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editorial
Cinquè assalt
El final de la temporada 2015/2016 ha provocat dues coses dins 
el Primer Equip gracienc. La primera, que les bones temporades 
realitzades amb anterioritat i també en aquesta ocasió hagin 
posat els ulls dels equips de major categoria en molts futbolistes 
escapulats: Poves, Padilla, Dot i Nils han fitxat per equips de 
Segona B i Gianni pel Girona de Segona A com a tercer porter.

Els salts de categoria són una gran oportunitat pels jugadors i un 
factor amb el qual és gairebé 
impossible competir per tal de 
retenir els futbolistes. Tothom 
vol aspirar a competir a més alt 
nivell i poder millorar el currícu-
lum de la seva trajectòria com 
a amateur o futur professional. 

Aquests canvis de lògic mèrit 
dels futbolistes, sumats als 
jugadors que, per un motiu 

personal o altre, no van renovar amb l’Europa, van provocar 
la necessitat d’una profunda remodelació del perfil de l’equip. 
Aprofitant la situació donada, els responsables tècnics i esportius 
de l’entitat han fet un pas endavant, reforçant l’equip amb joves 
talents emergents (Jordi Cano, Boison...) acompanyats de futbo-
listes amb talent i experiència a Segona B.

El club intenta fer un equip més experimentat, especialment en 
disputa de promocions d’ascens i en gestionar els ‘tempos’ de la 
pressió pels resultats davant equips molt competitius, com és el 
cas de qualsevol creuament en el sorteig d’un play-off. La recerca 
del cinquè assalt consecutiu a la categoria de bronze del futbol 
estatal donarà inici el proper 21 d’agost a les 19 hores, estrenant 
la lliga a casa contra el nouvingut La Jonquera 

L’Europa canvia el
perfil de la seva
primera plantilla
per tal d’intentar,
per cinquè cop,

l’assalt a Segona B

[Redacció] · Segurament un veí vostre, o vosaltres 
mateixos, teniu banderes al balcó. D’algun altre 
equip de futbol, de connotació política, etc. I la 
de l’Europa? si som escapulats, per quin motiu 
no ho podem mostrar amb orgull?

L’Europa ha engegat una campanya per omplir 
els balcons de Gràcia i arreu amb la bandera 
escapulada, que es pot aconseguir a les oficines 
del club per només 5 euros 

Penja l’escapulari al teu balcó!

El carnet de la nova temporada

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?

Una nova manera per a fer visible el club pels carrers

Així serà el nou carnet de soci 2016/2017
[Redacció] · Com cada temporada, el carnet de 
soci del CE Europa canvia el seu disseny per a 
una plena identificació de la temporada al qual 
pertany. De cara al curs 2016/2017, la remodela-

da tribuna de l’estadi, amb un cert toc difuminat i 
l’escut de l’Europa en blanc, protagonitzen la part 
frontal de l’abonament. Els interessats en fer-se 
soci ja es poden donar d’alta a oficines 
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Posar en valor el futbol popular i la proximitat
El club activa aquest estiu una nova campanya d’ampliació de la massa social
[Redacció] · Ho portem dins. Portem dins el club 
i tot el que representa. Portem dins el blau es-
capulari, fet del color de Gràcia. Portem dins la 
Vila que defensa l’Europa. Portem dins el futbol 
modest, de proximitat, de contacte real amb 
l’afició. Portem dins la nostra història, perquè 
no cal oblidar d’on venim. Portem dins el futur 
i les ganes de seguir creixent. Portem dins un 
cert aire de romanticisme amb una manera 
d’entendre el futbol que s’allunya de la distància 
amb l’aficionat i del pur mercantilisme de les 

categories d’elit. Portem dins que ser aficionat 
del futbol passa, al nostre entendre, per ser de 
l’equip de casa.

Nosaltres ho portem dins, però volem que molta 
més gent també fiqui dins el seu cap i el seu cor 
una llavor de sentiment europeista, present i viu, 
presencial i constant. És per això que, amb una 
crida als sentiments profunds i a les reivindi-
cacions clàssiques, l’Europa engega una nova 
campanya sota el lema ‘Ho portem dins’  

La campanya també afecta, a la baixa, als preus d’alguna modalitat de carnet

El club no només aposta per fer arribar els seus 
trets distintius a un entorn molt més gran de 
gent, sinó que acompanya aquesta campanya 
amb un incentiu econòmic en algunes modali-
tats concretes de la captació. 

Al marge de congelar la majoria de quotes i no 
pujar el preu de cap modalitat, el club aposta 
per una sensible rebaixa en dues categories, 
les que afecten a la gent més jove, la franja 
d’edat que més necessita qualsevol club mo-
dest per regenerar-se socialment. D’una banda, 
el preu infantil per a socis de 0 a 17 anys passa 
de 40 a 35 euros. D’altra banda, la modalitat 
jove pateix dues modificacions: el preu baixa 
dels 80 als 75 euros i la franja d’edat que abarca 
aquest carnet s’amplia: dels anteriors 18 a 25 
anys enguany passa a encabir els socis entre 

18 i 30 anys. Per a la resta de categories els 
preus són: Soci protector (300€), Soci protector 
sènior (150€) , Soci protector menor d’edat 
(50€), Soci ordinari (150€), Soci sènior (80€), 
Soci associat al Futbol Base/Escola (75€).

