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editorial
Valorar el patrimoni documental
L’estadi de l’Europa celebra 75 anys d’ubicació en l’actual ‘geolocalització’, paraula molt de moda en el vocabulari dels nostres
temps digitals. Primer com a Sardenya i, des del 1995, com a
Nou Sardenya, el conjunt escapulat fa tres quarts de segle que
disputa en el mateix lloc els partits com a local, a sabuda excepció del període d’obres de construcció entre els dos estadis.
Al marge de dos partits de veterans contra el Barcelona i l’Espanyol i la reforma de les cadires de la tribuna, el club ha volgut
recordar aquest fet amb una exposició singular d’imatges, dividida
en més d’una vintena de panells ‘roll-up’ plegables i mòbils, amb
imatges dels dos estadis europeistes des del 1940 i fins al dia
d’avui, arribant a incloure imatges del citat canvi estètic dels
seients de la graderia principal.
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75 anys en imatges
Exposició fotogràfica de l’evolució de l’estadi de Sardenya (1940-2015)
[Àngel Garreta] · El darrer partit a l’estadi del

2015 va servir per estrenar l’exposició fotogràfica ‘Sardenya: 75 anys del nostre camp’, una sèrie de plafons en forma de ‘roll-up’ que rescaten
imatges, moltes d’elles inèdites, de l’evolució del
vell Sardenya i el Nou Sardenya al llarg de les
dàcades i des del 1940, any de la inauguració
del primer dels recintes que ha ocupat, fins ara,

l’actual ubicació de la llar escapulada.
Ara, de forma permanent durant gairebé dues
setmanes, els socis, aficionats, públic en general
i veïns de Gràcia podran veure l’exposició de forma reposada i tranquil·la de l’11 al 22 de gener
a la sala d’exposicions situada a l’entrada de
l’Ajuntament de Gràcia, a la Plaça de la Vila

Moltes persones, a títol particular, han aportat fons gràfics dels
seus arxius privats per a completar les imatges (més de 140) que
formen aquesta exposició. En
sentit, l’Europa és un
L’Europa és un dels aquest
dels clubs modestos amb més
clubs modestos
capacitat de gratar dins el seu
amb més capacitat passat i poder rescatar documents i material inèdit.

de gratar dins el
seu passat i poder
rescatar documents
i material inèdit

Valorar el patrimoni documental
i vetllar per seguir-lo mantenint
en el futur ha de ser també un
dels punts clau de la gestió i
vida no només de l’Europa sinó
de qualsevol entitat esportiva per modesta que sigui. Recordar
èpoques passades i presents, documentar-les, classificar-les i
rescatar-les quan una efemèride ho requereix, té un valor díficil
de calcular en diners.
Des del Centenari del club, molt s’ha ampliat l’arxiu de l’entitat
i fins i tot s’han trobat peces mítiques donades per perdudes,
com el trofeu de campió de lliga a Catalunya de la temporada
1922/1923. De l’11 al 22 de gener, a l’Ajuntament de Gràcia, a
la Plaça de la Vila, els europeistes, graciencs i públic en general
pot gaudir, matí i tarda, de l’exposició permanent dels 75 anys de
Sardenya, un recull d’imatges, cartells, cròniques, partits, actes,
títols, ascensos, descensos, obres i ampliacions que resumeix
en una ràpida visita més de set dècades de dedicats esforços de
moltes generacions d’europeistes

l’enquesta

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

T’agrada l’aspecte nou de la tribuna?

Sí
83,3%
No
16,7%

Jugarà l’Europa play-off d’ascens?
A) Sí
B) No
Vota a: ceeuropa.cat. Cada mes publicarem el
resultat de la darrera enquesta del portal web.

Inauguració de l’exposició al Nou Sardenya i mostra dels ‘roll-up’ de l’exposició a l’Ajuntament de Gràcia

L’Escapvlat per dins...
“L’Escapvlat” és un mitjà de comunicació

• Edició i Consell Rector

• Fonts informatives i gràfiques

Junta Directiva del CE Europa

Arxiu documental i web del CE Europa.

oficial del CE Europa que depèn de forma

• Direcció i Maquetació

directa del Departament de Premsa i vinculat

Àngel Garreta (Cap de Premsa)

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.

