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editorial
Era de canvis
El 2016 suposa i suposarà un any de canvis a l’Europa. Canvis 
que es consoliden i canvis que tot just comencen. A molts nivells, 
importants o de menor ordre, esportius o socials.

Fa uns anys la Junta Directiva del club explicava en diversos 
actes socials o en entrevistes amb la premsa que a l’Europa li feia 
falta un salt endavant per a la modernització del club i per poder 
assolir fi tes futures amb una consistència al darrere.

De mica en mica, per voluntat, dedicació o en altres ocasions per 
atzar o obligació, diferents àrees estan patint canvis de fons. Ho 
està fent la primera plantilla. Al marge de les baixes per decisió 
tècnica, alguns jugadors faran el salt a Segona B, fet que provo-
carà moltes cares noves per a l’inici del proper curs esportiu.

Hi haurà canvis al Juvenil A, que canviarà de tècnic i començarà 
una nova temporada a la Lliga Nacional juvenil no volent sentir 

a parlar de patir per evitar el 
descens de categoria.

Ja fa mesos que s’apliquen 
canvis a nivell de l’entorn del 
club, amb la creació -tal com 
indiquen els estatuts- de l’Àrea 
Social de l’entitat, que des del 
2015 està en marxa i ha realit-
zat diversos projectes.

En aquest sentit també està canviant la relació amb Gràcia, mos-
trant el club, activament, molt més involucrat en el teixit associatiu 
i social de la Vila. Hi ha també canvis en la coordinació esportiva 
dels equips federats, amb la fi gura d’Albert Poch com a director 
esportiu i l’exjugador Albert Vivó com a coordinador del futbol 11 
des d’infantils i fi ns l’Europa B.

L’Europa fa un gir en diferents àrees del club per tal d’intentar un 
salt endavant qualitatiu i esportiu. Per canviar, ha canviat fi ns i tot 
les cadires de l’estadi coincidint amb el 75è aniversari de l’estrena 
del vell Sardenya en el llunyà any 1940.

Algunes de les modifi cacions són importants i estructurals, altres 
són més humanes i algunes només estètiques, però totes elles 
busquen, de mica en mica, el creixement de l’Europa dins un 
futbol català tocat de mort on cal imaginació per tirar endavant 

L’Europa fa un gir 
en diferents àrees 

del club per tal 
d’intentar un salt 

endavant qualitatiu
i esportiu

l’enquesta
Com valores la temporada general del 
club a tots els nivells esportius?

A) Bona
B) Regular
C) Dolenta

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

On llegeixes L’Escapvlat?

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Al Nou Sardenya

Per internet

A establiments de Gràcia

[Redacció] · El que serà el futur Cadet A la tem-
porada 2016/2017 va guanyar la segona edició 
del torneig Memorial Agustín Navarro disputat el 
passat 11 de juny a l’estadi. L’Europa va guanyar 
el Valldoreix i el Sant Cugat va fer el mateix (per 
menys gols). El tercer partit es va convertir en el 
decisiu, amb nou triomf escapulat. Resultats:

Europa - Valldoreix: 8-0
Sant Cugat - Valldoreix: 4-0
Europa - Sant Cugat: 1-0

Els atres dos memorials, al setembre

La setena edició dels memorials Xavier Vallejo 
(aleví) i Juanma Cabanas (infantil) canviaran 
enguany de concepte i moment de la temporada 
per intentar dotar els trofeus de més nivell, donat 
que els diferents equips de cada categoria es 
trobaran en plena preparació del campionat, 
amb els jugadors buscant un lloc als respectius 
onzes. Per tant, més esperit competitiu en joc 
que un cop fi nalitzada la temporada 

L’Europa guanya el Memorial Navarro

Albert Vivó torna a l’Europa com a coordinador

39,4%

L’Escapvlat per dins...

“L’Escapvlat” és un mitjà de comunicació 
ofi cial del CE Europa que depèn de forma 
directa del Departament de Premsa i vinculat 
amb els altres canals del club (web i xarxes 
socials) a nivell informatiu corporatiu. 
“L’Escapvlat” està produït per 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?

Els memorials Vallejo i Cabanas es jugaran el mes de setembre

48,7%

11,9%

Albert Vivó, nou coordinador de base
[Redacció] · La coordinació general del Futbol 
Formatiu del Club Esportiu Europa tindrà en 
l’exjugador Albert Vivó el nou cap visible de cara 
a la temporada 2016/2017.

