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editorial
Consolidats a casa nostra
De totes les sensacions que es poden tenir i acumular al llarg 
d’una vida, poques generen tant benestar com la de sentir-se a 
casa. Per a tots nosaltres la llar, el nostre particular refugi de cada 
dia, és un element indispensable sobre el que gira el món.

En clau futbolística, la llar de l’Europa és Sardenya (nou o vell). 
Des del dia 1 de desembre del 1940 que la família escapulada viu 
el futbol del seu club en la mateixa ubicació geogràfica, excepte, 
és clar, els anys de construcció del Nou Sardenya. Ni més ni 
menys que 75 anys celebra enguany l’europeisme d’un dels trets 
característics de la seva identitat. En el primer quart de segle llarg 
de vida de l’Europa el moviment de camps era constant -fins a 
vuit recintes de joc diferents havia tingut el club abans de posar 
els peus a Sardenya-, però és l’actual ubicació, amb les aventu-
res i desventures viscudes en el vell i el nou recinte, el factor que 
li marca el caràcter actual al CE Europa.

Com diu un dels càntics de 
l’afició, l’Europa és l’orgull de 
la Vila de Gràcia. El sentiment 
de formar part d’aquest històric 
territori del pla de Barcelona va 
estretament lligat i relacionat 
amb els 75 anys que suma el 
club convivint amb els altres ‘vi-
latans’. L’exposició gràfica i de 
retalls de premsa que el club 
estrena aquest cap de setmana 
dóna fe de l’esperit de creixe-

ment i superació que han tingut el club, les diferents directives, 
els socis i també els jugadors al llarg de les dècades.

Amb una reformada tribuna, abandonant els seients originals del 
1995, el club deixa la seva petjada visual per celebrar l’efemèride. 
Ara la part alta de tribuna disposa de gairebé un miler de noves 
cadires, majoritàriament blaves, com l’escapulari i com la bandera 
de Gràcia, amb el nom “EUROPA” escrit amb cadires blanques, 
de banda a banda, fent així un salt al segle XXI amb el nou cos-
tum de la majoria de clubs de primer nivell d’incorporar el nom de 
la seva entitat a la imatge externa de les cadires del seu estadi.

Esperem que durant molts anys més aquesta segueixi sent la 
casa dels europeistes i, si el destí tingués preparat un nou canvi, 
que sigui per anar només endavant, sempre endavant!  

Tres quarts
de segle fa

que l’Europa
es troba
instal·lat

en l’actual
ubicació

l’enquesta
T’agrada l’aspecte nou de la tribuna?

A) Sí 
B) No

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

Pujarà l’Europa B
a Primera Catalana?

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Sí
 
 
No

[Àngel Garreta] · Sempre es diu que un derbi és 
un partit especial, però veritablement especial 
i històric va ser el disputat el passat diumenge 
13 de desembre a La Verneda entre el Júpiter i 
l’Europa. Un duel d’aquells que les generacions 
que el van viure en directe explicaran als futurs 
menuts. No cada dia es veu un derbi de nou 
gols i una remuntada estratosfèrica.

El matx va començar amb un gerro d’aigua fre-
da quan no s’havia ni disputat un minut. Als 59 
segons, Josu va fer l’1-0. Un penal transformat 
per Gueri va posar el Júpiter amb 2 gols de 
diferència poc després i, passant un minut del 
quart d’hora de joc, Josu va fer el 3-0. El cop 
moral semblava mortal per a l’Europa, però 
llavors va començar a gestar-se la remuntada 
èpica. Només servir del mig del camp després 
d’encaixar el tercer, l’Europa va fer el 3-1, obra 

d’Abel Rita. Al minut 25, Poves retallava dis-
tàncies i ell mateix, al fil del minut 45, signava 
el 3-3. Quan l’empat semblava el resultat amb 
què marxar al descans, un penal transformat per 
Fran Bea deixava el 3-4 a l’electrònic. Veure per 
creure, 3 gols capgirats en 30 minuts!
A la represa, Abel Rita va fer el 3-5 i el Júpiter va 
posar emoció al minut 92 amb el 4-5 final 

Un derbi històric!

