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editorial
El partit més esperat de la lliga
Tot seguidor d’un equip de futbol que mantingui una rivalitat es-
portiva amb un altre club de la seva lliga espera impacient la pu-
blicació de l’ordre de jornades de la temporada per anar a buscar 
i marcar en vermell la data del duel de torn. En el cas de l’Europa, 
a banda de veure en quina setmana i mes toca jugar contra altres 
grans clubs de gran nom, el primer que es busca al calendari és 
quan té lloc el derbi contra el Sant Andreu.

Aquest tipus de partits donen molta vida en qualsevol categoria, 
també a l’elit, però especial-
ment alimenten el futbol més 
modest, necessitat massa so-
vint d’elements motivadors per 
provocar una major assistèn-
cia als recintes futbolístics.

Si exceptuem els darrers play-
offs que ha jugat l’Europa, en 
lliga regular la visita del Sant 
Andreu ha signifi cat la millor 
entrada del curs al Nou Sarde-
nya, fet que passa d’idèntica 
forma en sentit contrari.

Tot i ser una gran rivalitat però molt recent en el temps, els 
Europa-Sant Andreu i Sant Andreu-Europa conformen el segon 
gran derbi del pla de Barcelona rere el de Primera Divisió entre el 
Barcelona i l’Espanyol. 

La importància d’aquests derbis es fa present també en les 
plantilles i en tot l’entorn de cada club, convertint-se generalment 
els duels sobre la gespa en encontres de màxima concentració i 
mínims errors. Ningú vol perdre’s el derbi de la temporada, però 
per sobre de tot ningú vol perdre’l.

En el cas de l’Europa,
a banda de veure en
quina setmana toca
jugar contra altres

grans clubs, el primer
que es busca al

calendari és quan té
lloc el derbi contra el

Sant Andreu.

Des de la direcció i coordinació 
esportiva del Futbol Forma-
tiu de l’Europa, aquest any 
s´inicien reunions conjuntes 
d´entrenadors de futbol 11 i 
també futbol 7 per posar  en 
comú i al dia aspectes del joc, 
de la gestió esportiva i dels 
equips i, paral·lelament, fer re-
pàs de la metodologia i millora 
del jugador.

Les reunions estan dividides en 
entrenadors de futbol 7 per un
costat i per un altre els entre-
nadors de futbol 11, on seran 
més especifi ques de la seva 
modalitat, donant l´oportunitat 
a resoldre dubtes, a corregir 
i, sobretot, a posar en comú 
qüestions per resoldre entre 
tots els implicats, tant tècnics 
com coordinació.

Aquestes reunions se celebren 
aproximadament cada dos o 
tres setmanes i es realitzen 
a la sala de premsa del Nou 
Sardenya.

Els responsables esportius 
del club busquen, d’aquesta 
manera, treure el màxim profi t 
i rendiment esportiu de les di-
ferents plantilles 

Reunió dels entrenadors de base
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La rivalitat més gran del #futbolcat

Pot un duel entre dos clubs 
convertir-se en el segon derbi 
més important de Catalunya 
amb encara no 20 anys de 
màxima rivalitat? La resposta 
és sí i els protagonistes, Europa 
i Sant Andreu.

Encara que pugui semblar men-
tida, l’Europa no ha tingut en el 
Sant Andreu la seva màxima ri-
valitat històrica. Durant el segle 
XX els duels més passionals i 
de major lluita esportiva eren 
contra el Martinenc, l’equip 
barceloní i històric més pròxim 
a l’estadi escapulat.

Arran de l’aparició d’internet, 
dels fòrums i les posteriors 
xarxes socials, va sorgir la 
rivalitat que ara coneixem en-
tre escapulats i quadribarrats. 
Una lluita de dos històrics que 
ha agafat enormes dimensi-
ons en molt pocs anys i amb 
moltes situacions -agradables 
i desagradables- en tot aquest 
temps.

Fugint en aquest article d’incidir 
en els aspectes més negatius  
i les seves causes, situarem 
el derbi en tot allò que posen 
en comú els dos equips sobre 

la taula, com per exemple la 
història.