El teu carnet et pot sortir gratis!

La nova campanya de socis pot provocar que 
a una persona li surti el carnet de franc. Tot 
soci actual del club o qualsevol que s’hi apunti 
per primera vegada i porti un amic soci per a la 
mateixa modalitat de carnet o superior, veurà 
rebaixat el preu del seu carnet al 50%. 
Si aquest soci -o nou soci- porta no només un, 
sinó dos socis més, tindrà el carnet completa-
ment de franc. Una oferta ideal per a familiars 
i també amics 

El capità Cano, la imatge de l’Europa
La fotografia que acompanya la campanya de captació de so-
cis del CE Europa no és casual. El capità Àlex Cano (enguany 
complint la vuitena temporada al club) és la imatge al camp del 
club. Jugador implicat, respectat pels rivals, entregat, ànima 
del vestidor, representant dels companys com a capità i hereu 
dels valors que això representa, com amb anterioritat ho van 
ser Àlex Delmàs, Fernando Núñez o Xavier Lucas.

Cano és l’ídol de l’afició, qui parla en nom dels futbolistes en 
actes oficials del club, qui s’implica en aquests (com repartint 
caramels per Sant Medir). És, en definitiva, qui representa al 
100% el concepte ‘ho portem dins’. Al pòster, Cano assenyala 
l’escapulari, la samarreta, el sentiment interior cap a l’Europa. 
La fotografia va ser realitzada en el partit Europa-San Fernan-
do de play-off d’ascens a Segona B, on Cano -cinquè jugador 
amb més partits de la història del club- va fer l’1-0 d’aquell 
partit. Amb 33 gols a l’Europa (tot i ser central), també és un 
dels 25 màxims golejadors de tots els temps  
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Els quatre capitans
Cano, Alberto, Fran Bea i Rojas, amb galons

[Àngel Garreta] · El Primer Equip de l’Europa ja té 
els quatre capitans que el representaran aquesta 
temporada 2016/2017: Àlex Cano, Alberto Gon-
zález, Fran Bea i Jorge Rojas.

En aquest ordre exacte, de primer a quart capità, 
els futbolistes (tres defenses i un migcampista) 
seran els encarregats de representar l’Europa 

al terreny de joc, en relacions amb la directiva o 
el cos tècnic i davant la resta de companys de 
vestidor. Cano i Alberto mantenen les capitanies 
i l’ordre de la temporada passada. 
Fran Bea, que enguany suma la seva segona 
temporada al club, s’estrena en aquestes funci-
ons d’igual forma que ho fa el veterà i nouvingut 
Rojas, amb àmplia experiència a Segona B 

Curt camí dins la Copa Catalunya
[À. Garreta] · El Masnou, de Primera Catalana 
-recent descendit aquest mes de maig- va donar 
la sorpresa al Nou Sardenya en el partit de Copa 
Catalunya que va disputar l’Europa contra el 
conjunt maresmenc. La Copa, a partit únic, va 
deixar en l’historial gracienc una única elimina-
tòria disputada en aquesta edició 2016/2017.

L’Europa es va avançar al marcador amb una 
diana d’Èric Reverter a la primera part i va tenir 
opcions d’ampliar les diferències. El Masnou, per 
la seva banda, va gaudir d’un penal que no va 
saber aprofitar, topant amb el pal. A la segona 
part, l’Europa va insistir, va topar amb el traves-
ser en un mà a mà clar amb el porter rival i no 
va poder ampliar les diferències al marcador per 
tal de sentenciar el partit.

Un nou penal (tots dos justos) va permetre el 
Masnou establir l’empat temporal (1-1) i a la 
recta final una bona jugada personal de Mendo 
-autor dels dos gols visitants- va acabar amb 
l’1-2 definitiu que l’equip escapulat, malgrat tenir 
alguna opció clara en el temps afegit, ja no va 
poder igualar.

Fora de la Copa i amb l’oficiós Torneig d’Històrics 
ja disputat al Guinardó, l’equip se centra ara de 
forma única en la competició regular de lliga, la 
principal, on aspira a disputar la seva cinquena 
promoció d’ascens consecutiva i fer-ho, a poder 
ser, en millor posició final classificatòria que el 
tercer lloc, plaça que ha ocupat casualment el 
conjunt escapulat en tots els anteriors quatre 
precedents 

L’amfitrió dóna la gran
sorpresa a l’Històrics
[À.G.] · L’Europa va prendre part de la XXIa edició del Torneig 
d’Històrics del Futbol Català dins el grup 4 de la competició, 
disputat el passat 4 d’agost a les instal·lacions del Municipal 
del Guinardó, seu del campionat i de l’equip organitzador 
d’aquest singular trofeu d’estiu, el Martinenc.
 