• Redacció i fotografia

Xavier Vidal, Josep Maria Clemente,
Fran Capell, Jordi Batuecas,
Nicolás Arlanzón, Ramon Vergés,
Sònia Pérez i Àngel Garreta

• 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?

Femení
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Sandra Teixidó, nova coordinadora del futbol femení
[Redacció] · L’exjugadora i capi-

tana del Femení A de l’Europa,
Sandra Teixidó, serà la nova
responsable de coordinació
dels equips femenins del club
agafant el relleu del fins ara
coordinador i màxim impulsor
dels èxits d’aquesta secció,
Jordi Vela.
Després de la renúncia voluntària al càrrec per part del fins
ara coordinador, Jordi Vela,
la directiva del CE Europa ha
depositat la confiança de la
gestió d’aquesta àrea esportiva
de l’entitat a mans de Sandra
Teixidó, ‘Teixi’, qui no fa gaires
dies va rebre un merescut homenatge de retirada del futbol
en actiu havent defensat més

de 300 vegades la samarreta
de l’Europa.
Profunda coneixedora de la
casa i, com el seu antecessor, amb un marcat caràcter
treballador i de dedicació al
club, ‘Teixi’ agafa les regnes
de tots els equips femenins
escapulats.
D’igual manera, la Junta Directiva del CE Europa vol donar les
gràcies a Jordi Vela, aprofitant
aquestes línies, per tots els
anys de dedicació europeista
dins les diferents tasques de
l’entitat, oferint sempre una
feina seriosa i ben feta amb
amor als seus colors de tota
la vida

El Femení A suma quatre victòries de forma consecutiva
[Redacció] · AEM Lleida i La Roca,

consecutivament a domicili, l’Espanyol
B a casa i novament a fora contra el
San Gabriel. Aquests són els quatre
equips víctimes de la bona dinàmica
del Femení A de l’Europa entre desembre i gener.

L’equip dirigit per Álvaro del Blanco
ha donat la volta a un sorprenent inici
negatiu de la temporada (el quadre
escapulat va perdre els primers cinc
partits). Ara, amb aquesta petita ratxa
de 12 de 12 en punts, les gracienques
han donat un gran salt dins la taula

classificatòria, passant de la cua de
la classificació al bell mig del campionat, marcant territori i força distància
respecte la zona baixa.
El proper compromís, diumenge 17 a
la tarda a Pallejà
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L’Europa aprova una Assemblea Ordinària molt llarga
L’acte va durar gairebé 4 hores i va servir per tractar a fons gairebé tots els aspectes del club
[Redacció] · El CE Europa va celebrar el passat 21 de desembre
al Tennis La Salut la seva Assemblea General Ordinària del
2015. Tots els punts de votació de l’ordre del dia van ser aprovats en un acte que va durar 3 hores i 48 minuts, un rècord de
l’era recent.

Donant inici a les 19:34 hores davant la presència de 40 socis
inicials -van ser finalment 45 el màxim de presents- es van resoldre favorablement els 10 punts de l’ordre del dia, aprovant
els comptes de l’exercici anterior, el pressupost de la present
temporada, ratificant els directius Ferran Iraola i Miquel López,
així com els responsables de l’Àrea Social, la Comissió de Control
i Transparència i el Síndic del Soci.
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La presentació de la base commemora els 75 anys de Sardenya

[Redacció] · Tot el futbol formatiu de l’entitat de caràcter

federat va tenir el seu protagonisme anual en forma
de presentació el passat dissabte 19 de desembre,
just abans del partit Europa-Santfeliuenc de Tercera.
L’aniversari de Sardenya va ser l’element central del
tradicional mosaic.

familiars i amics. Com és tradició cada any, sobre el
verd es va dibuixar una paraula o símbol, en aquesta
ocasió un ‘75’ ben gran per celebrar els anys que fa
que l’Europa disputa els seus partits com a local en la
conﬂuència dels carrers Sardenya, Secretari Coloma
i Camèlies.