A l’esquerra, imatges del 4-5 contra el Júpiter. A la dreta, retall del diari ‘Eco’ amb l’històric 9-2

28%

L’Escapvlat per dins...

“L’Escapvlat” és un mitjà de comunicació 
oficial 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 DBCoop. 
“L’Escapvlat” té una periodicitat de caràcter 
mensual amb 2.500 exemplars.

• Edició i Consell Rector

Junta Directiva del CE Europa

• Direcció i Maquetació

Àngel Garreta (Cap de Premsa) 
 
• Redacció i fotografia
Xavier Vidal, Josep Maria Clemente,
Fran Capell, Jordi Batuecas,
Nicolás Arlanzón, Ramon Vergés,
Sònia Pérez i Àngel Garreta

• Fonts informatives i gràfiques
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?

L’Europa capgira un 3-0 en contra davant el Júpiter per guanyar 4-5!

72%

El de diumenge passat no va ser l’únic duel 
amb el Júpiter amb nou gols o més. Històric 
va resultar també el 9-2 amb què va guanyar 
l’Europa al club grisgrana el 12 de gener 
del 1997. En aquest duel també va haver-hi 
remuntada (els escapulats perdíen 0-2 al 
minut 20). El davanter Raúl Verdú va signar 
un pòquer de gols amb l’Europa.

El darrer gran precedent, a Gràcia
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[Redacció] · El Benjamí D es-
capulat va viure el 18 de no-
vembre un entrenament ben 
especial, diferent i emotiu al 
Nou Sardenya al costat dels 
jugadors i tècnics de la primera 
plantilla escapulada. Van visitar 
el vestidor i van compartir la 
sessió d’escalfament.

D’aquesta manera, club i Pri-
mer Equip van voler mostrar 
el seu suport i reconeixement 
amb el gest esportiu que va 
tenir el Benjamí D en l’anterior 
derbi contra el Martinenc, dei-
xant-se marcar un gol després 
d’haver transformat un aprofi-
tant-se d’una jugada dubtosa 
on el rival es va quedar estàtic 
sense jugar la pilota.

Capitans i jugadors del Primer 
Equip van explicar als més 
menuts altres experiències co-
negudes arreu del món del fut-
bol, també a l’elit, on un equip, 
per esportivitat, es va acabar 
deixant fer un gol, tal com va 
tenir lloc en el duel disputat pels 
més petits.

Un cop coneguts els jugadors 
i el vestidor de l’equip, el Ben-
jamí D va saltar a la gespa per 
compartir la volta d’escalfament 
i uns petits rondos de l’inici de 
l’entrenament dels grans en 
comú. L’Europa va prometre 
dedicar un triomf al jove equip 
de base i ho va fer al vestidor 
després de guanyar el Palamós 
per 2-1 

Reconeixement al Benjamí D per ‘fair play’

L’Europa presenta el seu Futbol Base en un dissabte especial
[Redacció] · Com és tradició cada tem-
porada, la base esportiva federada del 
club té un dia d’especial protagonisme 
davant socis i familiars i en paral·lel 
amb un partit de lliga del Primer Equip 
per donar-li a l’acte tota la importància 
que mereix.

Enguany, la base de l’Europa es pre-
senta aquest dissabte 19 de desembre 
a les 16:30 hores al Nou Sardenya. 
Els jugadors dels diferents equips 
formaran sobre la gespa un mosaic 
amb el número “75” com a celebració 
de l’aniversari de l’estadi. 

Aquest acte anirà acompanyat de 
la presentació de l’exposició retros-
pectiva dels tres quarts de segle de 
Sardenya i, a les 18 hores, la disputa 
de l’Europa-Santfeliuenc de Tercera 
Divisió, darrer partit de l’any i penúltim 
de la primera volta 

Una escola per a tothom
perquè no?

