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editorial
Marca de la casa
El projecte esportiu de la primera plantilla masculina de futbol ha 
donat un gir en molts aspectes aquest estiu. No només hi ha un 
canvi de tècnic i moviment d’entrades i sortides de jugadors -fet 
que podria ser habitual en qualsevol altre club d’aquesta i moltes 
categories-, sinó que també ha canviat la filosofia que gira al 
voltant d’aquest equip.

La junta directiva del club escapulat va prometre, en campanya 
electoral, apostar per un Primer Equip que tingués com a fona-

ments la seva pròpia base 
de jugadors. Un cop redreçat 
el rumb de l’entitat en altres 
factors no esportius però si 
prioritaris, aquest estiu és el 
primer en què aquesta idea de 
treball es desplega en la seva 
totalitat. Per tal de comandar 
la nau hi ha un tècnic de la 
casa que ha dirigit desenes 
de partits a les categories 
inferiors amb el Filial gracienc, 
David Vilajoana.

A la gespa hi haurà presència de 8 jugadors que han passat pels 
equips formatius europeistes i, acompanyant Vilajoana, membres 
del cos tècnic i l’staff amb passat als equips de base. Abans de 
començar la competició regular de lliga un factor està assegurat: 
l’estima i la passió pel blau escapulari. Aquest ‘plus’ de ser de la 
casa ha de convertir-se en l’eix motivacional i de creixement per a 
fer grans temporades en les properes campanyes.

A tots ells cal sumar valors del club plenament consolidats a la 
plantilla com Cano, Alberto o Uri. Des de la junta s’espera que 
aquesta filosofia pugui ser el nou model de club sostingut en el temps.

L’actual plantilla
és la que té més

presència de jugadors
fets a casa de les
darreres dècades.
No només hi ha

base gracienca a la
gespa sinó també

a la banqueta

Ascens en ple juliol al Futbol Formatiu. La re-
núncia del Ripollet va fer que l’Infantil A sigui 
nou equip de Preferent. A les parets de l’Europa 
va entrar la notificació d’un ascens setmanes 
després de finalitzar la temporada. 

L’Infantil A va acabar segon classificat de 
Primera Divisió amb 80 punts, a un punt del 
primer classificat, la Premier, equip que va pu-
jar a Preferent. El fet de renunciar el Ripollet i 

ser el millor segon classificat de tots els grups, 
ha fet que l’Europa hagi tingut el seu premi.
Felicitem els entrenadors Roger, Marc Farreres, 
Marc Rodriguez i David Soriano, i els jugadors: 
Sergi Elias, Jordi Follana, Sergi Batuecas, Marti 
Torrent, Sergio Asensio, Marc Cabeza, Pablo 
Montoya, Lucas Escayola, Tomas Tribo, Marc 
Pujol, Guillem Marti, Guillem Barnils, Dani Perez, 
Ivan Miñano, Shabaz Assad, Jan Marti, Pablo 
Clavijo i Xabi Vila 

Infantil A, un ascens en diferit

L’Escapvlat per dins...

“L’Escapvlat” és un mitjà de comunicació 
oficial del CE Europa que depèn de forma 
directa de l’àrea de comunicació de la Junta 
Directiva i del Departament de Premsa. 
“L’Escapvlat” està produït per DBCoop i té 
una periodicitat mensual (2.500 exemplars).
“L’Escapvlat” és premi ‘Vilade Gràcia’ 2010 
i ‘premi ‘Nit de l’Esport’ 2013.

• Edició i Consell Rector
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• Direcció

Agustí Tenllado (directiu) 
Àngel Garreta (cap de premsa)

• Maquetació
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... qui som?

L’Infantil A de la temporada 2017/2018



15 d’agost del 2018 3primer equip

Al Nou Sardenya hi ha ‘ADN Gràcia’
Des del davanter Carles Torrentbó, veí del Nou 
Sardenya, fins al segon entrenador Carles Ra-
ventós, fill de la Vila de Gràcia.

El Primer Equip de l’Europa comptarà per a la 
propera temporada amb més jugadors i tècnics 
que mai, en l’era moderna, formats a les ca-
tegories inferiors del club, ja sigui perquè han 
pujat aquesta temporada del Filial, perquè ja 
en formen part de la primera plantilla o perquè 
han retornat al club després d’uns anys creixent 
esportivament lluny de Gràcia.

