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editorial
“Som com tu”, acosta’t a l’Europa!
Tal com està estructurat a dia d’avui el món del futbol és difícil
que la gent s’apropi a veure categories amateurs. L’àmplia oferta
televisiva de partits fa que a l’aficionat, en general, li faci mandra
apropar-se a terrenys de joc d’altres categories. És per això que
els clubs han de fer mans i mànigues per mantenir estructures esportives, perquè tot i que les categories s’anomenin amateurs, tot
això costa diners. Molts. A banda d’aquest component econòmic,
hi ha un altre factor que preocupa i molt als clubs: és veure els
camps pràcticament buits.
No fa tants anys, l’ara elogiat
Girona, tot un senyor equip de
L’èxit ha superat
Primera Divisió, només aconla pròpia empresa.
seguia reunir a Montilivi poc
Un centenar de nous més de 100 persones en un
partit contra l’Europa (la meitat
carnets d’abonat
socis graciencs). Des de fa
ja són una realitat.
uns pocs anys, els equips de
Cal seguir enganxant Tercera Divisió del Grup V
la gent a l’Europa,
van començar a pactar acords
amb altres clubs per fer entrar
gent cansada del
el soci visitant per 5 euros.
‘futbol de màrqueting’ Es una bona fórmula que es
manté en el temps.
L’any passat la directiva, amb el consens de l’afició, va impulsar que cada soci pogués aconseguir més entrades a casa per
només 5€. Aquest any l’Europa ha fet un gran pas endavant: la
campanya “Som com tu”, oferint abonaments a 50€ per a tota una
temporada (sense drets polítics). Veure 20 partits a 2,50€ el partit.
L’èxit ha superat la pròpia empresa. Un centenar de nous carnets
d’abonat ja són una realitat. Cal seguir enganxant a la gent a
l’Europa. Tots tenim algú (amic, veí, parent…) que està cansat del
‘futbol de màrqueting’ i que vol sentir-se proper e identificat amb
el club que l’envolta (jugadors, afició...). Aprofitem-ho i creixerem!
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En marxa tots els equips federats
Una temporada més, els principals equips de
l’Europa es posen en marxa. El més matiner
va ser el Primer Equip, que va tornar als entrenaments el 18 de juliol. Posteriorment, s’hi van
sumar el Juvenil A (25 de juliol), Femení A (6
d’agost) i Filial (13 d’agost), dins el gruix dels
principals equips del club. El passat 3 de setembre van incorporar-se els darrers federats.

Alguns equips militen a les màximes categories, com és el cas del Juvenil A dins la Divisió
d’Honor o de l’Aleví A a Preferent i tots els Prebenjamins, que juguen en categoria única de la
modalitat (no hi ha divisions inferiors).
Com cada temporada, L’Escapvlat recollirà les
noticies més interessants de la base

Una imatge del primer entrenament del Juvenil A
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.
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‘Som com tu!’, una campanya sense precedents

Un centenar de persones s’han donat d’alta del nou carnet d’abonat per veure tota la lliga a casa per 50€
L’estiu del 2018 ha suposat una
revolució en la manera que té
el club de fidelitzar els seus
seguidors. Per primera vegada
s’han separat els conceptes de
soci i abonat.

el preu d’una entrada a les
taquilles (10€), veure l’Europa cada dia al Nou Sardenya
amb aquest carnet sortia en
plena pretemporada a 2’5€
per partit.

Aquesta darrera categoria ha
nascut amb una oferta promocional agressiva: 50€ per veure
20 partits a casa. Respecte

La idea inicial del carnet d’abonat (que no té els drets polítics, de vot i assemblea, per
exemple, ni les promocions

i avantatges d’un carnet de
soci), és començar a fidelitzar
diferent tipus de gent no habitual al club.
Aquest perfil pot ser de joves
amb pocs recursos econòmics
o adults en situació de mancança de feina o possibilitats
o, sense el condicionant econòmic com a limitació, enganxar

aquella gent que no acaba de
decidir-se i vol tastar poc a
poc la vida esportiva i social
del club.
Més de 100 persones s’han
donat d’alta d’abonat (i 20
persones són noves altes de
soci), amb la qual cosa més de
120 persones s’han sumat a la
família europeista fins al dia de
tancament de l’edició d’aquest