Vivó va arribar a l’Europa el 9 de gener del 2014 
com a reforç del mercat d’hivern. Va jugar un 
total de 18 partits ofi cials amb la samarreta del 

Primer Equip (14 de lliga i 4 de play-off d’ascens) 
transformant un gol. 

Als seus 30 anys, aquest fi nal de temporada ha 
agafat les regnes de la coordinació general de 
base i ja treballa planifi cant els diferents aspec-
tes de la temporada vinent en sincronia tècnica 
amb el Primer Equip 
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Perfi ls diferents, mateix objectiu
[Redacció] · La plantilla del CE Europa per a la propera temporada comença a 
agafar forma i ja s’han confi rmat, fi ns a la data, vint-i-tres moviments. No seran 
els darrers. Tretze jugadors abandonen l’Europa en aquest mercat d’estiu (set 
per voluntat pròpia malgrat proposta de renovació -algunes incloent millora 
econòmica- i sis per decisió tècnica): David López, Oriol Dot, Padilla, Guzman, 
Àlex Fernández, Nils, Poves, Rovira, Gabriel Vidal, Montoro, Ivan Vidal, Josa 
i Lozano. Quatre d’ells provaran el salt a Segona B i dos seguiran vinculats al 
club però marxaran cedits: Josa al Masnou i Lozano al Martinenc. Per la seva 
banda, seguiran un any més al club Cano, Alberto, Javi Iglesias, Rubi, Fran Bea, 
Uri González i Abel Rita. Els dos porters segueixen en converses per tractar el 
seu futur esportiu.

En clau d’altes, a tancament d’aquest periòdic l’Europa ha incorporat tres juga-
dors: el lateral Joel Marín (Cornellà), i els davanters Xavi Civil (Sabadell B) i Jordi 
Cano (Vista Alegre). Cano, germà petit del capità de l’equip, torna a l’Europa dos 
any després de militar al Juvenil A gracienc de Divisió d’Honor 

Homenatge a Ramon Rovira i Carlos Guzman
Entre els dos sumen 387 partits defensant la samarreta escapulada en partits 
de lliga i play-off d’ascens. Són Ramon Rovira (200) i Carlos Guzman (187), 
història viva de l’Europa que ocupen el 7è i 11è lloc respectivament dins el ‘top’ 
de jugadors que més han vestit d’europeistes al llarg de tots els temps.

Els futbolistes, que per diferents motius causaran baixa cara a la propera tem-
porada, van ser acomiadats amb tots els honors en l’acte de la Diada del Soci 
del club. La Junta Directiva va entregar als futbolistes una placa de record i un 
quadre ‘collage’ amb imatges de les respectives trajectòries amb l’Europa des 
del seu debut fi ns als darrers minuts ofi cials. Els jugadors van dedicar unes 
paraules d’agraïment, especialment un Guzman emocionat que no va poder 
contenir les llàgrimes davant l’ovació dels socis assistents. 

Els tres primers fi txatges acompanyats del president De Bode i el directiu Iraola
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L’Europa celebra els seus 109 anys de vida
[Àngel Garreta] · Els socis del CE Europa van 
tancar ofi cialment la temporada 2015/2016 amb 
el tradicional sopar de la Diada del Soci i el re-
coneixement a la fi delitat. La Pèrgola del Tennis 
La Salut va acollir el passat 15 de juny la novena 
edició de la Diada del Soci, que serveix de cele-
bració de l’aniversari del club i de reconeixement 
per a tots aquells socis que hagin celebrat con-
secutivament 25, 50 o 75 anys d’abonat.

La conducció de l’acte la va realitzar l’speaker 
del Nou Sardenya, Ramon Palau, amb l’acom-
panyament musical durant el sopar del grup 
Nikiti Duo de Rio de Janeiro. El nou conseller 
d’esports de Gràcia, Alberto Lacasta, va estrenar 
el càrrec assistint al seu primer acte social. La 
seixantena de presents a la Diada van represen-
tar gairebé tots els departaments del club, donat 
que hi havia sòcis i sòcies, directius, membres 
de l’àrea social, penyistes, el tècnic de la primera 
plantilla, diversos jugadors del Primer Equip, així 
com l’utiller i el delegat, a més de periodistes i 
fotògrafs col·laboradors dels mitjans ofi cials del 
club i patrocinadors.