D’entrada, i a falta de completar totes les fitxes i 
possibles nous fitxatges -encara hi ha dues fitxes 
disponibles i se’n vol disposar-, vuit futbolistes 
han crescut al Nou Sardenya: Guillem Josa, Ig-
nasi Varona, Adrià Guillen, Joan Compte, Carlos 
Torrentbó, Javi Prats, Xavi Camps i German 

Collado. Si sumem que els dos capitans, Àlex 
Cano i Alberto González, duen 10 i 9 temporades 
respectivament defensant l’escapulada encara 
que no s’hagin format a la base del club, podem 
afirmar que 10 futbolistes de la plantilla, gairebé 
la meitat del seu gruix, tenen ‘ADN Gràcia’ de 
sèrie o assimilat. Un ‘plus ‘important per donar 
el 200% per la samarreta en cada partit.

També al cos tècnic trobem experiència en ca-
tegories inferiors, començant pel propi tècnic, 
David Vilajoana (165 partits amb l’Europa B), el 
segon entrenador, Carles Raventós, l’assistent 
tècnic Nacho de Prada, el fisioterapeuta Sergi 
De Melero, l’scouter Kevin Martínez i el delegat 
Andreu Sánchez. Tots ells buscaran, amb la 
suma de la gent que ve de fora del club, posar 
la primera pedra d’un gran projecte de futur que 
pugui ser estable en el temps 
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La lliga comença amb el derbi més històric

Els 21 clubs del grup V de 
Tercera Divisió ja coneixen el 
calendari de lliga. L’Europa 
començarà la temporada jugant 
contra el Martinenc a casa.

Ha sortit a la llum el calendari 
de lliga que enguany tindrà 42 
jornades (en tenir 21 equips 
la categoria) amb una jornada 
de descans per a cada club en 

cada volta. El primer partit de 
lliga de l’Europa, a disputar el 
19 d’agost, serà contra el Mar-
tinenc a Gràcia. 

Un dels partits grans de l’any 
ha caigut just el primer dia. La 
jornada 2, el conjunt dirigit per 
David Vilajoana es veurà les 
cares amb el Figueres de Joan 
Esteva a Vilatenim.

Els duels més interessants de 
la lliga, sobre el paper i abans 
de veure els equips més desta-
cats al llarg de l’evolució de la 
temporada, són els derbis del 
pla barceloní contra Sant An-
dreu, Horta, Sants i Martinenc. 

La lliga començarà el proper 
19 d’agost i finalitzarà el 19 de 
maig del 2019 

Les jornades clau del calendari
Aquesta serà, sens dubte, 
una lliga singular, atípica i 
fora de tota normalitat. Ho 
serà ja simplement pel fet 
de tenir 21 equips i veure’s 
obligat cada club a descan-
sar una jornada cada volta 
fins completar 42 jornades 
de calendari (40 partits per a 
cada equip). Aquest fet també 
obliga a disputar, com cada 
temporada, jornades interset-
manals. Com s’organitza tot? 
Anem a pams:

Inici i final de lliga

Ha caigut com una bomba la 
primera jornada. Un dels plats 
forts, el màxim rival històric 
dels de Gràcia i veïns de pocs 
metres de distància, units 
per la Ronda Guinardó: el 
Martinenc. La lliga finalitzarà 
a Castelldefels el 19 de maig 
del 2019.

Els derbis

Contra el Martinenc es jugarà 
les jornades 1 (19 d’agost) 
i 22 (6 de gener), contra el 

Sants les jornades 14 (4 de 
novembre) i 35 (31 de març), 
contra el Sant Andreu les jor-
nades 19 (9 de desembre) i 
40 (5 de maig) i contra l’Horta 
les jornades 20 (16 de de-
sembre) i 41 (12 de maig).

El descans

En tractar-se d’una lliga amb 
equips imparells, una jornada 
per volta es descansarà. En 
el cas de l’Europa seran les 
jornades 7 (23 de setembre) 
i 28 (17 de febrer) Cada club 
jugarà 40 de les 42 jornades.