Els dos equips acumulen un 
historial dels més importants 
de Catalunya, amb presència 
a Primera i Segona Divisió en 
el cas de l’Europa i a Segona 
en el cas del Sant Andreu. Tots 
dos tenen trofeus de la Copa 
Catalunya (l’Europa 3 i el Sant 
Andreu 1 que podrien ser dos 
si guanya la final d’aquesta 
temporada per la qual s’ha 
classifi cat). Ambdós acumulen 
també la fama de matagegants 
en competicions de ‘KO’.

Els projectes en comú i la 
igualtat dels darrers anys

Encara que ara pugui semblar 
impossible, Europa i Sant An-
dreu van compartir fa temps 
projectes en comú: un portal 
web especial del derbi -quan 
els web eren l’únic lloc virtual 
on informar-se, molt abans de 
les actuals xarxes- i un trofeu 
particular entre els dos per 
poder veure’s les cares quan 
ambdós estaven en diferent 
categoria, la Copa Barcelona. 

Aquesta copa només va tenir 
tres edicions, totes tres guanya-
des per l’Europa i que també 
incloia un partit previ amistós 
entre penyes dels dos equips. 
La Copa Barcelona va celebrar 
la seva primera edició el 2004 i 
la darrera el 2006.

Les xifres històriques del derbi
Partits amistosos a banda, el 
derbi ha protagonitzat un total 
de 81 duels de caràcter ofi cial, 
amb 32 victòries de l’Europa, 
21 empats i 28 triomfs del Sant 
Andreu.

Quant a gols, l’Europa ha 
marcat 114 i el Sant Andreu 
117. Els derbis han tingut lloc 
en cinc categories diferents, la 
majoria a Tercera, a més de la 
Copa Catalunya 

En l’era més recent els derbis 
s’han convertit en duels de mà-
xima igualtat, sense victòries ni 
derrotes i amb pocs gols. De 
fet, des del descens del Sant 
Andreu provinent de Segona 
B, s’han disputat un total de 
6 derbis, tots ells signats amb 
empat, dels quals 4 d’ells amb 
0-0 al marcador i 2 d’ells amb 
1-1: els empats amb gols, al 
Narcís Sala.

Curiosament, per capricis del 
calendari, aquests duels dels 
darrers anys s’han disputat tots 
en primera volta a Gràcia i en 
segona a Sant Andreu, tal com 
tindrà lloc també aquest any 
per quarta vegada consecuti-
va. La propera cita tindrà lloc 
el diumenge 9 de desembre del 
2018 a les 19 hores a l’estadi 
Nou Sardenya 
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Sergi De Melero: “Vull arribar el més amunt possible amb l’Europa”

[Sonia Pérez] En Sergi De 
Melero sabia des de ben petit 
que es volia dedicar al món de 
la salut i l’esport. Encara ho 
va veure més clar quan amb 
12 anys va ‘tractar’ a un fi sio 
amb els coneixements de re-
fl exologia podal que tenia. Ja 

feia 6 que jugava a l’Escola de 
l’Europa, on fi nalment ha aca-
bat ocupant-se de la infermeria 
escapulada després de formar-
se com a fi sioterapeuta.

Com vas arribar a l’Europa?
Amb 6 anys ja jugava a l’Escola 

i després vaig passar a federat. 
Com a fi sioterapeuta vaig arri-
bar fa 5 temporades,  ja que de 

la meva etapa al Filial (mentre 
fi nalitzava la carrera) encara te-
nia relació amb altres fi sios. Un 
cop fi nalitzada, vaig començar 
a treballar dins del club amb els 
més petits.

Quina ha estat la lesió més 
greu que has tractat al club?
Per sort podria dir que no he 
hagut de tractar lesions de 
gravetat, que posin en perill 
la vida del jugador. He tingut 
lesions llargues com la de Fer 
la temporada passada o im-

pactant a la vista, com diversos 
traus al cap, celles, etc. També 
dislocacions, on veus una part 
de l’articulació fora de lloc.
Quina lesió és la més fre-
qüent de totes?
Les més freqüents a qualsevol 
camp de futbol són els esquin-
ços de turmell i les lesions 

als isquiotibials. Aquesta tem-
porada ho he pogut verifi car, 
actualment estic fent fi ns a 7 
bandatges de turmell cada dia.
Com està la infermeria en 
aquests moments?
Està repleta abans d’iniciar 
l’entrenament i un cop fi nalitza. 
Pel que fa als lesionats, tenim 
a Josemi amb un esquinç de 
2n grau al lligament col·lateral 
intern del genoll esquerra, el 
capità Cano a la fase fi nal d’una 
ruptura fi bril·lar als isquiotibials, 
i  German amb una contusió al 
peu que l’impedeix exercitar-se 
amb normalitat.