Precisament el conjunt local, que formava part del grup junt 
amb el propi Europa i el Cornellà, va donar la gran sorpresa 
del triangular. Es va imposar per 1-0 als dos ‘grans’ i va fer 
inútil l’empat (0-0) entre Europa i Cornellà, obtenint els ‘diables 
vermells’ una plaça per a les semifinals 
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Tots els noms propis del Primer Equip i les seves dades
PLANTILLA DE JUGADORS

PORTERS

FER · Fernando García-Alejo Pizarro · 07/11/95
Procedència: CE Europa · Demarcació: Porter · 2a temporada

BOISON· Boison Wynney de Souza · 27/12/96
Procedència: CD Olímpic Xàtiva · Demarcació: Porter · 1a temporada

DEFENSES

CANO · Àlex Cano Jiménez · 07/03/88 · 1r capità
Procedència: CE Europa · Demarcació: Central · 8a temporada

ALBERTO · Alberto González Soriano · 01/05/86 2n capità
Procedència: CE Europa · Demarcació: Central · 7a temporada

RUBI · Ruben Cruz Aguilar · 18/04/95
Procedència: CE Europa · Demarcació: Lateral Dret/Esq. · 2a temporada

JAVI IGLESIAS · Francisco Javier Iglesias Garcia · 21/02/92
Procedència: CE Europa · Demarcació: Lateral Esquerre · 2a temporada

ROJAS · Jorge Rojas Justícia · 15/04/83 · 4t capità
Procedència: UE Olot · Demarcació: Central · 1a temporada

DENIS · Denis Coch Duch · 13/08/89
Procedència: CF Pobla Mafumet · Demarcació: Central · 1a temporada

JOEL · Joel Marín Álvarez · 13/09/89
Procedència: UE Cornellà · Demarcació: Lateral Dret · 1a temporada

MIGCAMPISTES

URI · Oriol González Murciano · 02/02/92
Procedència: CE Europa · Demarcació: Mig · 2a temporada

FRAN BEA · Francisco Javier Bea López · 04/02/85 · 3r capità
Procedència: CE Europa · Demarcació: Pivot · 2a temporada

DURAN · Sergio Duran Amador · 16/07/87
Procedència: CF Talavera · Demarcació: Mig · 1a temporada

JOEL COCH · Joel Coch Duch · 14/02/91
Procedència: FC Ascó · Demarcació: Pivot Defensiu · 1a temporada

CAMPOY · Sergi Campoy Altés · 24/03/92
Procedència: CD Binissalem · Demarcació: Mig · 1a temporada

DAVANTERS

ABEL RITA · Abel Rita Sánchez · 07/09/92
Procedència: CE Europa · Demarcació: Davanter Centre · 2a temporada

REVERTER · Èric Reverter Castellet · 07/01/92
Procedència: UE Olot · Demarcació: Extrem Esquerre · 1a temporada

CIVIL · Xavier Civil Sánchez · 16/08/93
Procedència: CE Sabadell B · Demarcació: Davanter Centre · 1a temporada

JORDI CANO· Jordi Cano Jiménez · 01/04/95
Procedència: UD Vista Alegre · Demarcació: Extrem · 1a temporada

STAFF TÈCNIC I AUXILIAR

ALBERT POCH· Albert Poch Ciuró · 24/04/67
ENTRENADOR · Procedència: CE Europa · 2a temporada

TAKA · Takahisa Shiraishi · 28/10/75
SEGON ENTRENADOR · Procedència: CE Europa · 2a temporada

BASEL · Basel Bawab · 05/11/86
PREPARADOR FÍSIC · Procedència: UE Cornellà (DH) · 1a temporada

MARC GAMÓN · Marc Gamón Gil · 08/05/93
PREPARADOR PORTERS · Procedència: CE Europa · 2a temporada

GAIZKA· Gaizka Garay Bilbao · 03/01/78
FISIOTERAPEUTA · Procedència: CE Europa · 2a temporada

ANDREU · Joan Andreu Sánchez Fernández · 09/02/59
DELEGAT D’EQUIP · Procedència: CE Europa · 2a temporada

WILLIAM · William Mauricio Mantilla González · 30/12/72
UTILLER · Procedència: CE Europa · 2a temporada

MOVIMENTS D’ESTIU

El mercat de jugadors 
d’aquest estiu s’ha mogut 
força dins la primera planti-
lla escapulada.

Entre les renovacions de 
la temporada 2015/2016 
l’equip compta amb Fer, 
Cano, Alberto, Rubi, Javi 
Iglesias, Uri, Fran Bea i 
Abel Rita.