Les jornades entre setmana

Hi haurà només tres: la Diada 
de l’11 de setembre (Europa-
Santboià), l’1 de novembre 
(Europa-Pobla Mafumet) i 20 
de març (Europa-Ascó). Per a 
poder tenir-ne només 3 d’in-
tersetmanals s’ha col·locat 
al calendari lliga pel pont de 
principis de desembre (dia 9), 
setmana habitualment sense 
lliga i per Setmana Santa (21 
d’abril) 

Massa ‘Hospi’ a la Copa Catalunya
La primera eliminatòria de la 
Copa Catalunya 2018/2019 
va deixar sobre la taula, per 
sorteig, un sempre interessant 
L’Hospitalet-Europa. Aquesta 
eliminatòria, com totes a partit 
únic, va tenir lloc a l’Estadi de 
Futbol de l’Hospitalet el passat 
29 de juliol.

L’Europa va caure derrotat per 
2-1 en un partit on va anar de 
menys a més però on no va 
poder forçar la tana de penals 
amb un empat.
El quadre gracienc ha quedat 
eliminat d’una competició esti-
mada on ha tingut la mala sort 
de trobar un ‘coco’ de nivell 

L’Europa torna a impulsar acords amb els altres 
clubs de la lliga per a gaudir d’entrades a 5 euros

L’Europa va tancant, de mica 
en mica, nous acords i d’al-
tres de renovats per a que 
els socis del club tinguin les 
entrades a bon preu.

Així, el darrer club a sumar-
se a la llista és el Figueres, 
amb qui l’Europa ha tancat un 
acord de reciprocitat. Els socis 
de la Unió i del club escapulat 
tindran entrades a 5€ a l’estadi 
de l’altre equip en el partit que 

enfronti tots dos conjunts a 
cada volta de la lliga.

Amb aquest acord ja són set 
els clubs amb aquest conveni: 
Figueres, Horta, Martinenc, 
Terrassa, San Cristóbal, Sant-
feliuenc i Vilafranca.
 
De ben segur, al llarg de l’estiu 
i a mida que s’aproximin els 
duels amb altres clubs, més en-
titats se sumaran al pacte 
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Totes les dades i posicions de la primera plantilla del club
PLANTILLA DE JUGADORS

PORTERS

JOAN COMPTE · Joan Compte Morales · 04/10/93
Procedència: CE Europa B · Demarcació: Porter · 1a temporada

MARC PRIEGO · Marc Priego Massó · 05/07/96
Procedència: UE Sant Andreu · Demarcació: Porter · 1a temporada

DEFENSES

CANO · Àlex Cano Jiménez · 07/03/88 
Procedència: CE Europa · Demarcació: Central · 10a temporada

ALBERTO · Alberto González Soriano · 01/05/86 
Procedència: CE Europa · Demarcació: Central · 9a temporada

GUILLEN · Adrián Guillen Arévalo · 08/10/98
Procedència: Juvenil A · Demarcació: Central · 2a temporada

GERMAN · German Collado Padilla · 06/04/95
Procedència: Albacete Balompié B · Demarcació: Lateral · 1a temporada

XAVI LIÉBANAS · Xavier Liébanas Sánchez · 19/05/97
Procedència: CF Gavà · Demarcació: Lateral  · 1a temporada

CASTELL · Guillem Castell Molins · 31/08/94
Procedència: FC Santboià · Demarcació: Lateral  · 1a temporada

OUMAR · Oumar Bah · 05/01/95
Procedència: UE Vilassar Mar · Demarcació: Central · 1a temporada

MIGCAMPISTES

URI · Oriol González Murciano · 02/02/92
Procedència: CE Europa · Demarcació: Mig · 4a temporada

VARONA · Ignasi Varona Sastre-Marqués · 07/06/97
Procedència: CE Europa · Demarcació: Mitja Punta · 3a temporada

JOSA · Guillem Josa Levratto · 31/10/95
Procedència: CD Masnou · Demarcació: Mig · 2a temporada (2a etapa)

PRATS · Javier Prats Fernández · 10/10/97
Procedència: CE Europa B · Demarcació: Mig · 1a temporada

XAVI CAMPS · Xavier Camps Ortín · 28/06/95
Procedència: CE Europa B · Demarcació: Mig/Interior · 1a temporada

GABI · Gabriel López Pérez · 14/08/92
Procedència: FC Santboià · Demarcació: Mig/Interior · 1a temporada