periòdic, el que suposa un
augment del 24% de gent amb
carnet.
El carnet encara es pot obtenir
a oficines del club (c/ Secretari
Coloma, 140). Malgrat haverse disputat 3 partits a casa,
els seus 50€ encara surten a
només 2’94€ per partit restant.
Un regal!
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Voltant per la Festa Major de Gràcia
El Primer Equip i el Femení A escapulats van realitzar,
el passat 16 d’agost, la que ja comença a ser una tradicional passejada per la Festa Major de Gràcia.
Enguany el recorregut de l’expedició escapulada va
ser, a la força, més curt que en edicions anteriors.
Abarcar tots els carrers després d’una setmana de
fort desgast físic en el partit contra el Lleida Esportiu

i en plena preparació de la competició de lliga -amb
entrenament inclòs aquell vespre-, feia inviable passejar per Gràcia durant més de tres hores. La proximitat
del primer duel de lliga provocava haver de regular
metòdicament el desgast físic de l’equip.
Partint de la Plaça Rovira com epicentre de la ruta
escapulada, jugadors i tècnics de les dues primeres

plantilles del club van visitar diferents carrers de la
zona més propera al Nou Sardenya (la pròpia Plaça
Rovira, els dos trams del carrer Joan Blanques, Ciudad
Real, La Perla, Verdi i Providència). Enguany, Enric
Bosch, secretari de la junta de la Fundació Festa Major
de Gràcia, va ser l’encarregat de donar la benvinguda
a l’expedició europeista i explicar, a grans trets, què
és la Festa Major pels graciencs

Els quatre principals equips del club ja tenen els seus capitans
Cada estiu és any de canvis als principals equips del club (Primer Equip,
Femení A, Filial i Juvenil A). Especialment ho és dins el segon i tercer equips
masculins més importants, donant
que tenen un topall d’edat que obliga
a canvis, sortides o salts de categoria
-els jugadors del Filial són sots’23 i els
del Juvenil A, màxim de 19-.
Així, cada pretemporada i a mida que
aquesta evoluciona, en les intimitats
dels vestidors dels diferents equips es
trien els capitans, aquells que representaran l’equip sobre la gespa, davant
els àrbitres, de portes en fora cap al soci, aficionats o mitjans de comunicació
i en tractes amb directius.

Primer Equip
1- Àlex Cano
2- Alberto González
3- Oriol González “Uri”
Femení A
1- Ana Belén Fuertes “Kaky”
2- Andrea Porta
3- Pili Porta
Filial
1- Ignasi Gifré
2- Sergio Sosa
3- Javi Fernández
4- Lluís Perelló
Juvenil A (a la foto)
1- Pau Sánchez
2- David Soriano
3- Iñaki Villalba
4- Bruno Lorente
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Homenatge al mític porter Pàmpols
Entre els mites de tots els temps, hi ha un apartat
especial pels porters. Cadascú en un context diferent
o un moment de la història determinat, ha passat a
formar part de l’imaginari popular europeista: Bordoy,
Ramallets, Pep Rovira, Serafín... i Rogeli Pàmpols.
Va arribar a Gràcia la temporada 1965/1966 procedent del ‘Depor’, guanyant-se des del primer dia

l’escalf de l’afició per les seves grans actuacions. Va
acumular 123 partits oficials de lliga amb la samarreta
escapulada, 119 com a titular. Pàmpols va passar a la
història especialment en una eliminatòria de ‘Copa del
Generalisimo’ l’any 1967 contra el Zaragoza ‘de los
cinco magníficos’. La temporada 1970/1971 el porter
escapulat va posar punt i final a la seva trajectòria
esportiva a les files del club gracienc.