Els primers reconeixements de la nit van ser 
per a dos jugadors històrics de l’entitat que no 
seguiran la propera temporada defensant la 
samarreta escapulada: Ramon Rovira i Carlos 
Guzman. Abans de l’entrega d’insígnies a la 
fi delitat també van rebre un reconeixent per la 
seva tasca professional i personal el periodista 
Ricard Vicente, de Ràdio Marca Barcelona, i 
Ricard Fernández, cap de l’Àrea Bàsica Policial 
de Gràcia del cos dels Mossos d’Esquadra. El 

moment més emotiu de la nit va recaure sobre 
els socis premiats amb les insígnies. Van ser 
els següents:

Insígnia de plata (25 anys)
- Albert Pujol Pellissa (soci 117)
- Ignasi Garcia Riba (soci 118)
- José Manuel Juan Borén (soci 120)

Insígnia d’or (50 anys)
- Miquel Pujal Moncho (soci 45)
- Salvador Ibáñez González (soci 46)

Entre els socis de 50 anys de fi delitat, Miquel Pu-
jal no va poder assistir a l’acte. Salvador Ibáñez 
va rebre la seva insígnia de mans de l’exjugador 
Armando Garcia (62 partits amb l’Europa entre el 
1959 i 1963). El propi Ibáñez, com a guardonat 
de més anys de fi delitat, va ser l’encarregat de 
bufar les espelmes del pastís dels 109 anys de 
l’Europa. Un dels regals de la nit, a banda dels 
tradicionals sortejos, va ser una oferta de des-
compte de la companyia d’autocars Izaro per 
a la organització d’un desplaçament de socis, 
afi cionats i penyistes.

En el torn de parlaments, el president Guillaume 
de Bode va agraïr el suport de les empreses pa-
trocinadores i va voler destacar també la presèn-
cia de socis emblemàtics al sopar, en especial 
un recuperat Josep Maria Felip -que havia patit 
greus problemes de salut- i un absent Carles 
Coll -per aquest mateix fet- que va escriure una 
carta de felicitació als guardonats i que va ser 
llegida per tancar l’acte 
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MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Xavier Vidal
Joan Muntaner, el ‘cubà’ escapulat

Després de la desfeta del 1931 calia 
recuperar tot allò perdut. La feina era 
dura i la Guerra Civil no va fer més que 
entorpir la remuntada del club a tots els 
nivells. Els nous dirigents, encapçalats 
pel president Francesc Sugot i tot un 
seguit d’europeístes de soca-rel, van 
adaptar-se a la nova realitat de l’entitat 
i es van posar a treballar de valent amb 
la il·lusió de tornar a situar l’Europa als 
llocs capdavanters del futbol català. 

Un dels dos grans reptes que s’havia 
de solucionar (l’altre era trobar un nou 
terreny de joc) i de manera immediata 
era la formació d’una plantilla que, a curt 
termini, formés una columna vertebral 
per tal d’anar ascendint categories, ja 
que gairebé la totalitat dels jugadors 
havien marxat (només Almiñana i Mau-
ricio van tornar a jugar al cap de dos 
temporades). La situació econòmica no 
pemetía grans dispendis i, per tant, es 
va tornar a confi ar en el que van ser els 
orígens del club: buscar joves jugadors 
en les nombroses penyes futbolístiques 
de la Vila de Gràcia. En els següents 
anys i fi ns ben entrats els anys 40, diver-
sos jugadors sorgits d’aquests equips 
totalment amateurs, no arribaran només 
a triomfar a l’Europa sinó que faran la 
seva carrera futbolística a Primera i 
Segona Divisió. 

És d’aquesta manera que la temporada 
1934-1935 es fi txa a Joan Muntaner, 
provinent d’un renascut Gràcia, equip 
que també maldava com l’Europa, per 
les categories més baixes del futbol 
català. De totes maneres, Muntaner va 
néixer ben lluny de la Vila, concretament 
a Chaparra (Cuba) el 1917, ja que els 
seus pares s’hi van traslladar durant uns 
anys per motius laborals. La localitat de 
Chaparra està situada al nord-oest de 
l’illa i destaca per la producció de sucre. 
En una entrevista a “El Mundo Depor-
tivo” l’any 1936, el nostre protagonista 
declarava que disposava de la naciona-
litat cubana, tot i que futbolísticament se 
sentia català. Una vegada a Catalunya, 
Muntaner va començar a jugar a la 

Penya Galarza, un equip d’afi cionats 
de Gràcia on a principis del 1934, per 
exemple, va disputar un partit contra la 
Penya Alcázar, que amb tota probabilitat 
devia al seu nom a l’exjugador europe-
ista. El mateix any passa al Gràcia i al 
fi nalitzar la temporada l’Europa es fi xa 
amb ell i passa a ser escapulat. 

