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La Covid-19 atura tot el món i també la competició futbolística
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GRAN INICI | No es guanyaven els dos primers partits de la lliga des de la temporada 2013/2014

Sis punts de sis possibles!

El calendari,
molt complicat
a l’inici i contra

dos dels
equips favorits

per estar a
dalt de tot,

ha estat marcat
amb un triomf

en les dues
primeres

caselles. Ara
toca el derbi!

La primera
plantilla

masculina del
CE Europa

ha començat
la lliga del

subgrup 5A
de Tercera

Divisió amb
dues sòlides

victòries

Àngel Garreta

És com s’acaba, no com es 
comença. Aquesta és una 

frase molt recurrent en el món 
del futbol per animar tots 
aquells equips i jugadors que 
no han iniciat bé la lliga, ar-
gumentant que encara queda 
molt calendari per endavant. 
És una frase certa, com també 
seria certa si s’aplica a un gran 
inici de lliga. 
 Sens dubte, millor 
començar bé la lliga que no 
pas malament, però també és 
cert que el camí és molt llarg i 
encara pot passar de tot, per a 
malament i també per a molt 
bé. No obstant, ningú nega 
que guanyar els dos primers 
partits de la lliga és motivador, 
més encara enguany, quan la 
primera fase de la competició 
és curta i, de cara a la segona, 

es passa de grup arrossegant 
els punts de la lliga regular del 
primer cicle.
 Amb tot, cal desta-
car que el calendari inicial de 
l’Europa no era -ni és encara- 
gens fàcil. En les dues prime-
res jornades tenia al davant 
dos dels equips favorits per 
lluitar per la promoció dins 
el subgrup 5A, el Vilafranca 
i la Pobla de Mafumet. Per 
acabar-ho d’adobar, a tanca-
ment d’aquest periódic que-
da afrontar la visita a casa de 
la sempre complicada Mon-
tañesa. Almenys en dos dels 
tres duels difícils de l’inici 
de la lliga ja s’han sumat els 3 
punts. Hi haurà ‘triplet’?
 El que queda clar és 
que l’Europa, fidel al seu es-
til, ha començat la temporada 
com un tro, una temporada 
incerta amb la Covid-19 8

Albert Martí i Fode celebren el 0-3 a La Pobla

Un dels motius que més omple 
d’orgull als socis i aficionats de 
l’Europa és la presència de juga-
dors (i també tècnics) de la casa 
a la primera plantilla masculina.
 Des de fa tres anys, 
l’aposta pel planter és ferma i 
decidida al Primer Equip de 

Tercera Divisió. La meitat dels 
jugadors que trepitgen la gespa i 
la meitat dels tècnics que com-
posen l’’staf ’ són o bé graciencs 
o bé sorgits dels diferents equips 
de base del club.
 A La Pobla de Mafumet 
es va donar una tarda perfecta: 

Va estrenar-se com a titular i 
amb protagonisme en els tres 
gols i diana inclosa Albert Mar-
tí. Va debutar amb la samarreta 
escapulada a Tercera Divisió 
Arnau Vilamitjana, va tornar a 
participar en el seu segon partit 
de lliga Ricki Vidal, jugador que 

encara pertany a l’Europa B. Per 
si això no fos poc, l’Europa va fer 
servir en el seu primer partit a 
domicili fins a vuit jugadors fets 
a Gràcia: Prats, Varona, Albert 
Martí, Ricki Vidal, Pau López, 
Adri Guillen, Vilamitjana i Ser-
gi Pastells.

... i amb els de la casa!