Com es pot prevenir una lesió?
Primer coneixent els factors 
lesius i a partir d’aquí actuar. 
És molt complicat, hi ha massa 
factors com l’alimentació, el 
descans, l’estrès, la pressió, 
o la situació del jugador fora 
del camp, que són factors que 
no podem controlar, així que 
el més ideal seria consensuar 
amb el preparador físic les 
càrregues de l’entrenament,  
incloure treballs preventius com  
el CORE, treball compensa-
tori, treball de força, el treball 
excèntric...

Com viu el fi sioterapeuta la 
lesió dels seus jugadors?
Quan es lesionen tu ja estàs 
amb ells, des del primer mo-
ment vols que torni a entrenar 
amb l’equip i competir com la 
resta de companys però saps 
que tot requereix el seu temps 
i treball. Podríem dir que empa-
titzar amb ells és una obligació 

per entendre per quines fases 
està passant, sobretot aními-
cament. Intentes fer aquest 
procés més amè pel jugador, 
explicant-li per cada una de 
les etapes que ha de passar, 

posant objectius a curt termini 
per tal que no s’obsessioni amb 
el dia de tornar a jugar. El seu 
primer partit després de la lesió 
tens els ulls a sobre d’ells en 
tot moment, patint perquè no 
hi hagi cap jugada que pugui 
posar en perill la seva lesió.

Quines són les teves aspira-
cions a nivell personal?
Temporada a temporada anar 
progressant, no em poso sostre 
a les meves aspiracions. Clara-
ment m’agradaria arribar el més 
amunt possible així que desitjo 
que la pròxima parada sigui la 
Segona B amb l’Europa. 

A banda, el meu objectiu és 
treballar en algun centre de 
rendiment esportiu on fer treball 
de readaptació amb els espor-
tistes, una forma de treballar i 
divertir-me a la vegada així com 
faig portant les readaptacions al 
Nou Sardenya 

El fi sioterapeuta del Primer Equip desitja que la propera parada sigui la Segona B

“Consensuar les
càrregues de treball
amb el fi sioterapeuta

seria ideal en tots
els equips”

“Amb 6 anys jugava
a l’Escola i després 

vaig passar a federat. 
Com a fi sio vaig arribar 

fa 5 temporades”

“Podríem dir que
empatitzar amb el
jugador lesionat
és una obligació

per entendre
per quines fases
està passant”
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Alberto arriba al cinquè lloc del rànquing de partits
El segon capità de la primera 
plantilla escapulada, Alberto 
González, va arribar als 247 
partits ofi cials de lliga i play-
off d’ascens amb l’Europa en 
el duel del passat 25 de no-
vembre contra el Vilafranca a 
l’estadi gracienc.

Aquesta xifra li permet igualar 
un històric dels anys 90 format 
a la base europeista, Antoni 
Amorós. D’aquesta forma, 
Alberto ocupa el 5è lloc de 
jugadors amb més partits de 
la història. Per damunt d’ell 
només té el seu company 
de demarcació i capità de la 
plantilla, Àlex Cano (306 partits 
actualment), Pep Rovira (309), 
Carles Capella (363) i Ventura 
Gómez (383).

Alberto podria arribar als 250 
partits abans d’acabar la prime-
ra volta del campionat 

Sessió informativa de Thuasne i Curto
amb l’equip de fi sioterapeutes del club

L’empresa Thuasne, fabricant 
de productes ortopèdics i la 
seva distribuidora a Catalunya, 
Ortopèdia Curto, van realitzar 
una sessió de treball amb els 
fi sioterapeutes del club  en el 
marc de l’acord de patrocini 
que aquesta empresa té amb 
l’Europa des d’aquesta tem-
porada. 