Muntaner arriba a l’Europa en un 
moment dolç ja que l’equip acabava 
d’ascendir després d’una promoció molt 
accidentada amb el Noia i el Nàstic. De-
buta en un partit a Manresa el 23 de se-
tembre de 1934 a la Primera Categoria 
B (0-2). Aquella temporada (1934-1935) 
Muntaner va disputar 25 partits (de 30 
possibles) i va marcar 6 gols, jugant 
d’interior dret. A la següent va jugar tots 
els partits ofi cials (14) i va marcar 2 gols. 
Aquesta campanya , però, l’entrenador 
Càndid Mauricio -i com passarà al llarg 
de tota la seva carrera- situa al nostre 
protagonista de mig volant dret, que 
serà la seva posició natural i on esde-
vindrà un baluard al centre del camp 
gracienc. Les bones actuacions del mig 
europeista fan que el Barça, l’Espanyol 
i el Sabadell s’interessin per ell, però 
l’esclat de la Guerra Civil esguerra els 

plans d’aquests equips. La temporada 
1936-1937, i ja amb la Guerra Civil en 
marxa, Muntaner disputa 14 partits i 
marca 4 gols amb l’escapulada.També 
és convocat per jugar amb Catalunya 
per disputar 2 partits; el primer que 
enfrontava el combinat català contra el 
FC Barcelona (06/09/1936) i el segon 
contra una selecció del País Valencià 
(18/10/1936). Els dos encontres, degut 
all clima bèl·lic del moment, es dispu-
ten a benefi ci del Comité Pro-Milícies 
Antifeixistes i Pro-Hospitals de Sang 
de Barcelona. 

Per la premsa del moment sabem que 
l’estiu del 1937 és cridat a fi les i, com 
tants d’altres jugadors escapulats, ha 
de deixar l’equip. Tot i així encara li 
dóna temps de jugar alguns partits de 
la lligueta que servirà per a que l’Eu-
ropa ascendeixi a la màxima divisió 
del futbol català, malgrat que després 
la dictadura franquista anul·laria totes 
aquestes competicions. La Guerra va 
acabar ofi cialment la primavera del 1939 
i al mes de juliol d’aquell any tornem a 
trobar a Muntaner en un combinat ano-
menat ‘Auxilio Social’, equip que sota 
aquest nom aplegava tot un seguit de 

jugadors que esperaven ser depurats 
pels franquistes. Entre altres, en aquest 
equip de ‘transició’ trobem jugadors com 
Betancourt, Nogués o Buyé i exeurope-
istes com Domènech i Mayoral. 

El novembre de 1939 s’inicia la darrera 
edició del Campionat de Catalunya.
Muntaner juga amb l’Europa aquest 
Campionat, disputant el darrer partit com 
escapulat el 31 de desembre de 1939, 
on pateix una contundent derrota per 
1-5 contra el Sant Andreu. Com aquesta 
competició no tenia cap valor (no hi va 
haver ni ascensos ni descensos), 14 
dies després debutava amb el Barça a 
San Mamés en partit de lliga de Primera 
Divisió. Curiosament al Barça va coinci-
dir amb Ramón Homedes qui, com ell, va 
néixer a l’illa caribenya per després venir 
a Catalunya. Ells dos formen part dels 
únics 6 jugadors nascuts a Cuba que 
han jugat a Primera. Amb els blaugranes 
Muntaner només va militar la 1939-
1940, per després jugar al Deportivo de 
la Corunya per espai de 4 temporades 
també a Primera. Finalment retornaria a 
‘casa’ per fi txar per una temporada amb 
el Sants i la següent amb l’Igualada, on 
va penjar les botes.

Joan Muntaner, dempeus a la dreta del tot de la imatge, en un equip europeista de l’època / Arxiu personal Sònia Muntaner
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La festa de l’Escola tanca ofi cialment el curs esportiu
[Àngel Garreta] · El Nou Sardenya va ser l’escenari el 
passat 17 de juny de l’acte d’entrega de trofeus i cloen-
da de la temporada de l’Escola de Futbol del club.