Centre Poblenou
Av. Diagonal 145 

931299495

Centre Gràcia
c/Pi i Margall 23-25

932108883

Primera 

classe 

GRATISwww.allegrettoescola.com
info@allegrettoescola.com
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Assemblea General Ordinària el dilluns dia 21
Tindrà lloc al Tennis La Salut a les 19 hores en primera convocatòria i a les 19:30 en segona

[Redacció] · EEl Club Esportiu Europa convoca als socis i sòcies 
de ple dret a la celebració de l’Assemblea General Ordinària 2015 
que tindrà lloc al Tennis La Salut el proper dilluns 21 de desembre 
a les 19 hores en primera convocatòria i 19:30 en segona.

Ordre del dia

1- Aprovació de l’acta de l’Assemblea Extraordinària del 
27/10/2015
2- Ratificació dels nous membres de la Junta Directiva
3- Informacions
4- Presentació de la memòria d’activitats temporada 2014/2015
5- Aprovació i liquidació de l’exercici econòmic de la temporada 
2014/2015
6- Aprovació del pressupost econòmic de la temporada 
2015/2016
7- Ratificació del nomenament del Síndic
8- Ratificació dels membres de les diferents comissions
9- Altres
10- Precs i preguntes 
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75 anys a casa nostra!
El dia 1 de desembre del 1940 es va estrenar el vell estadi de Sardenya amb un partit de lliga

[À. Garreta] · La Guerra Civil havia finalitzat però el 
camp de l’Europa havia quedat inservible donat que va 
ser utilitzat en el conflicte com magatzem de ferralla. 
Tocava buscar nova casa, i l’1 de desembre del 1940 
veia la llum el camp de Sardenya.

El nou recinte no era un camp en el seu orígen, sinó 
un solar ple de pins i matolls i amb força desnivell de 
terra. Malgrat que el club el va poder llogar, va costar 
horrors deixar-lo en condicions per a la pràctica del 
futbol, però finalment es va poder fabricar un recinte 

modest i senzill a la confluència dels carrers Sarde-
nya, Camèlies i Secretari Coloma. Segurament els 
europeistes d’aquella època poc podien imaginar que 
el novè moviment de camp del CE Europa al llarg de 
la seva història seria, geogràficament, el darrer fins 
als nostres dies.
Setanta-cinc anys després, l’Europa segueix fixat al 
mateix lloc (amb el parèntesi itinerant entre el Guinardó 
i Horta durant la construcció del Nou Sardenya entre 
1992 i 1995) i, si res no fa variar de forma radical el 
pas de la història, sembla que s’hi quedarà per molts 

anys més. Sardenya ha anat variant amb el pas del 
temps, especialment a nivell estructural i visual entre 
els inicis (1940) i la seva davallada final (dècada de 
1980 i inicis de 1990). 
En l’actualitat, el club ha celebrat la data de l’efemèride 
canviant de dalt a baix tots els seients de la tribuna 
principal i afegint una nova i moderna distribució de 
seients formant el nom del club ben visible des de lluny. 
Dos partits de veterans, una exposició fotogràfica i una 
litografia -portada del periòdic- obra de Montse Fandó, 
culminen els actes de commemoració 

Repàs fotogràfic de Sardenya
El dissabte 19 de desem-
bre a les 17:15 hores 
i com a acte previ a la 
disputa del partit Euro-
pa-Santfeliuenc, el club 
inaugura una exposició 
fotogràfica retrospectiva, 
dècada a dècada, de 
l’evolució de Sardenya 
fins al Nou Sardenya, 
repassant no només els 

canvis físics del recinte 
esportiu sinó els fets més 
importants que han tingut 
lloc sobre la seva superfí-
cie de joc.

L’exposició també es po-
drà veure a l’Ajuntament 
de Gràcia de forma per-
manent de l11 al 22 de 
gener.

Doble duel amistós de veterans
El dia 8 de desembre al 
matí, els veterans d’Eu-
ropa i Barcelona van 
disputar el primer partit 
commemoratiu dels dos 
programats durant el mes 
de desembre. El resultat 
va ser de 2-5 favorable al 
conjunt blaugrana. L’ex-
capità Àlex Delmàs va 
marcar els gols locals.