Els responsables de l’empresa 
van mostrar un ventall dels 
seus productes i els fi siotera-
peutes del club van poder veu-
re i provar aquests productes, 
així com exposar el tipus de 
lesió més comuns que tracten. 
El fi sioterapeuta de l’Europa B 

Simó Kappler, ha manifestat 
que “la reunió ens va permetre 
als fi sios del club conèixer més 
el món dels aparells ortopèdics 
i les darreres novetats en la 
seva aplicació a l’esport. 

L’equip de fi sioterapeutes del 
club creiem que la relació amb 
una empresa com Thuasne és 
essencial ja que permet que 
quan tinguem algun jugador 
amb alguna lesió, poguem 
accedir a un ventall d’ajudes 
per acompanyar i ajudar en la 
seva recuperació i donar un 
suport perquè l’esportista pugui 
tornar de manera immediata a 
la competició” 

La trobada va servir per mostrar les darreres novetats de productes aplicats a l’esport
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L’Europa suma una nova entitat 
col·laboradora en forma de ‘So-
ci 1907’. Es tracta de Kumon, 
centre situat al carrer Pérez 
Galdós, 47, a la Plaça Lesseps. 
Però... què és Kumon?

Kumon és un mètode d’apre-
nentatge únic concebut per 
dotar cada alumne, sense 

excepció d’edat i nivell, d’habi-
litats per a tota la vida.

Amb Kumon Matemàtiques, 
Kumon Lectura i Kumon En-
glish, els alumnes adquiriran 
habilitats per a l’aprenentatge 
autònom i milloraran la confi an-
ça en ells mateixos. Els progra-
mes de Kumon són bàsics per 

a l’etapa universitària, la vida 
laboral i tots els altres aspectes 
de la vida adulta.

Plantejament a llarg termini

L’alumne comença a aprofi tar 
el seu potencial quan estudia 
continguts avançats i utilitza 
d’una manera autònoma els 
mètodes, les habilitats d’estudi i 
la confi ança que ha adquirit per 
enfrontar-se a tasques 
que potser abans hauri-
en semblat impossibles.

La responsable de Ku-
mon a Pl. Lesseps, Anna 
Aparici, destaca que “a 
Kumon tenim alumnes de 
totes les edats, no només 
menors, fins i tot gent 
gran i d’edat avançada. 
Mai és tard per apren-
dre ni per desenvolupar 
noves maneres d’assolir 
coneixements”.

Per a l’Europa és important 
un conveni d’aquestes carac-
terístiques amb Kumon. En 
paraules del president Víctor 
Martínez “un acord amb un 
centre educatiu com és el de 
Kumon pot resultar estratègic 
pels alumnes de l’Escola de 
Futbol i el Futbol Formatiu del 
nostre club. L’Europa ensenya 
a jugar a futbol i els valors del 
treball en equip, la companyo-

nia, la superació i la competició 
esportiva, però també ens inte-
ressa l’aspecte acadèmic dels 
jugadors i jugadores que tenim. 
Una persona cal que es forma 
de manera integral”  

PATROCINADORS I COL·LABORADORS

Un hotel diferent per a un club diferent
L’Europa tanca un acord de col·laboració amb l’Hotel Barcelona 1882
A Gràcia s’ha inaugurat un hotel 
diferent, basat en la sostenibi-
litat, la proximitat i la integració 
amb el barri. A tocar de la Sa-
grada Família, territori que va 
veure l’aparició fundacional de 
l’Europa, s’alça als terrenys de 
l’antiga Henkel un hotel molt 
especial i diferent als altres, 
l’Hotel Barcelona 1882.

En els darrers dies, l’Europa ha 
arribat a un acord de serveis 
i avantatges amb aquest nou 
hotel, conveni pel qual el club 
escapulat podrà disposar de 
sales de reunions o celebració 

d’esdeveniments a banda de 
preus ajustats per l’entitat o els 
seus col·laboradors en altres 
serveis del recinte.

Hotel singular

La cuina del nou hotel fa servir 
productes de quilòmetre zero i 
l’empresa s’implica en la vida 
social i cultural del barri on està 
ubicada, fomentant la cultura, 
la gastronomia i les tradicions 
locals.