Han causat baixa Gianni, 
Gabriel Vidal i Ivan Vidal 
(tornen al club d’orígen des-
prés d’haver arribat cedits la 
temporada anterior), David 
López, Dot, Padilla, Àlex 
Fernández, Guzman, Josa 
(cedit al Masnou), Lozano 
(cedit al Martinenc), Monto-
ro, Nils, Poves i Rovira.

Són noves incorporacions 
de l’equip Boison, Rojas, 
Joel Marín, Sergio Duran, 
Joel Coch, Sergi Campoy, 
Reverter, Xavi Civil i Jordi 
Cano. A tancament d’aquest 
article -8 d’agost- el club 
encara busca 2 jugadors 
més per reforçar l’equip: un 
migcampista i un davanter.
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Activitats europeistes per Festa Major
Després de prendre part de Sant Medir, el club es capbussa ara dins ‘La Festa’
[Redacció] · El mes d’agost, a Gràcia, és sinònim directe de 
Festa Major, la festa de carrers més famosa del país. Del 15 al 
21 d’agost els carrers de la Vila modifiquen el seu aspecte per 
donar pas a una sèrie d’activitats per a tots els gustos i edats a 
peu d’asfalt.

Enguany, l’Àrea Social de l’Europa ha donat un pas endavant per 
seguir difonent el nom del club dins els diferents esdeveniments 
socials i culturals de Gràcia. Fa uns mesos el club va desfilar 
repartint caramels per Sant Medir i enguany tindrà activitats 
pròpies a peu del carrer gràcies a la col·laboració dels membres 
i veïns del carrer Progrés.

Així, el divendres 19 d’agost al matí, el club ha programat una 
sèrie d’activitats lúdiques per a tota la família. S’iniciarà la festa 
escapulada a les 10:30 hores amb jocs infantils i juvenils: campi-
onat de futbolí, joc de punteria xutant a porteria i taller de dibuix 
i pintura d’elements escapulats.

A les 12:30 hores hi haurà un vermut popular amb ‘swing’: ball 
de DJs de SwingCats i vermut de Festa Major. Totes les acti-
vitats estan organitzades per l’Àrea Social del CE Europa en 
col·laboració amb el propi club, la Comissió de Festes del Carrer 
Progrés i Barcelona SwingCats 

Marca-ho a la teva agenda!
Festa Major en clau europeista!
 Dijous 19 d’agost · Carrer Progrés

10:30 hores
 

Jocs infantils i juvenils
Campionat de futbolí

Joc de punteria xutant a porteria
Taller de dibuix escapulat

12:30 hores 

Ball amb DJs de SwingCats
Vermut de Festa Major

L’Europa passejarà
duran la Festa Major
pels carrers de Gràcia

Com a part de la implicació del CE Europa 
dins la Festa Major de Gràcia, les plantilles 
més representatives de l’entitat a nivell sèni-
or, els primers equips masculins i femenins, 
faran una passajada social i cultural pels 
racons més emblemàtics de Gràcia i recor-
reran bona part dels carrers guarnits.

L’acte tindrà lloc el dimarts dia 16 a les 18:30 
hores, sortint des de la Pl. Rovira i passant 
per Providència, Verdi, Perla, Plaça de la 
Vila de Gràcia, Progrés, Llibertat, Pl. Ras-
pall, Puigmartí i Joan Blanques. Jugadors 
i jugadores aniran vestits amb l’equipació 
oficial de passeig.
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L’Europa torna a impulsar acords d’entrades
a cinc euros a camp contrari pels seus socis

[Redacció] · Un dels molts avantatges 
del carnet de soci de l’Europa són 
els efectes paral·lels al simple dret 
d’accedir als 19 partits de lliga al Nou 
Sardenya. Al marge de promocions 
empresarials i altres ofertes, els abonats 
al club gracienc poden gaudir, des de ja 
fa tres temporades, d’acords amb altres 
clubs per tal de veure jugar l’Europa a 
camp contrari a un preu molt assequible. 

Així, aquests darrers anys s’ha pogut 
veure l’Europa per només 5€ als derbis 
(Montañesa, Sant Andreu, Júpiter i Mar-
tinenc) i també a altres grans estadis 
com Palamós o Figueres entre d’altres 
acords puntuals. 
Enguany la directiva del CE Europa ha 
tornat a impulsar aquests acords, bus-
cant-ne de nous i intentant renovar-ne 
els màxims possibles amb els clubs amb 

qui ja havia pactat aquestes condicions 
amb anterioritat. De moment, i a falta 
d’anunciar futurs nous acords, els socis 
del CE Europa podran anar a veure el 
Júpiter-Europa a La Verneda per 5€. I 
no només això, sinó que els dos clubs 
han acordat poder veure els partits de 
l’altre equip a 5€ durant tot l’any només 
presentant el carnet. És a dir, els eu-
ropeistes que també vulguin anar a La 

Verneda quan no jugui l’Europa, tindran 
preu reduït a 5€ respecte l’entrada ge-
neral de torn.

