord
amplia la xarxa de col·laboracions del CE Eu-

Com la majoria d’empreses d’avui, quan es vinculen amb entitats esportives, MGC aposta pels
valors i la formació com un dels principals punts
del conveni. La Mútua General de Catalunya
ha escollit associar-se amb l’Europa per la feina
que el club fa en aquest aspecte. L’acord també
inclou ofertes promocionals pels socis del CE
Europa que es detallaran un cop començada la
temporada de lliga

Cano, a un pas d’entrar per partida doble al ‘top 25’
Tres jugadors en actiu de la primera plantilla
de l’Europa formen part del ‘top 25’ amb més
partits oficials de lliga i play-off disputats amb
la samarreta escapulada: el capità Cano (6è
de la història amb 202 partits), l’extrem Ramon
Rovira (12è amb 174) i el migcampista Carlos
Guzman (21è amb 157).
No obstant, Cano podria entrar en breu a l’altre
‘top 25’, el de golejadors històrics. Ara mateix
es troba a només dues dianes en lliga del 25è,
Escribano (amb 33 gols). Només 5 futbolistes
figuren en els dos rànquings de partits i gols:
Alcázar (10è i 6è respectivament), Antúnez
(17è i 9è), Diego Pérez (23è i 10è), Llibert
Tomàs (18è i 14è) i Sagrera (25è i 3r)

Els ‘Cavallers’, cinquena penya oficial
Els ‘Cavallers Europeistes’, coneguts com la penya CAVA,
ja són oficials, amb registre propi al Registre d’Associacions
de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques i amb
acceptació del club com a tal.
El 17 de setembre del 2013 es va formar l’Associació Esportiva i Cultural ‘Cavallers Europeistes’ (CAVA). Temps després
la penya va procedir al seu registre i ara, aplicant els nous
estatuts del CE Europa, els ‘Cavallers Europeistes’ reben el
total reconeixement com a penya oficial.
Aquesta penya està presidida per Pedro Giménez (soci 194),
vicepresidida per Francesc Giménez (soci 184), comptant com
a secretari amb Carlos Vallejo (soci 67) i fent les funcions de
tresorer Pol Giménez (soci 195). El club té, doncs, 5 penyes
registrades (Agrupació, Pep Rovira, Caliu, Torcida i CAVA) i
1 grup d’animació, els incombustibles Eskapulats

Es
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Teixi: “Són 10 anys carregats d’emocions”

[Redacció] · Penja les botes un
autèntic mite del futbol femení
escapulat. Sandra Teixidó,
‘Teixi’, amb més de 300 partits
oficials defensant l’escapulada
durant 10 anys, posa punt i final
a la seva trajectòria esportiva.
La repassem en aquesta entrevista.

Sandra Teixidó Fúnez (07/09/82,
Badalona) va començar a competir als 14 anys al Seagull de
la seva localitat de naixement.
Als 18 anys va fitxar per l’Espanyol i d’allà va anar a parar
a l’Europa el 2005. Ja no es
va moure de Gràcia, on ha
acabat penjant les botes de la
seva carrera en actiu i com a
capitana de l’equip.
Per quin motiu penges les
botes?
Si sóc totalment sincera no
tinc una única resposta. Senzillament he sentit que era el
moment de fer-ho i no ha sigut
pas una decisió fàcil perquè
l’Europa m’ha permès créixer
com a persona i jugadora.
Físicament el cos, però, em
demana un descans.
Què suposa saber que ets
una de les futbolistes amb
més partits a l’Europa?

Per mi és un orgull vestir aquesta samarreta i saber que formo
part de la història. Malgrat tot,
se que aquesta història desapareixerà ben ràpid. Quan
em vaig posar la samarreta
escapulada sabia que aquesta
seria la darrera samarreta que
vestiria i que el fet de portar-la
seria clau en la meva carrera.
Ser capitana del club què ha
representat?
Ser-ho d’aquest equip és tot
un plaer. Sóc una persona
competitiva i guanyadora, amb
forta personalitat, i això m’ha
fet portar amb orgull i també
responsabilitat la representació
de les meves companyes.
Quin partit amb l’Europa recordaràs especialment?
Sens dubte l’11 de setembre
del 2012. A nivell esportiu no
era un partit important, però si
a nivell personal, tornant a un
terreny de joc després d’una
llarga lesió que va suposar un
repte per a mi. Tothom qui ho
va viure de prop sap que vaig
tenir la temptació de deixar-ho
estar en més d’una ocasió. Van
ser mesos de molta lluita.
Quin és el millor record del
teu pas pel club?

Quedar-se només amb un és
francament complicat. Guardo
el record de totes les persones
amb qui he compartit vestidor,
dels tècnics, de viatges en autocar, imprevistos als avions,
partits en què t’ho jugues tot,
baixar de categoria però també
guanyar una lliga, les lesions,
disputar les semifinals de la Copa Catalunya... El meu pas per
l’Europa són 10 anys carregats
d’emocions. Aquests records el
fan especial i tot això gràcies a
una persona, en Jordi Vela, que
va confiar en el meu fitxatge.
Només ens resta posar el teu
quadre al ‘hall of fame’ de la
sala de premsa...

No cal arribar a aquest extrem!
(rialles). Hi ha altres companyes que segur s’ho mereixen
o mereixeran més que jo.
Veurem el Femení A de l’Europa a Primera Divisió?
Tant de bo, però amb els peus a
terra és molt complicat. A banda
del nivell personal i col·lectiu
per pujar a Primera, cal fer una
inversió econòmica molt gran.
Per assolir això seria necessari
un patrocinador decidit. El curs
2013/2014 vam estar pràcticament a tocar d’assolir la plaça
de promoció d’ascens. En la
penúltima jornada, malauradament, vam perdre les opcions
matemàtiques.

I ara què? Entrenadora?
No, no. Pensant egoistament,
si he donat el pas de deixar-ho,
vull temps per a mi. El futbol
femení, encara que no ho sembli, suposa un esforç extra. La
majoria de jugadores estudien
i treballen a jornada completa i
després d’un dia dur, et poses
a entrenar a les 21 hores i acabant a dos quarts d’onze de la
nit de forma altruïsta.
Com voldries acomiadar-te
dels socis de l’Europa?
Voldria acomiadar-me de tothom qui ens ha animat incondicionalment en cada partit, hagi
fet calor, fred o plogut, sense
esperar res a canvi

