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editorial
Del gol a la llotja

12 de febrer del 2017

En marxa els tallers de la Plataforma
per la Llengua en conveni amb el club
L’Europa, sempre al costat del català, pioner en l’aplicació d’una nova metodologia

El 2017 comença amb un final de capítol i inici d’un altre dins la
història del club. El mandat de Guillaume De Bode (2007-2017)
arriba al final. El ja expresident, presentat inicialment com a candidat a la continuïtat dins el procés electoral però retirat a darrera
hora de la cursa per decisió personal, obre les portes del club
a l’altra candidatura que havia presentat els més que suficients
avals dels socis, la de Víctor Martínez, proclamat ja com a 33è
president de la història de l’entitat.

La nova directiva
de l’entitat té
arrels profundes
en l’europeisme,
forjada al gol
i dins les penyes

Per uns o altres motius (retirada, fusió de candidatures, no
presentació d’oposició...) les
eleccions en democràcia dins
l’europeisme seguiran sent,
uns anys més, només dues (el
‘duel’ Canillo-Castro el 1984 i
De Bode-González el 2007).
Des de la reforma dels estatuts
del club, els candidats a president han de presentar el 10% del cens en signatures dels socis
que avalin la seva candidatura. D’aquesta manera, en el procés
viscut durant el mes de gener els aspirants (De Bode i Martínez)
van necessitar 45 signatures. Les 115 presentades per ‘Europa
Sempre Endavant’, candidatura encapçalada pel nou president,
fan que, malgrat no haver arribat a exercir-se el dret a vot donada
la normativa que obliga a proclamar un guanyador, la junta resultant estigui àmpliament legitimada per la massa social.
La nova directiva de l’entitat té arrels profundes en l’europeisme,
alguns provinents de diverses generacions de socis i amb una
pertinença forjada al gol, dins les penyes i també en anteriors directives. Des de L’Escapvlat només ens resta desitjar als nouvinguts tants encerts com passió duen dins per l’escapulari

[Redacció] · La sala de premsa del Nou Sardenya

va acollir el passat 24 de gener el primer taller
formatiu de l’acord entre l’Europa i la Plataforma
per la Llengua.DEls més de 120 entrenadors del
CE Europa participen en un taller de sensibilització i gestió lingüística, de sis hores de durada,
que els permetrà reflexionar sobre les actituds
i els hàbits lingüístics i els facilitarà arguments
per reforçar
l’ús del català.
Es tracta de
formacions
dinàmiques i
participatives
pensades per
a les organitzacions i empreses que
volen incorporar la gestió lingüística com a
element de valor per als seus membres. La
voluntat és que els tècnics siguin conscients
L’Escapvlat per dins...
“L’Escapvlat” és un mitjà de comunicació

de la importància i dels valors associats al fet
d’utilitzar una llengua o una altra en cada situació
de comunicació.
Dins d’aquest taller, l’ONG del català farà un
acompanyament al terreny de joc, a mode de
‘coaching’, per assessorar els entrenadors. Està
previst que aquest taller teòric i pràctic duri uns
tres mesos. A més, la Plataforma per la Llengua
facilitarà una guia
formativa que pugui ser útil per al
dia a dia del cos
tècnic, dels jugadors i de les seves famílies i que
també ho sigui a
l’hora d’acollir les
noves incorporacions que tingui
el club. El CE Europa ha destacat sempre per
tenir un compromís històric amb el territori català
i la seva llengua
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Nou president, nous horitzons
Víctor Martínez, soci número 71, és el 33è president de la història del club amb mandat 2017-2021
[Àngel Garreta] · El Club Es-

portiu Europa té nou President
i nova Junta Directiva. L’entitat escapulada va celebrar,
el passat mes de gener, el
reglamentari procés electoral
per finalització de mandat de
l’anterior Junta Directiva.
Tal com manen els nous estatuts, tots els aspirants a ser
directius o presidenciables -sigui com a projecte continuïsta
o oposició- havien d’aportar
el 10% del cens de socis en
signatures de suport a la candidatura. El cens (majors d’edat
i socis amb més d’un any d’antiguitat al corrent de pagament)
marcava 450 persones amb
dret a vot, per tant, necessàries
45 signatures per aspirar a ser
escollit. El fins ara president
De Bode en va entregar 57 a
la Junta Electoral i l’aspirant
Víctor Martínez 115.
Validació, proclamació de
candidatures i recta final del
procés electoral
La candidatura ‘Europa Sempre Endavant’ va presentar