De forma puntual, l’Europa també ha ar-
ribat a un acord per veure els partits de 
la primera i segona volta -entre ells- per 
5€ amb el Figueres i el Vilassar de Mar, 
equip que aquesta temporada retorna a 
Tercera Divisió 

L’Europa, present al primer ‘Congreso 
Nacional’ de clubs de Tercera Divisió
El màxim dirigent del club, el president 
Guillaume de Bode, representava 
l’entitat escapulada a la CCT (Comi-
sión de Clubes de Tercera) el passat 
23 de juliol. Els clubs van assistir al 
matí a una sèrie de ponències sobre 
el futur del futbol actual i la gestió del 
club, amb presència del president de 
la LFP, Javier Tebas. Per la tarda es 
van celebrar dues assemblees, una 
ordinària i una altra extraordinària, 
referent a la pròpia comissió de clubs. 
El congrés va donat inici a les 10 del 
matí i va finalitzar a les 19 hores. A la 
imatge de la dreta veiem De Bode amb 
el president del Júpiter, Joan Rion 

El club canvia el telèfon
de les seves oficines
Les oficines del club han canviat la seva centraleta i amb ella 
el número de telèfon, que passa a ser el 717 795 192.

Des d’ara, les persones que rebin trucades des de les oficines 
del CE Europa veuran aquest número a la seva pantalla. Els 
interessats en trucar a les oficines podran marcar aquest nou 
número i, encara durant un temps, el vell 932 102 551, que 
es mantindrà operatiu una temporada fins a nou avís.

El club ja aplica el nou número de telèfon al seu portal web i a 
les properes cartes circulars que rebran els socis i les famílies 
de Futbol Base o Escola. El canvi dóna resposta també a la 
modernització tècnica de les oficines amb una nova centraleta 
connectada en una xarxa de fibra òptica.

Nou telèfon del club: 717 795 192
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La festa de cloenda de l’Escola de Futbol
marca cada any el final de la temporada
[Redacció] · El Nou Sardenya 
va acollir el passat juny l’acte 
d’entrega de trofeus i cloenda 
de la temporada esportiva 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 re-
bre tot tipus de reconeixement 
tant a la participació com per a 

aquells equips escolars campi-
ons de lliga o copa al llarg del 
curs 2015/2016.

En finalitzar 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 oficines 
del club en l’horari habitual 
entre setmana.

Com és habitual cada any, 
aquesta festa escolar de final 
de curs és un dels actes im-
portants a Gràcia, amb més de 
1.500 persones entre jugadors 
i familiars ocupant la gespa i la 
tribuna de l’estadi europeista. 
Un gruix de gent que només 
superen a la Vila els partits del 
Primer Equip escapulat 
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Reforços, retorns i comiats per perfilar
la plantilla del Femení a Segona Divisió

[À. Garreta] · Anabel Chamorro, Laura 
Benito, Zaira Abenza i la portera Mireia 
Vintró, són les quatre incorporacions del 
mercat d’estiu del Femení A de l’Europa. 
Les futbolistes de camp, que ocupen to-
tes elles posicions de banda, van fer-se 
la fotografia de presentació pels mitjans 
oficials del club al Nou Sardenya, tal 

com es veu a la imatge superior. El gruix 
de la plantilla tornarà als entrenaments 
el proper dia 16. La marxa a Madrid de 
la portera Jèssica va obligar a la direcció 
esportiva del Femení A per tal de buscar 
un reforç sota pals. Mireia Vintró arriba 
procedent del Seagull, equip que va 
disputar la darrera promoció d’ascens 

a Primera Divisió. En l’aspecte dels 
retorns, Andrea Granados, després del 
seu pas per l’Espanyol, torna al club 
escapulat. 

Pel que fa a les sortides, han causat 
baixa aquest estiu Judit, Carlita, Marina 
Batalla i Laia Rodríguez.

L’equip disputarà el seu primer amistós 
d’estiu el proper 21 d’agost a les 10 del 
matí al Nou Sardenya contra el Prat. El 
següent compromís fixat és pel dia 1 de 
setembre a les 21 hores contra el Cer-
danyola. La direcció esportiva segueix 
configurant l’agenda per tal de fer-hi 
entrar més partits de preparació 

Inici i final del campionat de lliga viatjant a les Illes Balears
El Son Sardina rebrà la visita del Fe-
mení A de l’Europa el 4 de setembre 
en el primer partit del campionat de 
lliga de la Segona Divisió. El primer 
partit al Nou Sardenya, per la Diada 

Nacional de Catalunya, serà un gran 
derbi entre l’Europa i el Barcelona B. 
El darrer partit de l’any, el dia 11 de 
desembre, serà a la vegada l’inici de 
la segona volta de la lliga, rebent en 

aquest cas al Son Sardina amb l’Eu-
ropa com a local. 