El proper 27 de desembre 
a les 12 del matí, l’Europa 
jugarà contra els veterans 
de l’Espanyol per tancar 
els amistosos de cele-
bració dels 75 anys de 
l’estadi.

Ambdós conjunts tindran, 
a més, en joc el I Trofeu 
Agrupació Europeista.
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MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Xavier Vidal
L’Europa de la postguerra (3): una inauguració agredolça

L’Europa iniciava la temporada 1940-41 
amb una barreja d’esperança i incerte-
sa. D’esperança pel nou terreny de joc 
que anava endavant, malgrat que per 
problemes burocràtics les obres no van 
poder començar fins l’estiu de 1940.

D’altra banda, el neguit venia pel fet que 
els nous dirigents franquistes havien 
fet una reestructuració, a fons, de totes 
les divisions de l’Estat espanyol i la 
Junta Directiva europeista, presidida per 
Francesc Sugot, no tenia clar a quina 
categoria aniria a parar el club.

Aquesta situació de neguit, però, es 
va aclarir ràpidament; la Federació va 
anunciar que a partir d’aquell moment 
i després de les categories “nacionals” 
(Primera, Segona i Tercera) vindrien 
les categories “regionals”, suprimint-se 
d’aquesta manera tornejos de gran tra-
dició com el Campionat de Catalunya. 
Per a confeccionar les noves divisions 
regionals es va realitzar un estudi de les 
darreres temporades i l’Europa va que-
dar enquadrat en la Primera Categoria 
Regional Grup A, que era un esglaó per 
sota de la Tercera Divisió.

L’exjugador Càndid Mauricio va ser con-
tractat com a nou entrenador. I és aquí 
on hem de parlar de Ramón Planas, que 
era el directiu encarregat de la comissió 
esportiva i que era qui realitzava els 
fitxatges. Planas va tenir un ull clínic en 
fitxar diversos joves jugadors, que des-
prés serien grans futbolistes, com és el 
cas de Gonzalvo III (fitxat del Mollet amb 
19 anys) o del porter Casafont (també 
contractat amb 18 anys) entre altres. 
Pel que fa a la plantilla, Ballester II va 
ser fitxat pel Sabadell, l’incombustible 
Francesc Cifré continuaria bregant en 
el mig camp i van fer el debut amb el 
primer equip homes com Guerrero o 
García-Nieva. Pel que fa a Marià Gon-
zalvo i Falcón, direm que era el petit dels 
tres germans d’aquesta nissaga de fut-
bolistes. El germà gran (Gonzalvo I) ja 
havia defensat la samarreta escapulada 
la temporada 1936-37, jugant 20 partits 

(la totalitat dels oficials) i marcant 3 gols. 
Anys després arribaria a jugar al primer 
equip de l’Espanyol i del Barça entre 
altres. Per la seva banda, Gonzalvo III 
va defensar la samarreta escapulada 
només aquesta temporada, disputant 
18 partits i marcant 6 gols. Al finalitzar 
aquesta campanya el Barça el va fitxar 
per 150€ (25.000 ptes de l’època) que 
van servir per fer millores al nou estadi. 
Amb els blaugranes, Gonzalvo III, arri-
baria a ser el capità del mític equip de 
les cinc copes.

Amb el retard de les obres, l’Europa 
va haver de demanar a la Federació 
que volia jugar tota la primera volta del 
campionat com a visitant. Aquest seria 
un factor determinant en la trajectòria 
de l’equip. El 8 de setembre s’iniciava 
el Campionat Regional de la Categoria 
A on hi figuraven els següents equips: 
Horta, Terrassa, Sant Andreu, Júpiter, 
Vic, Sants, Granollers, Nàstic de Tarra-
gona, Martinenc i Europa. La veritat es 
que l’inici va ser desastrós, tres derrotes 
en els tres primers partits, amb 13 gols 
en contra i només 4 a favor. A la quarta 
jornada se sumava el primer punt amb 
un empat a zero contra el Sant Andreu, 
i fins el final de la primera volta només 
es va aconseguir una victòria (contra 
l’Horta), un empat (contra el Nàstic) 
i 3 derrotes més (amb una històrica 
pallissa per 7-1 contra el Martinenc). A 
meitat de Campionat l’Europa ocupava 
la penúltima plaça, amb 4 punts, 12 gols 
a favor i 31 en contra.