Jugadors i jugadores dels diferents equips de base i
femenins van saltar a la gespa artificial del Nou Sardenya per a ser presentats davant pares, mares, tutors,

Marc Rodríguez, entrenador de base i durant mols
anys jugador de les divisions formatives de l’Europa,
va ser el portador de la bandera històrica de l’Europa

acompanyat dels petits jugadors que entrena a la base.
Xavi Prats, capità del Juvenil A, va ser l’encarregat
de realitzar una petita lectura al públic present en
referència al marc que acollia l’acte.
També va prendre la paraula un soci il·lustre en nom
de la massa social de l’entitat; l’encarregat, Josep
Bartolí, expresident del club als anys 90. Les paraules
del president Guillaume de Bode van posar punt i final
a un acte presentat per l’humorista Luismi Martínez

HiStÒRia
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MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Xavier Vidal

L’Europa de la postguerra (4 i final): un president, una tribuna i un títol
Amb la dictadura franquista a ple rendiment els socis no escollien res. El president dimissionari presentava un candidat a la Federació Catalana i aquesta
l’acceptava o no, seguint criteris poc
esportius. Sugot, un dels grans presidents de la història, va exercir el màxim
càrrec durant 8 temporades (de 1931/32
a 1935/36 i de 1937/38 a 1940/41), tot
i que a finals de la dècada dels 20 ja
havia tingut càrrecs directius.
Francesc Sugot va ser qui, des de la
presidència, va liderar la recuperació
europeista del 1931 i va tornar a posarse al capdavant del club per tal d’evitar
la seva desaparició. El camí per retornar
a la Primera Regional A no era pas fàcil;
en una primera lliga de 10 equips calia
quedar entre els quatre primers per després, en un altre torneig de 14 equips,
ser dels tres primers per aconseguir
l’ascens. La plantilla va variar i molt
respecte a la de l’any anterior i l’entrenador Càndid Mauricio va confeccionar
una nova columna vertebral.
A la primera lliga es va assolir l’objectiu i la segona posició va donar dret a
disputar la segona lliga o el que s’anomenava com a “Torneo de Clasificación
Regional”. Aquesta segona part va ser
un complet desastre, es va quedar
tercer per la cua i es van patir algunes
escandaloses golejades. L’Europa
afrontava la temporada 1942/43 amb
l’obligació d’ascendir com a objectiu
principal i únic; un altre fracàs seria un
cop mortal a l’entitat. L’exjugador Francesc Cifré (en actiu fins l’anterior temporada) va agafar la direcció de l’equip
i sobre la base de l’any passat i amb
l’incorporació del repescat golejador
Tomàs Rosselló, més l’extrem Candela
i el migcentre Salinas com a principals
incorporacions, va formar un equip sòlid,
que va quedar campió en la primera
lliga que donava accés al torneig de
lliga final per l’ascens. Aquest torneig
final estava composat pels següents
equips: Badalona, Lleida Balompié,
Figueres, Manresa, Martinenc, Mataró,