A més, l’Hotel Barcelona 1882 
intenta contractar el seu perso-

nal, a ser possible, resident a 
poca distància de l’hotel o que 
hi pugui accedir en transport 
públic o bicicleta, afavorint a 
la no contaminació per ús del 
vehicle privat i la no saturació 
de rondes i carrers. 

Representants directius del 
club van assistir a la inaugura-
ció d’aquest hotel situat al car-
rer Còrsega 482. A la terrassa, 
i de forma singular i diferent, es 
va signar el conveni amb la pre-
sència de la directora de l’hotel, 
Anna Castan, i el president del 
club, Víctor Martínez 

Kumon, nou ‘Soci 1907’ del club
El centre d’estudis és especialista en augmentar les capacitats de l’alumne
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Nany avança en la seva rehabilitació a NyttaSport
La jugadora del Femení A i en-
trenadora del Femení B, Nany 
Haces, avança positivament en 
la seva rehabilitació de la lesió 
de lligament encreuat del ge-
noll, de la qual va ser operada 
a principis d’agost. 

Des d’aleshores, la central 
mallor quina assisteix setma-
nalment a sessions de rehabi-
litació al centre NyttaSport, fruit 
de l’acord de col·laboració que 
el club té amb aquest centre de 
salut i entrenament personal, 
que disposa d’aparells d’última 
generació tecnològica en quant 
al tractament de lesions.

Guillem Rueda, director de 
Nytta, explica que “Nany fa 
dos mesos que ve un cop per 
setmana a Nytta per accelerar 

la seva recuperació. Avui en 
dia, se sap que qualsevol le-
sió músculo-esquelètica s’ha 
d’afrontar de forma global, ja 
que el sistema funciona com a 
una unitat i l’objectiu és acon-
seguir l’equilibri de les diferents 
cadenes musculars. 

D’aquesta manera, preparem 
articulacions i músculs per als 
diferents esforços a que es 
veurà sotmès durant la pràctica 
esportiva. L’entrenament de la 
Nany aquests mesos es basa 
en potenciar la força muscular 
i la propiocepció de tot el cos, 
però com a treball principal 
potenciar i equilibrar la mus-
culatura de l’extremitat inferior. 
En el cas del lligament encreuat 
anterior, és bàsic potenciar els 
isquotibials perquè subjectin la 

tíbia en el seu possible despla-
çament anterior”.

Per la seva banda, la jugadora 
Nany afi rma que “és un regal 
poder comptar per part del club 
amb un acord amb Nytta, un 
centre amb aquesta infraes-
tructura i recursos. Qualsevol 
esportista que es lesiona somia 
tornar el més aviat possible. 

Personalment, estic encantada 
i molt agraïda amb en Guillem 
Rueda, encarregat de dur el 
meu entrenament. Sóc consci-
ent de l’esforç que el club rea-
litza amb mi i de l’atenció que 
estic rebent. És un luxe poder 
formar part d’aquest equip”.

NyttaSport es troba situat al 
carrer Aribau 225 

Eybis evita 
el quiròfan

La lateral escapulada del Femení A fi nalment no haurà de passar 
pel quiròfan. 

Tot i que en unes primeres valoracions mèdiques de la Mutualitat 
de Futbolistes es va decidir que s’hauria d’operar del trencament 
del creuat anterior, posteriorsproves i valoracions del mateix 
equip mèdic han optat per fer un tractament més conservador 
en tractar-se d’un trencament parcial i no total del lligament. El 
temps de baixa estimat és de 3 mesos  
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Des de L’Escapvlat volem dedicar unes línies a la memòria d’Enric Vidal, pare 
de Xavier Vidal, autor dels articles històrics d’aquesta publicació. Qui va ser 
soci número 17 de l’Europa i ens va deixar el passat 28 de novembre, va ser 
un home clau en el recull de dades, alineacions, estadístiques i informacions de 

la història de l’Europa, sense el qual no es podria haver completat la major part 
dels arxius que ara té el club de la primera meitat del segle XX. El seu treball, 
seguit ara pel seu fi ll, val el seu pes en or a nivell documentatiu. Des d’aquestes 
breus línies volem enviar el nostre condol a familiars i amics  