Malgrat que la Directiva escapulada ha-
via previst que a la segona volta el nou 
estadi estaria a punt, malauradament 
les obres anaven amb retard i es preveia 
que a primers de desembre el terreny de 
joc estaria finalitzat. Per tant, l’Europa 
va haver de jugar els primers 4 partits 
com a local en els camps del Martinenc, 
del Sants i del Sant Andreu, on només 
es va sumar un punt i es van patir noves 
i doloroses golejades. Tot plegat s’arri-
bava al primer de desembre i finalment 
havia arribat el gran dia. Aquell bosc de 

pins s’havia transformat en un terreny 
de joc apte per jugar-hi partits de futbol. 
Explicat així, sembla com si la construc-
ció de l’estadi hagués sigut una feina 
fàcil i per tal de mesurar l’immens repte 
que va suposar, cal fer una mirada a la 
situació de Barcelona i per extensió de 
Catalunya en aquells mesos. I és que 
després d’una crua Guerra Civil que es 
va allargar durant tres anys, la ciutat 
vivia en la misèria; els aliments bàsics 
eren escassos i a uns preus desorbitats 
i la ‘cartilla de racionamiento’ estava a 
l’ordre del dia. La població és va veure 
abocada a comprar al mercat negre i a 
l’estraperlo. Es patien constants talls de 
llum i la benzina era un luxe.

És per tots aquests fets aquí exposats 
que la construcció d’un terreny de joc es 
pot considerar com una acte heroic. Així 
doncs, el dia 1 de desembre, a les 15:30 
hores i amb el Granollers com a rival, 
Sardenya obria les seves portes a socis 
i aficionats. El primer onze escapulat va 
ser el següent: Casafont; Aparici, Payà; 
Camps, Serracant, Guerrero; García, 
Morral, Ballester, Gonzalvo i Solé. L’Eu-
ropa contra tot pronòstic (el Granollers 
era el segon classificat) va aconseguir 
la segona victòria del campionat, per 
un ajustat i molt treballat 1-0, gol de 
Serracant. 

Com a primer golejador de la història 
de Sardenya, és just doncs saber al-
gunes coses més sobre el seu pas per 
l’Europa. Carles Serracant va defensar 
la samarreta escapulada durant 4 tem-
porades (1936-37, 1939-40, 1940-41 i 
1941-42) i va arribar a disputar 41 partits 
i només va marcar 2 gols, un dels quals 
ha passat a la història. Fitxat del Bada-
lona, va ser un referent al mig del camp, 
destacava pel seu lideratge i per la seva 
elegància en el joc; malauradament (i 
com altres) la guerra no li va permetre 
competir tant com hagués volgut. 

Tot i la victòria aconseguida, la situació 
a la classificació no havia millorat. En les 
dues següents jornades es van aconse-
guir dues victòries contra el Nàstic i el 
Martinenc que van situar els escapulats 
amb opcions de lluitar per la salvació. 
Mancaven dos partits contra els dos 
rivals directes per eludir el descens: 
Terrassa i Horta. El duel amb els ega-
rencs es va perdre per 2-4. En l’última 
jornada, el Terrassa va perdre amb el 
Vic (líder i campió) i l’Europa va guanyar 
l’Horta per 3-1 amb un Sardenya. Per 
tant, va tenir lloc un triple empat on, un 
cop fetes les sumes pertinents, donava 
als escapulats la darrera plaça (per un 
gol!) i el que era pitjor, el descens a la 
Primera Categoria Regional B.

A la fila de dalt, tercer per l’esquerra, Serracant, autor del primer gol de la història de Sardenya
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A l’alça el Femení A: tres victòries seguides

L’Europa, present a l’aniversari de la declaració dels Drets Humans

[À. Garreta] · L’inici de temporada a 
la Segona Divisió femenina va ser 
dur per a l’equip sènior de l’Europa. 
Les escapulades van perdre els cinc 
primers partits del campionat, conse-
cutivament. Malgrat tot, el treball de 
jugadores i tècnics comença a donar 
fruits de remuntada a la taula classifi-
catòria amb cinc triomfs en els darrers 
set partits, els tres últims de la lliga de 
forma consecutiva.