Els més menuts de la casa van ser els protagonistes 
absoluts a l’estadi. Ubicats sobre la gespa i amb els 
seus familiars omplint la tribuna principal, jugadors 
i jugadores de l’Escola van rebre tot tipus de reco-
neixement tant a la participació com per a aquells 
equips escolars campions de lliga o copa al llarg del 
curs 2015/2016.

En fi nalitzar l’acte, jugadors i familiars van gaudir 
d’un petit refrigeri popular i vam poder fer servir el 
rectangle de joc per a organitzar informals partidets 
entre nens i adults. Els nens i nenes que, per algun 
motiu, no van poder assistir a la festa poden recollir 
el seu reconeixement a les ofi cines del club en l’horari 
habitual entre setmana.

Com és habitual cada any, aquesta festa escolar de 
fi nal de curs és un dels actes importants a Gràcia, 
amb més de 1.500 persones entre jugadors i familiars 
ocupant la gespa i la tribuna de l’estadi europeista 

El Nou Sardenya acull, entre jugadors i familiars, més de 1.500 persones en un acte senzill i emotiu

El Femení A seguirà comptant 
amb el mateix cos tècnic
La coordinació esportiva de l’àrea femenina de 
futbol del CE Europa renova la confi ança en el cos 
tècnic del Femení A de cara al nou curs esportiu 
2016/2017.
El tècnic, Álvaro del Blanco, acompanyat d’Ivan 
Santiago, afrontarà la segona temporada de l’en-
trenador escapulat al cap davant de la banqueta 
del màxim exponent dels equips femenins. En les 
properes setmanes la plantilla agafarà la seva 
forma defi nitiva i a ceeuropa.cat s’anunciaran les 
altes, baixes i renovacions 

Exposició i xerrada a La Sedeta
Dins el marc de la Festa Major del Camp d’en 
Grassot, l’Europa mostrarà l’exposició ‘Sardenya: 
75 anys del nostre camp’ a La Sedeta.

El dimecres 29 hi haurà una petita inauguració (18 
hores) amb xerrada introductòria d’uns 20 minuts 
d’un dels historiadors del club, Xavier Vidal. Més de 
140 imatges de l’estadi es podran veure en aquest 
recinte fi ns el dia 8 de juliol 

Ens deixa Duró, elegància feta llegenda
[Ramon Vergés] · L’europeisme està de dol per 
la mort, als 83 anys, de l’exjugador Josep Duró, 
qui va vestir 161 vegades la samarreta del club 
als anys 60. Ens deixa un dels referents indis-
cutibles de tota una generació de futbolistes, 
la dels anys 60, que va assolir dos campionats 
de lliga de Tercera, un ascens a Segona, es 
va quedar a un partit de tornar a Primera i va 
mantenir-se 5 temporades a la categoria de 
plata estatal. 

Josep Duró va arribar a l’Europa l’any 1961 
procedent del Racing de Santander com un 
dels fi txatges estrella per intentar el repte de 

l’ascens. Va arribar com a migcampista i va anar endarrerint la seva posició fi ns la defensa. Nascut a Hos-
tafrancs el 24 d’abril del 1933, va debutar a Primera amb el FC Barcelona la temporada 1953/1954. Allà va 
començar el seu particular ‘tour’ per diferents equips: Murcia, Espanya Industrial, Oviedo, Ceuta, Comtal, 
Racing de Santander, Europa -l’equip on més temporades va jugar-, Sants i fi nalment el retorn a l’Europa 
fi ns tancar cicle el 1969. 

Va ser un dels grans de la nostra història. Formava la mitja amb Boada o Salut, sentant càtedra com a jugador 
de classe excepcional, conductor de joc i amb visió de la jugada. Destacava per fer passades als companys 
amb una gran precisió. Va militar set temporades amb l’Europa, les dues de Tercera (amb doblet de lliga) i les 
quatre primeres a Segona. Quan l’equip va descendir, va fi txar de nou per l’Europa. Duró va ser dues vegades 
internacional per Espanya sots’18 i suma un Torneig Mundial Juvenil de la FIFA, de caràcter ofi ciós (1952). 
Duró és el 22è jugador de tota la història que més vegades s’ha vestit amb la samarreta escapulada 



8 22 de juny del 2016PUBLICITAT