ALFONS SERRA · Alfons Serra Fabra · 10/12/90
Procedència: Arandina CF · Demarcació: Mitja Punta · 1a temporada

DAVANTERS

TORRENTBÓ · Carlos Torrentbó Castillo · 06/02/91
Procedència: CE Europa B · Demarcació: Extrem · 1a temporada

ELO · Eloi Pena Casacuberta · 06/01/98
Procedència: UE Llagostera · Demarcació: Davanter Centre · 1a temporada

MARTÍNEZ · Jordi Martínez Canelles · 09/01/95
Procedència: UE Lleida · Demarcació: Davanter Centre · 1a temporada

JOSEMI · José Miguel Fernández Pedrosa · 18/12/94
Procedència: CF Platges Calvià · Demarcació: Extrem · 1a temporada

ÈRIC · Èric López Royo · 01/04/93
Procedència: EC Granollers · Demarcació: Extrem · 1a temporada

STAFF TÈCNIC I AUXILIAR

DAVID VILAJOANA· David Vilajoana Eduardo · 12/12/69
ENTRENADOR · 1a temporada

CARLES RAVENTÓS · Carles Raventós Grau · 03/11/84
SEGON ENTRENADOR · 1a temporada

NACHO DE PRADA · Ignacio De Prada Bergaz · 21/01/85
AJUDANT TÈCNIC · 1a temporada

JORDI JANÉ · Jordi Jané Pérez · 08/10/86
PREPARADOR FÍSIC · 1a temporada

JORGE COIHUIN · Jorge Daniel Coihuin Reyes · 20/09/78
PREPARADOR PORTERS · 1a temporada

SERGI DE MELERO · Sergi De Melero López · 23/09/91
FISIOTERAPEUTA · 3a temporada

KEVIN MARTÍNEZ · Kevin Martínez Lamelas · 16/07/92
VÍDEO / SCOUTING · 1a temporada

ANDREU SÁNCHEZ · Joan Andreu Sánchez Fernández · 09/02/59
DELEGAT D’EQUIP · 4a temporada

IGNASI CARRANZA · Ignasi Carranza Torralba · 09/07/67
UTILLER · 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 2017/2018 
l’equip compta amb Cano, 
Alberto, Guillen, Uri, Varona 
i Josa.

Han causat baixa Fer, Ar-
nau, Aimar, Ruben, Damià, 
Tena, Pluvins, Prat, David 
Jiménez, Raillo, Ferran Es-
teve, Alieu, Alejo, Gálvez i 
Ángel De la Torre.

Són noves incorporacions 
de l’equip Joan Compte, 
Xavi Camps, Javi Prats i 
Carlos Torrentbó (des de 
l’Europa B), Marc Priego, 
Oumar, German, Castell, 
Xavi Liébanas, Gabi, Alfons 
Serra, Elo, Juanmi, Martí-
nez i Èric.

Diversos jugadors de la ba-
se estan fent la pretempora-
da a prova i no es descarta 
tancar la plantilla amb algun 
d’ells o un reforç extern.
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El Femení A perfila la plantilla i incorpora
un reforç de pes: la portera japonesa Mei 
L’objectiu de la temporada passa per acabar entre els quatre primers equips per disputar la nova Segona Divisió

La primera plantilla femenina 
del club ha tancat la incorpora-
ció de la portera japonesa Mei 
Hayashizaki de cara a la prope-
ra temporada 2018/2019.

Mei jugava fins ara al Parceiro, 
de la Primera Divisió japone-
sa. Als seus 23 anys, la nova 
portera de l’Europa ha estat 
internacional per la selecció 
nacional japonesa sots’23 i, 
anteriorment, a la sots’19.

Hayashizaki serà la tercera 
jugadora japonesa que juga a 
l’Europa, on fa unes tempora-
des ja van jugar Asako Sakura-
bayashi i Megu Kozakai.

A les renovacions ja anuncia-
des de les tres capitanes, Kaky, 
Andrea Porta i Pili Porta, cal 
afegir la continuïtat una tem-
porada més de les següents 
jugadores: Ari, Moyano, Zaira, 
Carla, Laia Castilla, Eybis, 
Júlia, Granados, Anna Sitjà, 
Sònia, Clara i Nany. 