HISTÒRIA

Des de L’Escapvlat volem dedicar unes línies a la memòria d’Enric Vidal, pare 
de Xa ier Vidal a tor dels articles històrics d’aq esta p blicació Q i a ser

la història de l’Europa, sense el qual no es podria haver completat la major part 
dels ar i s q e ara té el cl b de la primera meitat del segle XX El se treball

MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Xavier Vidal
Retrospectiva de la Copa Catalunya

L’idil·li de la Copa Catalunya amb l’Europa 
ve de lluny, concretament des de fa 20 
anys, quan es van aconseguir dos títols 
de manera consecutiva en les edicions 
de 1997 i 1998 i que van acabar de re-
fermar-se amb la recent Copa del 2015. 
No obstant, des de la temporada 1989-90, 
que va signifi car la primera edició ofi cial 
del torneig ( i encara sota la denominació 
de Copa Generalitat) els escapulats han 
viscut nombrosos partits i fets que cal 
explicar més enllà dels tres campionats 
aconseguits. 

Així, a fi nals d’octubre de 1989 es disputa-
va la primera eliminatòria i el sorteig ens 
havia enparellat amb la Montañesa; era 
el primer enfrontament ofi cial de les dues 
entitats. En el partit a Nou Barris els nos-
tres van aconseguir (vist la malastrugança 
històrica que hi ha per guanyar allà) un 
històric 1-5. Malgrat que a la tornada es va 
perdre per 2-3 es va seguir endavant a la 
competició. Es va eli  minar també a doble 
partit a Sants, Júpiter i Rubí per caure a 
quarts de fi nal contra la Gramanet. En 
aquell Europa hi jugaven homes com 
Paco, Carmona, Salinas, Capella, Ureña, 
Capi, Soriano o Castillo, que van ser la 
columna vertebral de l’equip que havia 
aconseguit l’ascens a Tercera Divisió. 
Menys recorregut van tenir els escapulats 
en l’edició de l’any se güent, ja que es va 
caure en la primera ronda contra un Sant 
Cugat on hi jugava l’ex-escapulat Carmo-
na i un joveníssim Gandoy.

A la Copa Catalunya 1991-92 es va 
quedar eliminat a mans del Badalona en 
segona ronda, de la mateixa manera que 
a la de 1992-93, on el Levante Las Planas 
a partit únic ens va eliminar a la mateixa 
ronda. La temporada 1993-94 l’Europa no 
participaria, ja que no va poder quadrar 
el calendari per disputar el torneig, que a 
partir d’aquell any passava ja a ser de-
nominat Copa Catalunya. La temporada 
següent es patia una dura eliminació 
contra el Barceloneta a la primera ronda 
i a partit únic; i es que no es podia perdre 

amb una plantilla que estava dissenyada 
per jugar a Segona B. 

L’edició del 1995-96 l’Europa també va 
renunciar a jugar per coincidir amb la 
inauguració del Nou Sardenya. Així es 
va arribar a la històrica edició de la tem-
porada 1996-97, on primer s’eliminava al 
Levante Las Planas per 3-1. A quarts de 
fi nal la FCF va idear un innovadora elimi-
natòria en format triangular, que consistia 
en dos mini-partits de 45 minuts contra el 
Badaloní (0-0) i el Manlleu (victòria per 
2-0) que donava accés a les semifi nals. 
A ‘semis’ i amb el mateix format de trian-
gular l’Europa va eliminar l’Espanyol (amb 

Tamudo, Herrera, i Capdevila entre altres 
del primer equip periquito) i el Sabadell. A 
la fi nal esperava el Barça. Des de l’històric 
partit de desempat pel Campionat de Ca-
talunya de 1923 no s’havia tornat a jugar 
en una fi nal contra els barcelonistes i a 
l’igual que 74 anys enrere, els escapulats 
van derrotar els blaugranes, en un excel-
lent encontre, per un clar 3-1 a l’estadi de 
L`Hospitalet. ‘Sir’ Bobby Robson, tècnic 
blaugrana aquella temporada, va aplaudir 
a peu de camp els jugadors escapulats al 
fi nalitzar el partit.

