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editorial
Obrint les portes del Nou Sardenya
El futbol modest no viu l’èxit de públic als camps i estadis com 
l’havia viscut 40 o 50 anys enrere. És un fet real, arreu del territori 
català, però no per això un motiu de ressignació. Costa, i sempre 
costarà, fer que la gent, l’entorn, els veïns o gent de poblacions 
properes dediqui unes hores de la seva vida els diumenges a 
veure futbol de tercer o quart esglaó de nivell. La competència és 
ferotge, no només per lluitar amb una oferta televisiva de futbol 
de màxim nivell a tota hora i gairebé tots els dies, sinó també amb 
altres opcions d’oci del cap de setmana.

Complicat, però, no vol dir impossible. I el primer pas per acon-
seguir-ho és abandonar la cantarella pessimista que acompanya 
el futbol català. Cal abandonar aquella mentalitat que diu que, 
qui vol venir a animar el club del barri o poble, ja vindrà. No, hem 
d’admetre que no vindrà per iniciativa pròpia. Cal anar a buscar 
aquella persona, motivar-la, oferir-li promocions, actractius paral-
lels a la competició, fi delitat, ambient, club, família.

Darrerament, amb l’impuls de-
fi nitiu a l’Àrea Social, l’Europa 
torna a mirar cap a Gràcia amb 
més força que mai. El club no 
espera la gent al Nou Sarde-
nya, sinó que la va a buscar i 
motivar. Però no s’atura aques-
ta iniciativa dins les ‘fronteres’ 
de la Vila o del que, ofi cialment, 
seria el districte.

La renovada Àrea Social vol impulsar també l’atracció cap al pú-
blic potencial dels barris i districtes perifèrics, limítrofs o centrals 
de la ciutat (Sagrada Família, Guinardó, Sant Gervasi, Sarrià o 
Eixample, per citar-ne alguns). Diverses promocions i exposicions 
ja estan en marxa en aquest sentit i en vindran d’altres durant els 
propers mesos del 2016.

Aquesta àrea, formada per socis de l’Europa i perfi ls de tot tipus 
dins l’entitat (penyistes, empleats, etc...) resta oberta a la partici-
pació de tothom qui tingui una idea o vulgui impulsar una activitat. 
Es pot fer des de dins l’àrea, com a membre permanent, o només 
ocasionalment per a la promoció de la idea donada. El contacte 
de l’Àrea Social és areasocial@ceeuropa.cat i les reunions se 
celebren, normalment, els dimecres a la tarda al Nou Sardenya. 
Des de L’escapvlat convidem tothom a participar-hi!  

L’Europa torna a 
mirar cap a Gràcia 
amb més força que 
mai, però no s’atura 
dins les ‘fronteres’ 

de la Vila

l’enquesta
On llegeixes L’Escapvlat?

A) Al Nou Sardenya
B) A establiments de Gràcia
C) Per internet

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

Com quedarà classifi cat el Primer 
Equip quan acabi la lliga?

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Segon

Tercer

Quart

Fora de play-off

[Redacció] · S’acosta el fi nal de temporada i el 
club ja pensa en l’exercici esportiu 16/17, tant 
per a l’Escola de Futbol com pels equips federats 
masculins i femenins. Aquestes són les dates 
d’inscripcions i proves, així com els requisits, 
per a totes dues modalitats:

Escola de Futbol

Nens i nenes nascuts entre 2002 i 2012.

Es recomana, per agilitzar la feina, que els adults 
que inscriuran el nen/a arribin a ofi cines amb el 
full d’inscripció emplenat (disponible al web).

Nens en llista d’espera o amb germans al club

El club dóna prioritat als nens i nenes actualment 
en llista d’espera i/o que tinguin germans que 
estiguin actualment a l’Escola i que renovin per 
a l’any vinent. Les inscripcions en aquest cas 
tenen reservats els dies 25 a 31 de maig en 
horari de dilluns a divendres d’11 a 14 i de 17 a 
20 hores (c/ Secretari Coloma, 140).

Peticions de primera inscripció al CE Europa

Les inscripcions començaran el proper dia 1 de 
juny en horari excepcional de 10 a 14 hores i de 

17 a 20 hores, obrint pel matí una hora abans 
únicament aquest dia. En endavant l’horari serà 
el convencional, de dilluns a divendres d’11 a 14 
i de 17 a 20 hores (c/ Secretari Coloma, 140).

Futbol Formatiu federat

Futbol formatiu masculí

Jugadors nascuts entre 1998 i 2004. Jugadors 
federats amb permís del club d’orígen o jugadors 
sense equip (formulari disponible al web).