El segon partit de la segona volta es 
jugarà ja el 8 de gener. La lliga finalit-

zarà el 30 d’abril, a domicili i de nou 
volant en avió, en aquest cas al camp 
del nouvingut Porto Cristo de Mallorca. 
L’Europa aspira, com els darrers anys, 
a la part alta de la lliga 
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La pilota ja roda pel Juvenil A
Canvi a la banqueta del màxim exponent de la categoria i cares noves al camp
[À. Garreta] · Any de canvis al Juvenil 
A. Després de superar la temporada 
2015/2016 amb dos entrenadors -Óscar 
Sanchís al principi i el jugador Fran Bea, 
del Primer Equip, al final-, el màxim ex-
ponent de la categoria juvenil del club 
canvia de cara a la banqueta.

Héctor Morillo (24/08/89, Barcelona) ar-
riba procedent del Juvenil A de l’Escola 
de Futbol Gavà, on hi va jugar tota la 
seva etapa de futbolista de base abans 
d’entrenar equips. La carrera com a 

tècnic la va iniciar en el darrer any de 
juvenil agafant equips prebenjamins i 
benjamins. Posteriorment, Morillo va 
ser segon d’Albert Poch al Juvenil B i 
Juvenil A de l’entitat gavanenca, pujant 
per primera vegada a Lliga Nacional.

Després de l’arribada del Poch al primer 
equip del CF Gavà, el nou entrenador 
del juvenil escapulat va agafar infantils, 
arribant a pujar l’Infantil A a Divisió d’Ho-
nor. Durant quatre mesos, Morillo  -a la 
foto inferior dreta donant instruccions ja 

com a tècnic escapulat- va formar part 
del cos tècnic d’Albert Poch al primer 
equip del Gavà.

L’equip ja es troba en marxa i ha jugat, 
fins a la data, dos partits de pretempo-
rada a casa: 1-1 amb el Cornellà B i 2-1 
amb el Girona B. 

La plantilla del Juvenil A està formada 
per Lluís Perelló i Ruben Sánchez (FC 
Barcelona) sota pals, amb Adrian Gu-
tiérrez, Adrià Piquer, Ian (Gramenet), 

Roger de Gràcia (Gavà), Ramon Vega 
(Badalona), Tchato, Gerard Sastre i Pol 
Lorenzo (Damm) a la línia defensiva, els 
migcampistes Dani Martín (Badalona), 
Marc Barroso (Gavà), Dani Martínez 
(Gavà), German (Cornellà) i David 
Navarro (Damm) i els davanters Marc 
Tatay, Edu (Premià), Ivan Romero, Jo-
sep Velis (Lloret), Jordi Ranera i Àxel 
Lesan (Prat).

La lliga començarà el 28 d’agost rebent 
a casa el Gimnàstic Manresa  
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Objectiu: regularitat a Segona Catalana
David Vilajoana afronta la seva quarta temporada al capdavant de l’Europa B
[Redacció] · L’Europa B seguirà tenint en el figura de 
David Vilajoana -foto inferior- el seu cap visible. El 
tècnic renova el seu compromís per afrontar la seva 
quarta temporada seguida a la banqueta.

Vilajoana va arribar a l’Europa el juny del 2013 amb 
l’equip a Quarta Catalana. Tres temporades després, 
l’equip ha assolit l’ascens a Segona Catalana i, en 
aquesta categoria, s’ha mantingut a la zona mitja de 
la taula. El compromís per a la temporada que ve és 
intentar armar una plantilla de joves jugadors que 

visqui un campionat amb menys extremisme en els 
resultats i, poc a poc, pugui formar unes bases per 
a situar-se a la zona alta d’aquesta categoria en un 
futur proper.

Els quatre principals equips de l’Europa ja tenen, 
doncs, el ‘propietari’ de la seva banqueta. La plan-
tilla de l’Europa B la formen: Enric Barber i Pablo 
Turbia a la porteria, Ayllón (Martinenc B), Matabosch 
(Santfeliuenc), Marc Vicente, Pau Mas, Daniel Jares 
(Badalona juvenil), Kevin Reina, Xavi Andújar (Prat 

B) i Cuadrillero (Sants) a la defensa, Chispas, Marty 
(Carmelo), Rodón, Varona -foto inferior-, Roger Valdés 
i Pol Grau (Lleida juvenil) al mig del camp i Ferran Es-
teve, Marc Soto (Levante Las Planas), Ferran Sitges 
(Martinenc), Torrentbó, Álex González (Montañesa), 
Carrete (Carmelo) i Toni Matabosch (Badalona juvenil) 
a la part davantera de l’equip.
Es dóna el cas que totes les incorporacions, excep-
tuant Jares, Pol Grau, Sitges i Carrete, són jugadors 
formats al Juvenil A o que ja han passat anteriorment 
per l’Europa B i tornen al club 
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Els ‘Tallers Aloha’, un èxit de la Mútua General de Catalunya
[Redacció] · Enguany, com a no-
vetat dins del cicle de tallers del 
mig dia del Campus d’Estiu el Nou 
Sardenya ( on hi ha coaching, an-
glès, jocs de taula i campionat de 
videoconsola) els participants de 
les diferents setmanes han pogut 
participar amb les eines d’Aloha. 
 