recurs davant la Federació
Catalana de Futbol contra la
decisió de la Junta Electoral
de no permetre un interventor
(ho permeten els estatuts) en
el moment de la revisió de les
butlletes de suport a la candidatura continuïsta ‘Sumem+’.
La Federació va donar la raó a
la reclamació i, després d’una
segona revisió amb interventor,
la Junta Electoral va manifestar que, entre les 57 butlletes
presentades per Guillaume
De Bode n’hi havia 1 nul·la i
36 que presentaven defecte
de forma (faltava el membret
a la part superior del full, no hi
havia la data de signatura o bé
totes dues coses). Malgrat això,
la Junta Electoral va decidir
admetre la candidatura emparant-se en la voluntat de fons
dels socis d’avalar-lo.
La candidatura de Víctor Martínez va decidir no recòrrer
aquesta decisió per permetre
que el soci fos qui decidís en
darrera instància a les urnes i,
acte seguit, el procés electoral
va encarar la recta final amb
l’inici de la campanya.

Només una campanya
Des de l’endemà, el programa i
l’agenda de campanya de Víctor
Martínez es va fer pública, en
absència de la de Guillaume De
Bode. Finalment, el divendres
27 de gener, dos dies abans
del partit Europa-Olot que havia
de citar els socis a les urnes,
el ja expresident De Bode va
retirar la seva candidatura per
motius personals i, automàticament, Víctor Martínez va ser
proclamat president electe per
la Junta Electoral

A dalt, el nou President i la seva Junta Directiva. Sobre aquestes línies,
a l’esquerra ple total de la sala de premsa de l’estadi Nou Sardenya
el dia 1 de febrer en la presa de possessió dels nous directius. A la
dreta, primera foto oficial de Víctor Martínez com a nou President.
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Només hi ha un ‘Capicano’
El capità del Primer Equip rep un merescut homenatge pels seus 250 partits de lliga i play-off
[À. G.] · A Vilafranca, el 22 de

gener, Àlex Cano va sumar 250
partits oficials de lliga i play-off
amb la samarreta de l’Europa i
el dia 29, en els instants previs
a l’inici del partit Europa-Olot,
va rebre una samarreta commemorativa amb la xifra de 250
i el nom que crida la graderia
en el seu honor, ‘Capicano’.
L’entrega de la mateixa va anar
a càrrec del llavors president
en funcions del club, Arturo

Ramírez, i el nou president
electe, Víctor Martínez. Així
mateix, tres representants del
grup d’animació Eskapulats
(Ramon Ortiz, Ireneu Tranis i
Ricard Huélamo) van regalar
a Cano un petit quadre on surt
una imatge del capità donant
les gràcies a l’afició en un partit
a l’estadi.
Les emocions no van acabat
aquí pel central escapulat. De
la part positiva del dia a la més

trista, vivint acte seguit un minut
de silenci en memòria del seu
avi, Francisco Jiménez, qui va
morir pocs minuts després de
finalitzar el partit de l’Europa a
Vilafranca.
El capità és el quart jugador
de la història amb més partits
i també figura dins el ‘top 25’
de màxims golejadors de tots
els temps malgrat jugar com a
defensa central

Tres cares noves dins l’equip al mercat d’hivern
Un porter, un defensa i un extrem. Tres futbolistes han arribat a l’Europa aquest gener per reforçar la plantilla: sota pals, Sergi Aguilar (Sabadell B), al lateral Ruben Canelada (Badalona) i a la
banda d’atac Dani Pujol (Terrassa) -tots ells en aquest ordre inferior de fotos-
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L’Europa, present a l’acte d’obertura dels 25 anys de Barcelona’92
El president Víctor Martínez i el directiu Eduard Garreta van assistit al Saló de Cent
[À. Garreta] · El Saló de Cent de l’Ajuntament de

Barcelona va acollir el passat 3 de febrer el primer
dels actes de celebració de l’efemèride olímpica de
la capital catalana.
El Club Esportiu Europa, representat pel president
Víctor Martínez i el directiu Eduard Garreta, va ser un
dels clubs esportius de la ciutat convidats a prendre
part d’aquest acte commemoratiu i solemne que va
comptat amb les principals autoritats municipals, polítiques i esportives de Barcelona, Àrea Metropolitana,
Catalunya i la resta de l’estat espanyol. L’Alcaldessa
Ada Colau va obrir i tancat amb els seus parlaments un