Futbol formatiu femení

Jugadores nascudes entre 1998 i 2005. Juga-
dores federades amb permís del club d’orígen o 
jugadores sense equip (formulari al web).

Observacions importants

Les proves es poden reservar ara, però es co-
mençaran a realitzar a partir de l’1 de juny. Haver 
omplert un formulari de prova no signifi ca que 
el jugador/a tingui garantida la realització de la 
prova. La coordinació esportiva decidirà sobre 
la conveniència d’admetre la petició en funció de 
les necessitats i places buides dins les diferents 
edats i equips de l’estructura  base 

Obert el període de proves i inscripcions

L’Escola ja comença a planifi car la propera temporada

30,1%

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 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 fotografi a
Xavier Vidal, Josep Maria Clemente,
Fran Capell, Jordi Batuecas,
Nicolás Arlanzón, Ramon Vergés,
Sònia Pérez 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?

Petició de places dins els equips federats o l’Escola de Futbol

59,7%

5,8%

4,4%
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Remuntada de play-off!
[Àngel Garreta] · El Primer Equip escapulat va sumar a Sant Feliu de Llobregat 
el punt que li faltava matemàticament per a certificar la seva presència dins el 
quart play-off d’ascens consecutiu que disputarà.

L’empat contra el Santfeliuenc (0-0) assegura que, passi el que passi la darrera 
jornada de lliga a casa contra el Granollers, mínim la quarta plaça de promoció 
serà escapulada. No obstant, el conjunt entrenat per Albert Poch necessita sumar 
almenys un punt davant un Granollers que es juga la permanència -per places de 
descens compensat- o bé que el Vilafranca no guanyi el seu partit per conservar 
l’actual classificació com a tercer. La segona plaça ja és propietat del Gavà.

Tres equips, doncs, són els que ja saben que disputaran la fase d’ascens abans 
d’acabar la lliga: Prat (campió), Gavà (segon) i Europa (amb plaça exacta per 
concretar). Només altres dos conjunts poden disputar plaça: Vilafranca i Mon-
tañesa, que s’ho jugaran el tot pel tot aquest 15 de maig.

Si l’Europa acaba tercer, jugarà la primera ronda del play-off contra un altre 
tercer amb el factor camp per sorteig. Si finalitza la lliga quart, jugarà totes les 
eliminatòries de play-off amb la tornada lluny del Nou Sardenya  

David López podria jugar la fase d’ascens
El central David López, lesionat als darrers instants del partit contra el Palamós  
i que, en una primera prova, va ser diagnosticat de trencament del lligament 
del genoll de la cama esquerra, ha passat per una segona opinió mèdica i les 
noves proves determinen que el lligament està afectat però no trencat.

El cos tècnic i l’equip mèdic i de fisioteràpia de l’Europa treballen per a poder 
tenir el jugador llest per competir en dues setmanes, just per a l’inici del play-
off d’ascens a Segona B. 
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L’Europa tindrà el seu primer equip ‘special’
[Àngel Garreta] · El projecte Europa-ACIDH ja és 
una realitat social i esportiva. La sala de premsa 
del Nou Sardenya va ser escenari, el passat 
dijous 21 d’abril, de la presentació del 34è equip 
de futbol del Club Esportiu Europa.

L’equip especial per a persones amb intel·ligència 
límit -fruit de l’acord entre l’Europa i ACIDH-, que 
compta amb el suport de la Fundació Privada 
Esportiva Europa, la Fundació ACELL i la UFEC, 
es posarà competitivament en marxa la tempo-
rada 2016/2017. Fa unes setmanes, però, va 
ser presentat als mitjans de comunicació -així 
com autoritats institucionals i polítiques i socis 
de l’Europa- de forma pública.

La taula de ponents la va encapçalar el president 
del CE Europa, Guillaume de Bode, acompanyat 
pel de la Fundació Europa, Jesús Turró, així com 
Ferran Morell, president d’ACIDH i Francesc 
Martínez, màxim responsable d’ACELL i funda-
dor d’Special Olympics. De Bode va manifestar 
que la creació d’aquest equip suposa “tot un 
orgull per a l’Europa i una gran satisfacció que 
aquesta idea hagi pogut tirar endavant gràcies 
a la col·laboració dels responsables de les dife-
rents institucions implicades”. El president eu-
ropeista va remarcar, a més, que “aquest equip 

s’integrarà plenament dins la disciplina de base 
del CE Europa com un equip federat més”.