“Aquest taller amb activitats con-
cretes per cada grup d’edat con-
sisteix en activitats numèriques 
per fomentar la concentració, la 
rapidesa cognitiva, l’ordre espaial i 
l’estímul per les operacions mentals. 
Ha resultat tot un èxit per a tots els 
participants i amb molt bona acollida 
per la seva part”. En aquests termes 
s’expressa Xavier Lucas, director 
del Campus, després d’aquesta 
primera experiència.

Però què són exactament els ‘Tallers 
Aloha’? Són uns tallers promoguts 
per la Mútua General de Catalunya, 
un dels col·laboradors del CE Euro-
pa, basats en la mentalitat aritmètica 
per tal de promoure el desenvolupa-
ment mental per a infants.

‘Aloha Mental Arithmetic’ disposa 
d’estudis propis que demostren 
que els seus alumnes milloren les 
seves capacitats i augmenten el seu 
rendiment acadèmic. En més d’un 
90% estadístic, els pares surten molt 
satisfets del mètode i els alumnes, 
en mateix percentatge, afirmen pas-
sar-ho molt bé fent-ho.

Aquest és un programa dissenyat 
especialment per a infants entre 5 i 
13 anys. Els jocs d’Aloha busquen 
exercitar a la vegada els dos hemis-
feris del cervell, potenciant la capa-
citat intel·lectual i experimentant una 
millora generalitzada 
en totes les assig-
natures que l’infant 
estudia. Les princi-
pals habilitats que es 
desenvolupen són: 
atenció, concentra-
ció, creativitat, ima-
ginació, visualització, 
orientació espacial, 
capacitat d’escolta, 
habilitats analítiques 
imemòria fotogràfica. 

La Mútua General de Catalunya ha 
patrocinat enguay les samarretes 
dels nens i nenes i les seves respec-
tives motxilles del Campus. Alhora, 
ha facilitat el club la possibilitat de 
disposar dels Tallers Aloha, que se 
sumen a l’oferta ja existent d’ac-
tivitats complementàries al futbol 
que ofereix el club. Per últim, cada 
divendres, en acabar les finals del 
Campus, es van sortejar caps de 
setmana familiar on poder nave-
gar, muntar a cavall, fer sessions 
fotogràfiques o participar en rutes 
gastronòmiques, tot gentilesa de 
Mútua General de Catalunya 

El Nou Sardenya, seu de la primera edició del Torneig 
de Festa Major Vila de Gràcia patrocinat per San Miguel
L’estadi va acollir al llarg 
de tot el dia del passat 2 
de juliol un torneig ben 
especial entre membres de 
la Federació Festa Major 
i responsables dels guar-
nits dels diferents carrers: 
El primer Torneig Festa 
Major Vila de Gràcia pa-

trocinat per San Miguel. 
La competició, informal i 
lúdica, s’emmarcava com 
a acte previ a la gran festa 
gracienca que té lloc cada 
15 d’agost.

Sota tribuna, els partici-
pants (més de 150) van 

gaudir d’un dinar de ger-
manor amb obsequis del 
patrocinador San Miguel i 
la Festa Major. Els equips 
finalistes van rebre un lot 
de diferents caixes de pro-
ductes de San Miguel. 
Organitzadors i participants 
van sortir molt contents 

d’aquesta primera experi-
ència. El torneig, a més va 
tenir un caire solidari. Cada 
equip participant va aportar 
25 kg d’aliments que es 
van destinar al programa 
gracienc ‘Rebost Solidari’ 
mitjançant la Fundació Pri-
vada Esportiva Europa 
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MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Xavier Vidal
90 anys amb l’escapulada

Els dies 14 i 15 d’agost de 1926, l’Europa vestia 
per primera vegada amb la samarreta blanca 
i l’escapulari al pit. El rival va ser l’Sparta de 
Praga i el motiu, la celebració de la festa major 
de la Vila de Gràcia. Noranta anys després, els 
jugadors d’avui continuen amb l’escapulari al 
pit i celebrant partits de Festa Major. 

Aquests dos duels contra l’equip txec eren uns 
partits de desgreuge per l’Europa, ja que al mes 
d’abril d’aquell mateix any es van patir dues 
severes derrotes a Txèquia per 6-1 contra el 
Viktoria de Zizkow i per 9-1 contra l’Sparta de 
Praga, resultats que li van valdre fortes críti-
ques de la premsa i fins i tot l’amonestació de 
la Federació Catalana, per la pobre impressió 
que havien donat i la mala imatge que havien 
deixat del nivell del futbol català. Per tant es 
lògic que es prenguessin ‘precaucions’. Pel 
primer partit l’onze escapulat es va reforçar 
amb els cedits Peidró del Sants i Zabala de 
l’Espanyol, presentant així aquesta alineació : 
Florenza (acabat de fitxar de l’Iluro i que feia la 
seva presentació davant l’afició, substituint el 
mític Bordoy), Serra, Alcoriza, Artisus, Pelaó, 
Maurici, Pellicer, Peidró, Cros, Zabala i Alcazar. 
A la mitja part però, els escapulats perdien per 
0-2 i ja es temia una altra àmplia derrota, vist 
el joc seriós i compacte de l’Sparta. 