El passat 14 d’agost, amb motiu del Vila de Gràcia
entre l’Europa i el Lleida Esportiu, Pàmpols va rebre un
merescut homenatge de part de la seva afició. L’exporter va visitar les instal·lacions, va entrar al vestidor del
Primer Equip a donar una petita xerrada i va rebre un
obsequi del club i del Grup d’Història Ramon Vergés,
grup impulsor de l’homenatge. Sobre la gespa, servei
d’honor i foto oficial amb l’onze inicial
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Femení A i Club
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Nany es recupera d’una operació
de lligament encreuat del genoll

La futbolista treballa a bon ritme per tal de fer evolucionar la recuperació física de la zona afectada
La jugadora del Femení A, Maria Victòria Haces, coneguda
futbolísticament com a Nany,
va ser operada a principis
d’agost d’un trencament del
lligament encreuat anterior del
genoll que es va fer en una
sessió d’entrenament a finals
de la temporada passada.
La central mallorquina, arribada fa un any a la disciplina de
la primera plantilla femenina del
club i que també és l’entrenadora del Femení B, ja està fent
la corresponent rehabilitació
post-operatòria de mans de la

fisioterapeuta de l’equip, Nona
Rovira. Aquest tipus de lesions
requereixen molta paciència
i un seguiment constant de
l’evolució de la mateixa.
La jugadora treballa per poder
sumar-se quant abans millor,
però amb plenes garanties de
recuperació, a la resta de les
seves companyes de vestidor.
L’equip femení tot just va començar el seu campionat de
lliga aquest passat cap de
setmana al camp del Seagull
de Badalona

Alt ritme de renovació de socis

Caixa d’Enginyers, a la butxaca

Els descomptes per renovar el carnet
de soci durant el mes de juliol van
accelerar el ritme de renovacions de
socis, que també van tenir com a obsequi una samarreta d’animació, nova
d’aquesta temporada.

Un any més, Caixa d’Enginyers treballa mà a mà amb l’Europa, enguany
ampliant la seva col·laboracio fins
arribar al carnet de soci del club, on
l’entitat bancària patrocina tota la part
posterior.

Gairebé 300 socis van aprofitar
aquesta promoció per renovar el seu
carnet.

Fins ara, a més, s’han registrat una
vintena de noves altes de socis que
no ho eren l’any passat. Això, sumat
a l’èxit del carnet d’abonat, fa que
moltíssims socis ja tinguin la seva renovació completada a princips de setembre i que la massa d’europeistes,
ja sigui com a socis de ple dret o com
a abonats de temporada, augmenti en
més de 120 persones

La nova samarreta d’animació
ja es pot comprar a les oficines
La samarreta d’animació està a la
venda a les oficines del club (c/ Secretari Coloma, 140) a un preu de 6€
i amb la possibilitat d’adquirir-ne dues
per 10€.
Aquesta samarreta és un nou producte d’aquesta temporada que, en

la seva sortida promocional, es va
regalar als socis que van renovar el
carnet abans del 3 d’agost.
També es poden comprar altres
productes de marxandatge com banderes, pins i clauers. Properament hi
haurà noves bufandes del club

A la part totalment blava del carnet,
al cantó de darrere del mateix, Caixa

d’Enginyers ocupa tot l’espai, ampliant
així de forma clara i visible la seva
ja llarga col·laboració amb el club
escapulat. L’entitat, veïna del Nou Sardenya, segueix apostant pels valors i
el treball realitzat a l’Europa i posa a
disposició de socis, famílies i clients
diferents serveis i promocions especials per a l’entorn europeista

HistÒRia
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MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Xavier Vidal

Una famosa foto que no és el que la història diu
A tots els clubs hi ha informacions o passatges de la història que, sense saber
ben bé el motiu, s’altera el seu contingut
o es tergiversa. L’Europa no és pas
aliè a aquests circumstàncies i aquí
tractarem la fotografia que acompanya
aquest article i que molts europeistes ja
l’hauran vist moltes vegades.
Abans que res, cal contextualitzar la
fotografia. Aquesta instantània surt
publicada al magnífic “Llibre d’Or del
Futbol Català” editat el 1928. El llibre,
que tracta l’Europa
al mateix nivell que
el Barça o l’Espanyol
tal com corresponia
a l’època, fa un repàs exhaustiu de tots
els clubs catalans
d’aquell moment,
explicant la seva
història i orígens. A
l’imatge, a banda de
citar els noms dels
jugadors, també hi
posa “Primer equip”
i “1910”.
Anem a analitzar la
fotografia: hi surten
11 futbolistes (10 jugadors de camp i un
porter, dada molt important com veurem
més endavant) i pel
darrera i pels costats
hi apareixen tota una
sèrie d’espectadors.
Els jugadors estan
posats de manera
totalment asimètrica i
podríem dir que estan disposats en tres
files. A la primera fila, és a dir els que
estan totalment drets trobem 3 homes:
Oriols, Oriols (A.) i Bonaventura Pelaó.
A la fila intermitja i que també inclou
3 homes hi tenim a Camps, Gómez i
Alfaro. Finalment a la tercera filera, és
a dir, els de davant de tot hi trobem a
Vicenç Martínez, Bordoy, Olivé, Miñana
i Rafel. Un cop presentats els nostres
protagonistes, ens centrarem sobretot