Reus, Sants, Sant Andreu, Gràcia,
Horta i Europa. A aquest equips li calia
afegir el Barcelona reserva i l’Espanyol
reserva que tot i disputar el campionat
els seus resultats no comptaven en la
classificació general.
La veritat és que l’Europa va començar
el campionat de manera espectacular,
5 victòries en els 5 primers partits que
el situaven líder. La derrota contra el
Gràcia en la jornada 8 va fer cedir el
lideratge al Figueres, tot i que després
els escapulats van encadenar 6 victòries
seguides que els tornarien a posar al
capdavant de la taula. D’entre aquestes
victòries cal destacar la del 18 d’abril de
1943, on l’Europa va derrotar al Sants
per un contundent 6-2. L’equip anava
llençat i els aficionats europeistes recitaven de memòria aquest onze tant
habitual aquella temporada: Casafont,
Aparici, Guerrero, García, Navarro,
Salinas, Lloret, Rosselló, Martín, García
Nieva, i Candela.
S’arribava a la penúltima jornada i Sardenya rebia la visita del segon classificat, el Figueres; una victòria a més de
l’ascens, significaria assolir el campionat. Els graciencs no van fallar i els gols
de Gimeno i Candela van proporcionar
la victòria per 2-1 i l’anhelat ascens
a Primera A. Restava el darrer partit
contra el Lleida Balompié, totalment
intrascendent, si no fos pel debut en
partit oficial del porter Antoni Ramallets
(malgrat que durant la temporada havia
disputat algun partit amistós, jugant el
primer el 8 de desembre del 1942 contra
el Sants) ja que durant tot el curs havia
defensat la porteria de l’equip reserva.
El pas de Ramallets per l’Europa es
pot considerar gairebé com anecdòtic
donat que, a banda d’aquest partit, a
la següent temporada (1943/44) va
disputar tant sols 21 encontres, per un
total de 27 gols encaixats. Diversos són
els factors d’aquest ràpid pas pel club:
la seva innata qualitat no va passar per
alt al Barça, que vivia moments amargs
(fins i tot van arribar publicar anuncis als

La primera coberta de Sardenya, aixecada amb aportacions de socis i la venda de Ramallets

diaris per tal que jugadors de tot tipus
fessin una prova d’accés) i que el va
fitxar. Tot això és va juntar també amb
l’obligació de fer el servei militar i per
tant l’Europa en va gaudir ben poc de la
seva immensa qualitat. La directiva europeista respirava tranquil∙la, es tornava
d’on no s’hauria d’haver baixat mai, però
tot i així el president Rafael Andreu i la
seva junta tenien un altre gran tema que
volien resoldre: la millora de l’estadi. I
és que els aficionats escapulats patien
unes grades mal condicionades, sense
cap ombra a l’estiu (llevat dels pins
supervivents a una de les laterals) ni
resguard de la pluja. Calia millorar Sardenya i el millor remei era aixecar una
tribuna coberta.
Un altre cop es va recòrrer al soci per tal
que ajudés económicament, i el soci va
respondre una vegada més de manera
entusiasta. L’octubre del 1943 començaven les obres de la nova tribuna i
el posterior fitxatge de Ramallets pel
Barça va abaratir el seu cost. A tot això
l’inici de la temporada 1943/44 estava a
tocar i calia confeccionar un equip amb
garanties, per tal de no tornar a patir.
La FCF va tenir la “brillant” idea que el
Campionat de la Primera Regional A,
en la seva primera part, també servís
per jugar la Copa Federació. És a dir,

la Primera A la formaven: Mataró, Júpiter, Gràcia, Badalona, Sants, Manresa,
Sant Andreu, Espanya Industrial, Horta
i Europa. A aquests 10 equips se li afegirien els reserves de Barça i Espanyol i
la classificació de la Copa Federació es
realitzaria sumant els punts del Campionat “normal”, més els punts contra els
reserves. Els escapulats es van situar
en els primers llocs des d’inici i a la finalització de la primera volta es mantenia
un frec a frec amb el Júpiter. A la segona
volta l’Europa va reaccionar de manera
espectacular i després de perdre un sol
partit, s’arribava la darrera jornada a 1
punt de l’equip de la Verneda al Campionat de Primera A i a 2 punts pel que
fa a la Copa Federació (amb un partit
menys). El 26 de gener del 1944 i tal
com manava la nova tradició franquista,
la nova construcció de la tribuna va ser
beneïda per les autoritats eclesiàstiques per després disputar un partit de
reserves entre l’Europa i el Martinenc,
acabant la jornada amb el partit contra
el reserva del Barcelona. S’arribava a
la darrera jornada i el Júpiter s’adjudicava el títol del campionat regional i
disputaria les eliminatòries per ascendir
a Tercera Divisió i per la seva banda
l’Europa s’adjudicava el títol de la Copa
Federació. S’havien posat les bases per
fer el salt a categories superiors.