A la segona part, però, l’Europa va sortir  amb 
embranzida i Pellicer, de falta directa, va tenir 
l’honor de marcar el primer gol amb la nova 
samarreta. Zabala, rematant de cap a les 
acaballes del partit, posava el definitiu empat 
a dos. Pel segon partit encara es va ser més 
ambiciós i Samitier va actuar en el lloc de Pei-
dró, tot i que es va aconseguir idèntic resultat 
que en el primer encontre.

No obstant, quin va ser l’orígen de portar l’es-
capulari a la samarreta de cop i volta? Bé;  la 
‘llegenda’ diu que va ser per motiu dels partits 
amistosos disputats les temporades 1922-23 i 1923-24 
contra el Birmingham City. Efectivament l’equip anglès 
vestia aquesta indumentària en aquells temps. Els 
“blues” portaven una samarreta blava amb l’escapulari 
blanc tal i com es pot veure en les fotos dels diaris. Es 
més, l’equip britànic va ser un dels pioners en portar 
l’escapulari (1912), tot i que el primer equip en dur-lo 
va ser el Manchester United, en la final de la Copa 
Anglesa de l’any 1909. També és cert que els partits 
disputats contra el Birmingham, (recordem que era 

un equip amb jugadors professionals i que jugava a 
la Primera Divisió anglesa) van deixar molt bon record 
als aficionats i jugadors europeistes, com ho demostra 
el fet que, en una entrevista als anys 60, el nostre 
porter Bordoy encara recordava una juguesca que el 
president Matas va fer amb un davanter anglés. Cal dir 
també, a favor d’aquesta teoria, que rarament al llarg 
d’aquests anys 20 l’Europa repetia rival internacional  
a casa -en una època amb molts partits internacionals- 
i que, per tant, es de suposar que hi va haver bona 
entesa entre els dos clubs. 

Ara bé, el que fa trontollar aquesta ‘llegenda’ 
és que la directiva europeista va trigar 2 anys a 
introduir l’escapulari i que, fins ara i malgrat que 
tots els indicis fan pensar que la ‘llegenda’ podria 
ser certa, qui signa aquest article no ha trobat 
cap document o escrit de premsa que confirmi 
que l’inspirador de la samarreta va ser l’equip 
anglès. El club està obert a qualsevol aportació 
històrica en aquest sentit.

El que sí queda descartat és que la històrica fo-
tografia de l’equip de bàsquet, en què apareixen 
5 jugadors amb la samarreta escapulada, fos 
d’un any abans que l’equip de futbol la portés. 
La raó és ben senzilla: fins el 1928 els equips de 
bàsquet van estar formats per 7 jugadors. Tot i 
així, altres factors també haurien pogut influir en 
la decisió del canvi de disseny de la samarreta. 
En primer lloc, l’Europa que competia de tu a 
tu amb el Barça i l’Espanyol necessitava un fet 
diferencial; els altres dos equips tenien molt ben 
definits els seus colors i les seves samarretes i 
els graciencs havien de buscar quelcom que els 
identifiqués. Recordem que, ja amb l’ascens a 
la màxima divisió del futbol català el 1919, les 
ratlles verticals blanc-i-blaves de la samarreta 
(d’aquí les ratlles blaves a l’escut) van donar pas 
a un altre de blanca i  amb el coll blau. 

Finalment, també cal dir que en aquells anys els 
porters portaven habitualment  samarretes amb 
escapulari per diferenciar-se dels companys. 
Per tant, tot i que fos només pels porters, els 
escapularis ja estaven ficats en les indumentàries 
futbolístiques de casa nostra. 

Per tal de veure com han canviat els temps, 
cap publicació consultada (El Mundo Deportivo, 
La Vanguardia, L’Esport Català i el Xut!) fa la 
mes mínima referència al canvi de la samarreta 
de l’Europa. Ja no en el partits contra l’Sparta, 
tampoc en els inmediament següents,  tot i que 

òbviament se’n van adonar, com queda ben clar 
en el número 202 de la revista satírica Xut! on a la 
portada veiem en Cros i un altre jugador europeista 
amb l’escapulari dibuixat a la seva samarreta. 

De totes maneres, tant se val  la raó del canvi. La ve-
ritat es que  90 anys després l’escapulari viu associat 
a l’imatge del club i en forma part del seu patrimoni 
immaterial. És un senyal d’identitat que ens diferencia i 
del que els socis europeistes ens en sentim orgullosos. 
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