Per la seva banda, Ferran Morell va expressar 
que per a ACIDH “és molt positiu aquest acord 
amb l’Europa per a que la gent jove pugui diver-
tir-se amb el futbol, fer esport i integrar-se... al 
cap a la fi  és el que a la vida fa tothom”. En el seu 
torn d’intervenció, Francesc Martínez va posar 
en primer pla “la feina social del CE Europa i la 
seva Fundació. A nosaltres ens agradaria veure 
exemples com aquests arreu de Catalunya i en 
aquest sentit l’Europa torna a ser pioner espor-
tiu a casa nostra”. El president de la Fundació 
Europa, Jesús Turró, va felicitar les entitats que 
promouen l’acord i també va destacar la “gran 
tasca social que pot fer aquest nou impuls espor-
tiu tant especial a tantes i tantes famílies”.

L’acte i signatura de l’acord de col·laboració 
va comptar amb el suport esportiu de Carles 
Muñoz, vicepresident de la Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya (UFEC), així com altres 
representants polítics graciencs i barcelonins, 
d’entitats culturals gracienques, membres de 
l’Àrea Social de l’Europa i, en representació del 
Primer Equip escapulat, el tècnic Albert Poch i 
el capità Àlex Cano 

L’Europa torna a visitar
la presó de Quatre Camins
amb el Pare Manel

Gairebé un any després de la darrera visita, l’Europa va 
tornat a disputar un partidet de futbol amb una part dels 
reclusos de Quatre Camins. El matx va anar acompanyat 
d’una posterior xerrada informal amb els interns, com-

partint sensacions. L’Europa va regalar pilotes del club 
i samarretes de futbol als joves.  El resultat del partidet, 
7 a 6 favorable als jugadors de Quatre Camins. El Pare 
Manel, vestit de l’Europa, també hi va ser present 
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L’Europa, la Flama del Canigó i Òmnium

[Àngel Garreta] · Enguany el Club Esportiu Europa, en 
col·laboració amb Òmnium Cultural, estarà present a 
la tradició de la Flama del Canigó. És una més de les 
iniciatives sorgides des de l’Àrea Social del club.

Els mitjans de comunicació del CE Europa hem entre-
vistat Helena Vicente, presidenta d’Òmnium Cultural 
a la Vila de Gràcia.

Per a qui encara no la conegui amb detall, què és 
Òmnium?
S’acostuma a dir que Òmnium és una entitat amb 
molta història. A mi m’agrada més explicar que és 
una entitat amb molt futur. Tenim més de 2.000 socis 
i sòcies a Gràcia i més de 50.000 arreu del país. 
Vivim un moment polític molt atractiu perquè tenim 
l’oportunitat de triar el futur país on volem viure. Un 
país de persones per a les persones. Òmnium treballa 
perquè aquesta tria sigui possible a partir de principis 
democràtics essencials i reconeixent que aquesta 
decisió és del poble, de la gent del carrer, i que l’han 
d’assumir les nostres institucions i els nostres repre-
sentants polítics.

Quines activitats ha realitzat Òmnium al voltant 
de l’esport?
Muriel Casals deia: “la política ho és tot i l’esport, com 
la cultura, té molt a veure amb la política”. Nosaltres 
compartim aquesta visió ja que l’esport, sigui la dis-
ciplina que sigui, cohesiona i uneix. La cohesió és un 
dels principals pilars d’Òmnium Cultural a l’hora de 
treballar. A més, des d’Òmnium hem donat suport a 
la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes i 
recentment s’ha signat un conveni amb el Barça per 
promoure la llengua i la cultura catalana. 

Què és la Flama del Canigó i què representa per a 
vosaltres la participació de l’Europa?
La foguera a la nit de Sant Joan és una tradició molt 
arrelada als Països Catalans, cada matinada del 22 
al 23 de juny, la Flama del Canigó es renova al cim 
d’aquest muntanya i centenars de voluntaris i equips 
de foc la distribueixen arreu dels Països Catalans. 
És el ritual de l’inici d’una de les principals festes de 
casa nostra. Des d’Òmnium volem fer possible que 
a cada poble, a cada ciutat, a cada vila i a cada barri 
es generin sinèrgies i xarxes entre totes aquelles 
entitats que, més enllà dels seus principis d’actuació, 
siguin responsables i còmplices a l’hora de treballar 
i reivindicar la nostra llengua, la nostra cultura i la 
nostra tradició. Però que sobretot, siguin partíceps 
d’una festa com aquesta, una festa lúdica amb un 
component esportiu destacat. El CE Europa és un 
club amb història i arrelament a Gràcia, a més, és una 
entitat esportiva que enllaça des de les generacions 

més joves fi ns a les més grans, per això, comptar 
amb la participación d’un club com el CE Europa és 
una sort i una oportunitat per trobar nous espais on 
poder treballar plegats.