acte que va moderat la periodista Olga Viza, locutora
de la cerimònia inaugural dels jocs el 1992.
Van intervenir per ressaltar diferents aspectes olímpics i l’herència que han deixat els Jocs a la ciutat
el responsable municipal de Drets de la Ciutadania,
Participació i Transparència, Jaume Asens, el membre del COI, José Perurena, el secretari del Comitè
Paralímpic Espanyol, Miguel Segarra, el president del
COI, Alejandro Blanco, el president del CPE, Miguel
Carballeda, el president del Consejo Superior de
Deportes, José Ramón Lete, la portaveu de la Generalitat, Neus Munté i la presidenta de la Diputació
de Barcelona, Mercè Conesa.
Entre els clubs de futbol presents, representants de l’elit com FC Barcelona (en
la figura del seu president, Josep Maria
Bartomeu), el RCD Espanyol (amb presència del seu conseller delegat, Ramon
Robert) o a nivell més modest la UE Sants
(encapçalada pel seu president Vicenç
Pérez de Tudela). L’acte també va servir
per mantenir les primeres trobades informals amb tots els citats i presentar el nou
president del CE Europa a les entitats i
autoritats de la ciutat
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MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Xavier Vidal

El ‘cas Julià’: Un Europa-Barcelona de 38 minuts (I)
La dècada dels anys 20 del segle passat
va estar marcada per la dura lluita que
hi havia entre l’Europa i el Barça. Els
graciencs, en pocs anys, havien fet
un equip molt potent i competitiu
basat sobretot en una excepcional
lleva de jugadors fets al planter. La
confrontació entre les dues entitats
va arribar al seu punt més àlgid el
1923, quan l’Europa li va ‘prendre’ el
títol de lliga del Campionat de Catalunya als blaugranes, en el cèlebre
partit de desempat a Girona.

que despertava certs recels a les files
gracienques per anteriors arbitratges
polèmics, l’Europa va presentar aquest

jugadors escapulats van envoltar el
col·legiat i Julià, pres de la ira, el va intentar sacsejar. Immediatament Milego

Per tant, la temporada 1923-1924
es presentava molt interessant,
amb un Barça enrabiat per la derrota i un Europa amb l’autoestima
encara més alta després, també,
Jugadors de l’Europa i el Barcelona esperant la decisió arbtiral després de la primera suspensió
d’haver arribat a la final del Campionat d’Espanya (actual Copa del
expulsava el nostre interior dret, però
onze: Jaumandreu, Serra, Garrobé, XaRei) en la passada campanya. Tant els
aquest es negava a sortir del terreny
vier, Pelaó, Artisus, Pellicer, Julià, Cros,
escapulats com els barcelonistes van
de joc (recordem que en aquells temps
Olivella i Alcázar. Com veurem, aquest
iniciar el Campionat com una piconano existien les targetes i tot s’efectuava
va ser el darrer partit, ja fos amistós o
dora guanyant tots els partits, malgrat
de manera verbal). Així les coses, l’àroficial, en què aquesta mítica davantera
que el calendari havia decidit, en la
bitre va requerir la presència del capità
jugaria junta. L’encontre va començar
jornada 1, un Barcelona - Europa que
europeista Esteve Pelaó, per tal que
força igualat, amb bon joc per part dels
es va suspendre per la pluja i que es
obligués el seu company a retirar-se del
escapulats i ocasions de gol per ambdós
va jugar com el darrer encontre de la
camp. Però lluny de fer-ho, el migcentre
conjunts, però just a la mitja hora de joc,
primera volta. Tot i així, els nostres van
també es negaria a acatar l’ordre de
una precisa centrada de Samitier va ser
perdre per un ajustat i espectacular 5-4
Milego. Arribat a aquest punt, el colaprofitada per Martí per fer pujar el 0-1
que també significava la nostra primera
legiat va suspendre el partit i es retirava
al marcador. Els graciencs van continuar
derrota. A la segona volta els graciencs
als vestidors, on es va reunir amb el
pressionant la porteria blaugrana i es
van continuar la seva marxa victoriosa,
vicepresident del col·legi d’àrbitres i el
va arribar al fatídic minut 38, un minut
tot perseguint els blaugranes, però un
president de la Federació. Aquest últim
que cal explicar amb deteniment: Els
inoportú empat contra l’Espanyol els
recomanaria a Milego no suspendre el
blaugranes jugaven al mig del camp i
allunyava una mica dels líders.
partit per tal d’evitar un conflicte d’ordre
Piera va perdre la pilota, fet que aprofipúblic, ja que els ànims estaven molt
taria l’Europa per muntar un contraatac;
Per tant, s’arribava a un decisiu i darrer
exaltats. Uns instants després també
l’esfèrica va arribar a Pellicer just quan
partit Europa - Barcelona, que degut
acudien a la reunió els dos capitans
l’àrbitre Milego va assenyalar un fora
a l’enorme expectació i per tal que hi
i directius d’ambdós clubs, entre ells
de joc que, segons les cròniques, no
acudís més públic, es va jugar a Les
el president Matas, que segons diuen
ho era. L’extrem escapulat, així com la
Corts, per ser el camp amb més capava tranquil·litzar a Milego dient-li que
defensa barcelonista, no van sentir el
citat del moment. Una victòria escapupodria tornar a reprendre el partit i que
xiulet i van continuar una jugada que
lada significaria posar tota la pressió
ell faria que els jugadors europeistes
acabaria en córner.
als rivals, que encara els mancava un
acatessin la seva decisió.
partit aplaçat per acabar el Campionat,
L’àrbitre, quan Pellicer es disposava a
per contra una victòria blaugrana els
Aquest suposat gest del president (diem
servir el córner, va assenyalar el fora
donava el títol. Així doncs ,el 10 de
suposat perquè després va negar que
de joc del davanter europeista. A partir
febrer de 1924 i sota l’arbitratge del vahagués dit això al col·legiat), li va donar
d’aquest moment la gran ‘tangana’: els
lencià Octavio Augusto Milego, col.legiat