aCtualitat eSPORtiVa
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Capgirant la situació a Tercera poc a poc
[À. Garreta] · Dins el tram mig de la

primera volta de la lliga, l’Europa va
sumar una molt negativa ratxa de nou
partits sense guanyar. Des de finals del
mes de novembre i fins al tancament
d’aquest article, el conjunt dirigit per Albert Poch ha sumat 13 dels 15 punts en
joc, protagonitzant fins i tot agòniques i
històriques remuntades com el 4-5 a La
Verneda contra el Júpiter (l’equip perdia 3-0 als 17 minuts de joc) o el 2-3 a
Granollers (perdent 2-0 a la mitja part).
Amb aquest gir de dinàmica, l’Europa ha deixat la zona baixa de la lliga
-abans de tallar la ratxa de partits sense

guanyar va arribar a estar a un punt del
descens- i ha aconseguit apropar-se, a
mitjans de gener, a tres punts del playoff, l’objectiu de mínims que s’havia
marcat l’equip a l’agost.
Una competida Tercera Divisió, on el
marge de punts és molt estret entre el
límit del play-off i la zona mitja-baixa,
ha fet que la dinàmica de quatre triomfs
i un empat de l’equip escapulat hagi
servit per escalar ràpidament i deixar
enrere uns mesos que, com a part positiva, han enfortit un vestidor ja de per
sí unit i que ara té entre cella i cella que
aquesta temporada no caigui en l’oblit

La final de la Copa Catalunya, millor partit del 2015
[Redacció] · Els socis i aficionats de

l’Europa han decidit, amb el 44,1%
dels vots mitjançant enquesta oberta
a ceeuropa.cat, que la final de la Copa
Catalunya entre l’Europa i el Girona
(2-1) és el millor partit de competició
oficial del 2015.
Ja fa uns anys que el portal web oficial
del CE Europa mira de seleccionar
els millors duels de cada any natural
en base a l’opinió dels europeistes
i, sobre l’encontre triat, oferir més

ampliada informació i fotos inèdites
no publicades fins la data. Enguany,
dos partits han destacat per sobre la
resta: el guanyador i el ‘boig’ JúpiterEuropa de fa unes setmanes (4-5).
L’enquesta, tancada el 31 de desembre a les 23:59 hores, va registrar
102 vots al portal europeista, donant
per guanyador destacat l’encontre
en què l’Europa es va proclamar, per
tercera vegada dins la seva història,
campió de la Copa Catalunya. Segon

va quedar el Júpiter-Europa, tercer
l’Europa-Sabadell de Copa Catalunya, quart l’Europa-Terrassa d’inici
de lliga i cinquè el Manlleu-Europa.
Els millors partits de l’any
2015 · Europa-Girona (2-1)
2014 · Europa-Barcelona B (3-0)
2013 · Europa-Pobla Mafumet (4-1)
2012 · Palamós-Europa (1-3)
2011 · Europa-Vilafranca (5-1)
2010 · Europa-L’Hospitalet (1-0)
2009 · Rapitenca-Europa (0-3)

El Primer Equip incorpora els germans Vidal
[À. Garreta] · El Primer Equip

escapulat ha signat dos reforços pel mercat d’hivern, un
a la davantera i l’altre al pivot
defensiu. Els germans Ivan
Vidal (punta) i Gabriel Vidal
(migcentre) s’incorporen com
a cedits procedents de la Pobla de Mafumet.

Aquests dos germans bessons
que ocuparan fitxa sots’23
(tenen només 20 anys, nascuts el 8 d’agost del 1995)

arriben cedits pel Nàstic de
Tarragona mitjançant el seu
filial, la Pobla de Mafumet.
Ivan Vidal, davanter centre,
ha estat el màxim golejador
de les dues darreres pretemporades del filial grana. El seu germà Gabriel,
cedit aquest primer tram
de temporada al Catllar de
Primera Catalana, és un
pivot defensiu que també
pot exercir de central dins
la línia defensiva
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