Les victòries davant AEM Lleida i La 
Roca (2-3 i 0-4, a domicili) i a casa 
davant l’Espanyol B (2-1) han donat 
aire a una bona plantilla que sap que 
la seva situació a la taula, per potencial 

real, no havia de ser coquetejar amb 
el descens de categoria. 

Amb un salt a mitja taula, l’equip va 
disputar la setmana passada la darrera 
jornada del 2015 i, agafant el campi-
onat vacances de Nadal anticipades, 
no es retornarà a la competició fins el 
10 de gener.

La pausa talla l’evolució positiva de 
l’equip però pot servir per seguir treba-
llant en la mateixa línia i buscar, en el 
retorn a la competició ja en ple 2016, 
mantenir la dinàmica i oblidar-se pel 
que resta de campionat de la zona 
baixa de la taula 

[À. Garreta] · La Judith i en Biel, 
jugadors de la base, van llegit el 
26è article de la Declaració Uni-
versal dels Drets Humans dins el 
marc commemoratiu del seu 67è 
aniversari en un acte amb espor-
tistes celebrat al Palau Robert.

L’Associació per a les Nacions 
Unides a Catalunya (ANUE) va 
organitzar a la sala Cotxeres del 
Palau Robert un acte solemne de 

lectura dels articles que formen la 
Declaració Universal dels Drets 
Humans (DUDH).

La taula de ponents va ser pre-
sidida per Eduard Sagarra, pre-
sident d’ANUE; Manuel Mano-
nelles, director general d’Afers 
Multilaterals i Europeus de la Ge-
neralitat de Catalunya; Marta Car-
ranza, Comissionada d’Esports 
de l’Ajuntament de Barcelona. 

Després dels parlaments, di-
ferents persones relacionades 
amb l’esport, des de la pràctica, 
l’entrenament, l’elit o l’esport ba-
se, van llegir un per un tots els 
articles de la DUDH. 

La Judith Escaich, jugadora de 
l’equip Femení Infantil i en Biel 
Boada, jugador de l’Infantil D, 
van estat els escollits pel club per 
representar el CE Europa 

Fran Bea, nou entrenador del Juvenil A
[Redacció] · El migcampista Fran 
Bea, jugador del Primer Equip i 
entrenador de l’Aleví H de l’Europa 
aquesta temporada, agafa el co-
mandament del màxim representant 
juvenil de l’entitat. 

El futbolista, que compaginarà la 
seva nova tasca amb la de jugador 
de Tercera Divisió i la supervisió 
de l’aleví que fins ara entrenava, 
agafa el relleu d’Óscar Sanchís a 
la banqueta del Juvenil A “com un 
repte apassionant. Tenim moltes 

ganes i il·lusió, sabent que és un 
dels equips estrella de la base de 
l’Europa i que és ja una plaça exi-
gent”. Malgrat la situació de l’equip 
a la taula, Bea creu que “ho podem 
tirar endavant i aquesta idea positiva 
és la que volem transmetre”.

El nou tècnic estarà acompanyat a 
l’staff per David Bermudo, exjugador 
recentment retirat de la pràctica ac-
tiva del futbol. Fran Bea veu normal 
que “tot canvi necessita un procés”, 
però que en aquest cas “podem tre-

ballar amb tranquil·litat i transmetre 
noves idees, que sempre porta un 
temps”. Quant a la propera aturada 
per Nadal d’aquí dues jornades, el 
nou tècnic creu que “ens anirà bé 
per treballar sobre allò que volem i 
per reforçar el que ja es fa bé”.

El nou tècnic es va estrenar el cap 
de setmana passat amb un empat 
contra el Jàbac-Terrassa, primer 
dels aspirants -no filial- a pujar de 
categoria i assolir la Divisió d’Honor 
la propera temporada 
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