Òmnium Cultural Gràcia organitza la festa de la Flama 
del Canigó des de fa quatre anys i cada vegada hi ha 
més entitats i revetlles que hi participen.

Quina salut té el català, segons tu, dins l’esport a 
tots els seus nivells?
L’esport és, majoritàriament, una activitat popular 
i transversal. En aquest sentit, la llengua hi té una 
presència normal i normalitzada. Sí que ens preocupa 
que en el màxim nivell de l’esport, entre els esportistes 
d’elit, aquest fet no és tan habitual. Casos com els de 
Pep Guardiola o Núria Picas encara són massa ex-
cepcionals i ens caldria que una majoria d’esportistes 
catalans visquessin la seva dimensió nacional amb 
normalitat i sense complexos. Aquest és el nostre 
somni, aquest és el nostre objectiu i, com diu la Núria 
Picas, qui té somni té un tresor.

Quines iniciatives esteu preparant pels propers 
mesos?
El proper 28 de maig serem a la Festa Verda del Coll 
al Parc de la Creueta, hem preparat tallers per cons-
truïr planters de diverses verdures per poder cultivar, 
encara que sigui de manera simbòlica, un petiti hort 
a casa. El mes de juny, a banda de la Flama del Ca-
nigó, que arriba a Gràcia amb un cercavila on moltes 
altres entitats populars hi participen, el proper 4 de 
juny celebrarem el ‘Gran Dissabte’. És una trobada 
de socis i sòcies, però també d’amics i amigues de 
l’entitat per compartir inqueituds i preparar noves actu-
acions conjuntes. Després d’un matí de treball, farem 
un aperitiu popular amb música i altres espectacles. 
Aprofi to aquest espai per convidar a tots els socis i 
sòcies del CE Europa que ens vulguin acompanyar a 
partir de les 13 hores a la Plaça del Nord 

El club participarà d’una de les tradicions culturals de casa nostra

L’Europa B goleja 5-1 i s’assegura
un any més a Segona Catalana

El darrer classifi cat del grup 2 de Segona Catalana, 
el Tecnofutbol, va visitar el cap de setmana passat 
el Nou Sardenya per veure’s les cares amb l’Europa 
B. La golejada dels graciencs per 5-1 assegura 
a l’equip escapulat un any més a la categoria de 
forma matemàtica. Amb 44 punts actualment a la 
taula, cap descens directe ni cap arrossegament 
d’equips descendits per possibles compensacions 
de Segona B cap a sota pot afectar ja un equip que 
ha posat punt i fi nal a la ‘muntanya russa’ que ha 
viscut aquesta temporada, passant per ratxes de 
triomfs i de derrotes molt contrastades 

Sardenya al Mas Guinardó
Les imatges de ‘Sardenya: 75 anys del nostre 
camp’ segueixen el seu recorregut ciutadà i surten 
per primera vegada de Gràcia per exposar-se al 
barri del Guinardó del 10 al 22 de maig.

El CE Europa convida a tots els socis, afi cionats 
i simpatitzants del club a l’acte d’obertura de l’ex-
posició que tindrà lloc el dimecres 11 de maig al 
vestíbul del Casal d’Entitats Mas Guinardó (plaça 
Salvador Riera, 2) a les 19 hores. L’exposició es 
mostrarà oberta al públic des del dia abans (10 de 
maig) i fi ns al diumenge 22 de maig 

7.000 seguidors a Twitter
El CE Europa amplia, cada dia més, els seus se-
guidors a les xarxes socials. A tancament d’aquest 
periòdic, el club compta amb 7.035 seguidors a 
Twitter i no deixa d’augmentar. Els gairebé 3.000 de 
Facebook i els prop de 1.000 d’Instagram comple-
menten l’ampli seguiment escapulat en un entorn 
que cada dia es fa més present i, a la vegada, 
imprescindible per seguir l’actualitat del club o el 
minut a minut dels partits del Primer Equip 
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Porta Automoció, nou col·laborador
[Redacció] · El Club Esportiu Europa amplia el 
seu ventall d’empreses col·laboradores de l’enti-
tat amb la signatura d’un conveni en la modalitat 
‘soci 1907’ per a empreses amb els tallers Porta 
Automoció.