en tres homes, dels que tenim dades
biogràfiques :Joan Bordoy, Vicenç Martínez i Bonaventura Pelaó.
El primer d’aquests, Bordoy, és la clau
de volta de la fotografia. El mític porter
va néixer a les Illes Balears el 1898,
per tant el 1910 tenia 12 anys; és
completament impossible que jugués
al primer equip: era un nen. Però hi ha
més, sabem que Bordoy va començar
jugant de migcentre en els equips
inferiors de l’Europa, tal i com està

demostrat en una alineació publicada a
“El Mundo Deportivo” el 23 de novembre
de 1911, on també hi apareix Olivé. Si
ens hi fixem, a la foto, Bordoy va vestit
de jugador de camp i és Oriols (A.) qui
vesteix de porter.
En el cas de Vicenç Martínez, passa el
mateix. El davanter va néixer el 1896,
per tant tenia 14 anys el 1910. Cal explicar que en aquells anys els equips

infantils o de base no es regien per un
estricte nivell d’edat. Martínez, al ser
més gran també va passar al primer
equip més aviat i així el trobem per
primera vegada la temporada 1911-12,
convertint-se tal i com vam explicar a
L’Escapvlat número 75 en el jugador
més jove en vestir l’escapulada del
primer equip.
Finalment ens queda Bonaventura Pelaó, el germà gran dels Pelaó. En una
entrevista a Esteve on repassa els seus

inicis a l’Europa, diu que el seu germà
era una mica més gran que ell, per tant
si el petit havia nascut el 1898, Bonaventura el 1910 tindria 14 o 15 anys com
a molt. De la resta de jugadors, al ser
menys coneguts, no s’han trobat dades
biogràfiques.
Aleshores, després de tot el que s’ha
exposat s’arriba a la conclusió que, malauradament, no és una foto del primer

equip de l’Europa tot i que sí que és la
més antiga que es coneix fins ara. És
fàcil deduir això quan els 3 jugadors dels
que tenim dades són menors d’edat i
que era impossible que juguessin al
primer equip.
Un altre fet que ho corrobora és que
a la fotografia apareixen 11 jugadors,
donant a entendre que és un equip. Cal
dir també que veient de manera global
el citat “Llibre d’Or”, en molts equips hi
apareix una foto de l’equip fundacional,
com si fos una “exigència” per part dels
autors, i per tant no
fora res forassenyat
pensar que a falta
de fotos del primer
equip de la història,
el Club fes passar
aquesta. Per altra
banda al setembre
de 1909 i en el marc
del “Torneig Copa
Esperanto” apareix
publicada a “La
Vanguardia” una alineació de l’Europa
en un partit contra
l’Universitary i que
és totalment inèdita
i que és la següent
:Román, Nogués,
Aguiló, Pahissa,
Sans, Castells, Zanuy, Ariaga, Escudero, Reñé (E.), Gil.
La veritat és que
per més investigacions i comprovacions
que hem fet, no es pot assegurar que
aquests darrers homes fossin els del
primer equip de l’Europa. Hi ha tot un
seguit de contradiccions que, de moment, no es poden aclarir i una d’elles
és que cap d’aquests darrers jugadors
apareix posteriorment a cap alineació de
les properes temporades escapulades.
La recerca i la certesa completa que
sigui la primera alineació escapulada
encara continua.
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Campanya d’Abonaments
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