A més, s’han tancat ja quatre 
noves incorporacions més, a 
banda de Mei, que són la de-
fensa Joanna Vega (Levante 
Las Planas), la migcampista 
Ariadna Lara (Sant Gabriel) i 
les davanteres Maria Farreras 
(Pallejà) i Naira López (Sant 
Gabriel) 

Agustín Peraita agafarà
el relleu de Vilajoana
al capdavant del Filial

El segon equip sènior de 
l’Europa, a Segona Catalana, 
estarà dirigit aquesta propera 
temporada per Agustín Perai-
ta, tècnic superior en futbol.

Peraita, de 31 anys, ha treba-
llat enguany a la U18 Barça 
Academy Arizona i amb an-
terioritat havia dirigit equips 
del futbol formatiu de la UDA 
Gramenet, Vilassar de Mar, 
FE Grama i CE Sabadell. 
Amb anterioritat ha treballat 
en la direcció tècnica i de 
projecte de la ‘FCBescola’ a 
Sao Paulo.

Al costat dels responsables 
tècnics i esportius de l’entitat, 
el nou entrenador ja treballa 
en la confecció d’una plantilla 
de l’Europa B que tornarà a 
competir al grup 2 de Segona 
Catalana i que seguirà tenint 
la principal funció de fer de 
‘pont’ amb el Primer Equip de 
talents sorgits de la base o 
provinents de fora.

Una lliga competitiva

L’Europa B estrenarà la lliga 
a casa contra el nouvingut 
Young Talent. 

La competició donarà inici 
el cap de setmana de l’1 i 2 
de setembre. El primer des-
plaçament serà un dels plats 
forts de la temporada, el derbi 
contra el segon equip del Sant 
Andreu. Els filials dels dos 
clubs, com els primers equips, 
també jugen a la mateixa lliga. 
Pel 9 de setembre hi haurà un 
Sant Andreu Atlètic - Europa B 
al Narcís Sala.

Per sorteig del calendari, el 
conjunt europeista disputarà 
dues jornades consecutives a 
domicili en l’inici del calendari, 
les jornades 2 i 3, la primera 
en el citat derbi i la segona 
visitant el Llefià. La competició 
finalitzarà el 26 de maig amb 
la disputa de la jornada 34, a 
casa contra el Valldoreix 
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Verdi del mig guanya el torneig de carrers
de Festa Major disputat al Nou Sardenya
L’estadi va acollir el primer dia de juliol una jornada de futbol i 
germanor entre guarnidors de carrers amb Verdi del mig com 
guanyador del torneig.

Un total de deu equips corresponents a deu carrers que enguany 
guarniran per Festa Major de Gràcia van prendre part de la tercera 
edició del torneig escapulat, la primera cita esportiva de l’estiu 
gracienc a nivell popular. Els representants del carrer Verdi del 
mig van proclamar-se guanyadors després de superar per 5-1 el 
carrer Fraternitat de dalt a la final pel marcador de 5-1. D’aquesta 
manera Verdi pren el relleu dels darrers campions, Plaça del 
Poble Romanó (2017) i Puigmartí (2016).

Cada equip inscrit va aportar, a més, 25 quilos d’aliments que 
aniran destinats al Banc d’Aliments de Gràcia. La jornada va fi-
nalitzar amb un dinar de germanor al propi estadi europeista. 

La colla de Sant Medir del Club Esportiu Eu-
ropa, Els Ben Plantats, impulsa un carnet col-
laborador per a tota aquella gent que hi vulgui 
simpatitzar.

Per només 10€ anuals, qualsevol persona pot 
convertir-se en ‘Amics d’Els Ben Plantats’. 
Aquest carnet de fidelització sentimental, tant 
europeista com de la dolça tradició gracienca, 
donarà també dret al sorteig d’una plaça dalt el 

camió de la colla en el circuit de nit del proper 
març del 2019.

Les persones interessades poden dirigir-se a 
qualsevol dels romeus i directius de la colla o 
bé escriure a benplantats@ceeuropa.cat per 
a més informació i logística. També es pot 
consultar qualsevol dubte al Twitter oficial de 
la colla, @elsbenplantats. La del 2019 serà la 
tercera sortida com a colla oficial 

Vols ser amic d’Els Ben Plantats?
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