L’acord, signat a les instal·lacions de Porta Au-
tomoció -carrer Camèlies, 83- pel president del 
CE Europa, Guillaume de Bode, i la gerent del 
taller, Helena Porta, incorpora a Porta Automoció 
entre les principals empreses de suport al club 
més històric de la Vila de Gràcia.

Porta Automoció és un servei ofi cial Volkswagen 
a Barcelona. L’empresa es va fundar el 1971 i 

des del 2006 s’ha consolidat com la referència 
en la reparació ofi cial Volkswagen a Barcelona. 
A Porta Automoció posen a disposició dels seus 
clients àmplies instal·lacions de 1000 m2 on 
gaudir del més ampli catàleg de cotxes d’ocasió, 
a més de tots els serveis de postvenda, per a 
l’adequat manteniment dels mateixos: recanvis, 
taller mecànic, elèctric i de xapa i pintura.

Amb la suma de Porta Automoció ja són tretze els 
establiments o empreses que han signat el conveni 
‘soci 1907’, i seran unes poques més a fi nal de tem-
porada i durant l’estiu, dins la campanya de suport 
empresarial que l’Europa té engegada amb força des 
de fa uns quants mesos. Moment de la signatura del conveni als tallers de Porta Automoció

Els prebenjamins A i B, campions de lliga!
[À. Garreta] · Poques temporades seran 
tan espectaculars, i per partida doble, 
en una mateixa categoria de base del 
CE Europa. Els prebenjamins A i B han 
signat un curs esportiu 2015/2016 sen-
zillament brillant, proclamant-se desta-
cats campions de les seves respectives 
lligues amb molta diferència de punts 
respecte el segon i signant unes xifres 
globals de rècord.

El primer en alçar-se amb el títol va ser el 
Prebenjamí A, qui ho va certifi car el passat 
16 d’abril amb una golejada per 10-0 al Pu-
jadas al Camp de l’Àliga. Aquell resultat li va 
permetre treure més de 10 punts al Santa 
Eulàlia, el seu perseguidor, deixant així totes 

les matemàtiques a favor dels graciencs, 
que per aquelles dates havien guanyat tots 
els partits de lliga menys un empat, preci-
sament a camp del segon. L’equip dirigit per 
Marc Rodríguez i Xavi Falcón va establir 
llavors l’envejable xifra de 158 gols a favor 
i 20 en contra. Una bogeria!

L’equip va rebre un passadís d’honor i unes 
copes i medalles de reconeixement, per part 
del club, en el partit de Tercera Divisió entre 
l’Europa i el Júpiter, un dels grans derbis del 
futbol català. Els dos equips sènior li van 
fer un passadís d’honor al Prebenjamí A 
escapulat, que es va fer la foto amb l’onze 
de l’Europa i, al descans, va poder gaudir 
d’un petit refrigeri a la sala de premsa. 

Si la temporada del Prebenjamí A es 
pot considerar espectacular, no ho és 
pas menys la del Prebenjamí B, pro-
clamat també campió del seu grup en 
la categoria única prebenjamí després 
de guanyar per una clara golejada el 
Cornellà (0-13) en duel disputat el pas-
sat dissabte dia 7 de maig.

El conjunt de Pol Coma i Xavi Vargas ha 
guanyat els 25 partits que ha disputat fi ns 
ara, transformant l’escandalosa xifra de 197 
gols i encaixant-ne només 18, tot un mèrit 
considerant les dimensions del camp en la 
categoria de futbol 7. Situat a tretze punts 
de distància del seu perseguidor, el Cinc 
Copes, les matemàtiques fan ja campió 

l’equip gracienc, que pel matí del passat 
dissabte, fruit d’un empat del seu rival pel 
títol, ja sabia que era campió abans de jugar 
a Cornellà. Malgrat tot, el conjunt gracienc va 
voler guanyar el seu partit, golejar i celebrar-
ho amb tots els pares, seguidors i directius 
presents al nou camp del Cornellà.

El club prepara també un reconeixement a 
la gran temporada del Prebenjamí B, d’igual 
característiques que el que va rebre l’equip 
A. En el darrer partit de lliga regular al Nou 
Sardenya en categoria de Tercera Divisió 
(Europa-Granollers, 15 de maig a les 12:30 
hores), el nou i fl amant campió prebenjamí 
rebrà tots els honors abans de l’inici del matx 
i al descans del mateix. 

Celebració del títol del Prebenjamí A al Camp de l’Àliga

Celebració del títol del Prebenjamí B aquest passat dissabte a Cornellà
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