Al mes d’agost d’aquell any s’iniciava la 
edició 1997-98; l’Europa va eliminar en 
primera ronda al Bordeta i al Sant Cugat 
en un d’aquells triangulars que ja hem 

comentat. D’igual manera els escapulats 
es van desfer de la Gramenet i del Sant 
Andreu. A quarts de fi nal un indiscutible 
3-0 eliminava el Palamós i a semifi nals 
tornava a esperar l’Espanyol, aquest cop 
a partit únic de 90 minuts. L’equip, però, 
anava com un llamp i els blanc-i-blaus van 
perdre per 2-0 al Nou Sardenya en una 
nit passada per aigua. Com l’any anterior, 
el Barça esperava a la fi nal, aquest cop a 
terreny propi, el Miniestadi... 

Els barcelonistes, escaldats per la derrota 
de l’edició passada, van presentar un 
onze amb 9 jugadors del primer equip, 
deixant ben clar que aquesta vegada no 

deixarien lloc a la sorpresa. L’Europa,com 
si estigués imbuït per l’esperit de les ges-
tes dels anys 20, no es va deixar acoqui-
nar i en un magnífi c partit es va endur la 
segona Copa Catalunya consecutiva des-
prés de guanyar el Barça als penals (1-1 
al fi nal dels 90 minuts amb l’històric gol de 
Fernando). Guanyar-la un cop podia ser 
casualitat, però dues vegades i contra el 
totpoderós FC Barcelona era una heroïci-
tat que encara ningú ha igualat. De totes 
maneres i en una falta de respecte i tacte 
de la FCF, 18 dies després d’aconseguir 
aquesta gran fi ta, l’Europa disputava, i 
des de la primera eliminatòria, la següent 
edició de la Copa Catalunya. De res valia 
haver estat campió i dues vegades segui-
des. Així doncs ,en aquella primera ronda 

Badalona i Badaloní van ser eliminats, 
però a la següent el Figueres barrava el 
pas i l’equip quedava fora. Amb el canvi 
de segle l’Europa va enllaçar tot un seguit 
d’edicions on es va quedar eliminat a la 
primera eliminatòria o no es passava 
de vuitens de fi nal. A mode d’anècdota 
cal destacar els 4 gols aconseguits per 
Àlex Delmàs en l’enfrontament contra el 
Blanes en l’edició 2006-07.

Ja amb Pedro Dólera a la banqueta s’ar-
ribava a vuitens de fi nal en la copa 2010-
11, on l’Europa s’enfrontà per primera 
vegada i en competició ofi cial a l’Equipo 
Ja i l’Olímpic Can Fatjó. L’any següent i 
després d’una golejada per 2-5 al Marti-
nenc, els nostres quedaven eliminats pel 
Sant Andreu. Les dues properes edicions 
van ser decebedores al fer-nos fora el 
Vilassar de Dalt i el Castelldefels al primer 
partit de la competició. Així s’arribava a 
l’edició 2014-15, on ja en la primera eli-
minatòria l’Espanyol B quedava eliminat 
per un ajustat 1-0 (cal dir que en aquestes 
edicions els equips B de Barça i Espanyol 
ja participaven per que els primers equips 
d’aquests dos clubs disputaven la Super-
copa). Tot seguit Castelldefels i Ascó eren 
eliminats als penals. El camí es posava 
més difícil quan a quarts de fi nal el Barça 
B ( de Segona A) era el rival, però un gran 
partit dels escapulats va deixar un 3-0 al 
marcador i el bitllet cap a la semifi nal on 
esperaria un altre Segona A; el Centre 
d’Esports Sabadell. En un altre recital 
escapulat es repetia el resultat anterior 
(3-0) i després de 17 anys es tornava a 
una fi nal de la Copa Catalunya.

Aquest cop el rival seria el Girona, que en 
aquella temporada estava ben capfi cat en 
aconseguir l’ascens a Primera Divisió. Fi-
nalment el 25 de març de 2015 en un Nou 
Sardenya ple a vessar com en les grans 
ocasions, Alberto i Poves avançaven els 
graciens i amb el 2-1 fi nal s’aconseguia 
el títol per situar-se en el tercer lloc del 
palmarés. Copa Catalunya i Europa son 
dos noms que sempre aniran lligats. 