molts maldecaps i va estar a punt de
costar-li el càrrec. Minuts després,
l’àrbitre i els dos capitans tornaven a
sortir al terreny de joc.
Els jugadors es van situar al seus
llocs, però quan el col·legiat anava
a reiniciar el partit es va adonar que
Julià continuava sobre el camp i va
tornar a cridar a Pelaó, que li va dir
que ell no pensava dir res a Julià i
que era l’àrbitre qui l’havia d’obligar
a sortir del camp. La discussió va ser
breu i finalment Milego suspenia de
manera definitiva el partit.
Des d’aquell moment, tot quedava
en mans de la Federació Catalana,
organisme que hauria de prendre
una decisió sobre tot el que havia
succeït en aquest derbi d’alt voltatge.
I així va ser, 4 dies després del partit,
la FCF feia pública la la seva sentència
sobre el cas, que va ser molt dura amb
l’Europa. L’ens federatiu va inhabilitar
per 1 any a Esteve Pelaó i Josep Julià,
que no podien disputar qualsevol partit
ja fos oficial o amistós; també va donar
per finalitzat el partit, fet que automàticament donava el títol al Barcelona.
Com a darrera decisió, la Federació
Catalana multava l’Europa amb 6€
(1000 pessetes de l’època) i advertia
el president Matas que la seva actitud
antiesportiva, que argumentaven venia
arrossegant de feia un temps, havia
arribat al límit ja en aquest partit i que,
per tant, el feien creditor d’una sanció
d’inhabilitació a perpetuïtat del seu
càrrec, sanció que finalment no es faria
efectiva pel bon comportament dels
seguidors europeistes durant i després
del citat partit.
Aquesta duríssima sanció tindria també
una contundent resposta per part de
l’Europa, resposta que ja veurem en la
segona part d’aquest article d’història i
que podreu llegir en el proper número,
L’Escapvlat de març.
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Els Ben Plantats de Sant Medir es presenten en societat
[Redacció] · L’hotel Tryp Apolo, del Paral·lel
barceloní, va acollir el passat 4 de febrer
el sopar de colles de Sant Medir a un mes
vista de la dolça festa del 3 de març. El
president del CE Europa, Víctor Martínez,
va representat el club convidat, com és tradició, per la Federació de Colles. El cap de
premsa del club i romeu d’Els Ben Plantats,
Àngel Garreta, va representat la nova colla
escapulada. Tots dos van assistit a l’acte
acompanyats de Ramon Ortiz, president
de la Comissió Social del club. El president
de la Federació, Josep Antoni Torralba, va
obrir els parlaments de l’acte i va donar la
benvinguda a totes les colles. Enguany, la

colla La Llibertat Gracienca va celebrar el
seu centenari i va repartir un petit obsequi a
totes i cadascuna de les colles federades, un
total de 25 comptant la de l’Europa, inscrita
oficialment a finals del 2016.
Els diferents romeus, presidents de colla i
autoritats presents van poder veure la que
es podria anomenar com presentació en
societat d’Els Ben Plantats, la colla que la
Comissió Social de l’Europa ha refundat
gairebé 100 anys després de la que, pels llunyans anys 20 del segle passat, va passejar
els jugadors d’una històrica primera plantilla
escapulada pels carrers de Gràcia

1.137€ contra el càncer
[Redacció] · El club va acollir,
durant el duel Europa-Peralada, un petit estand sota tribuna per a venda de les polseres
solidàries ‘Candela’, recollint
uns diners -un total de 1.137

euros- destinats íntegrament
a l’hospital materno-infantil
Sant Joan de Déu i invertits
en la investigació específica i
concreta en la lluita contra el
càncer infantil
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