Arnau Vilamitjana
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No és fàcil, per a cap equip de 
futbol, guanyar els dos primers 
partits de lliga a Tercera Divisió. 
Per punter que sigui el club fa-
vorit de torn, aquesta categoria i 
les que l’envolten són exigents i 
molt igualades.
 És per això que, encara 
que sovint ningú hi caigui en 
l’estadística, feia set anys que 
l’Europa no guanyava els dos 
primers partits del campionat. 
El darrer precedent és de l’inici 
de la temporada 2013/2014, 
quan l’equip llavors entrenat 

per Pedro Dólera va guanyar 
els 4 partits inicials de la lliga: 
Cornellà, Santboià, Gavà i Cas-
telldefels. Aquella temporada va 
finalitzar amb la disputa de la 
promoció d’ascens on el club es-
capulat va veure’s les cares amb 
la Mutilvera i el Socuéllamos.
 En la data en què es 
tanca aquest número del periò-
dic L’Escapvlat, l’Europa encara 
no ha jugat la seva tercera jorna-
da -quarta del calendari, donat 
que l’equip descansava la jorna-
da 1-. Fins on seguirà la ratxa?

Set anys 
sense doblet!

Un onze de l’Europa 2013/2014 al Nou Sardenya

Un estil que enamora

L’equip reconeixent el suport de l’afició en un partit al Nou Sardenya

Més enllà de la dificultat que 
tingui la lliga de torn de cada 
temporada, més enllà de la com-
posició de la plantilla i més enllà 
també de la pandèmia, l’Europa 
ha adoptat en els darrers tres anys 
un estil de futbol molt reconeixi-
ble, dinàmic, alegre i veloç que 
enamora als seus aficionats i en-
ganxa nous adeptes.

L’augment de número de socis de 
les darreres temporades, amb una 
elevació exponencial com no hi 
ha hagut dècades enrere, així ho 
avala. La gent nova, la que no ha 
viscut de tota la vida l’Europa i 
s’hi enganxa ara, sigui jove o més 
gran, ho fa per mil motius i tan-
tes històries personals com socis 
nous n’hi ha, però de ben segur 

que és nexe comú de tota aquesta 
gent el bon gust pel futbol que 
transmet l’Europa, no només en 
el seu primer equip masculí sinó 
també en el femení.
 Militar a categories que 
no formen part de la ‘Liga de 
Fútbol Profesional’ no treu que 
l’espectacle que s’ofereix sigui es-
tèticament molt bonic 8
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Trencant els registres històrics
EN LÍNIA ASCENDENT | Des de la temporada 2007/2008 que no hi ha cap derrota després de tres jornades

Tot i que el Femení A de 
l’Europa està acostumat 

a viure a la zona noble de la 
Lliga Nacional des que el club 
va assolir categoria estatal 
-amb comptades excepcions-, 
no treu que els seus inicis de 
lliga històrics presentin xifres 
complicades en les primeres 
jornades. De fet, des de la 
temporada 2007/2008 que 
les jugadores escapulades no 
arriben a les portes de la jor-
nada 4 sense haver perdut. 
 La darrera ocasió en 
què, transcorregudes tres jor-
nades, l’equip no presentava 
cap derrota fa més de tretze 
anys, quan el conjunt graci-
enc va començar guanyant 5-2 
la PB La Roca, 2-4 l’Estartit 
B i 4-2 l’Espanyol B. Aquell 
equip no va caure derrotat 
fins la jornada 6 a casa 8

Celebració del primer gol de la temporada contra el Sant Gabriel
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Grup Solfinc, un mateix origen
i un mateix propòsit

Redacció

Tot va començar a la Sagrada Fa-
mília, en un altre segle, en una 

altra època... però compartint una 
mateixa història. Una història plena 
d’aprenentatges, d’avenços i d’adap-
tació, un procés que ens ha fet créi-
xer, que ens ha fet triomfar i arribar 
a ser el que som a dia d’avui.
 I és que tota història té 
un principi i la nostra va ser al teu 
costat, al 1977, a la banda de la 
Sagrada Família i en aquesta gran 
ciutat, Barcelona.  Cada un va ha-
ver de seguir el seu camí i tu et vas 
anar. Et vas anar a un altre lloc, 
però no gaire lluny, ja que enyora-
ves el teu barri i la teva ciutat.
 On estava el teu camp de 
futbol, van créixer arbres, es van 
posar fanals i bancs... La Sagrada 

Família va seguir creixent al ma-
teix temps que nosaltres, sent més 
gran i poderosa, sense deixar en-
rere el seu passat. Tot va canviar, 
menys l’essència que vas deixar: la 
de divertir i entretenir a la gent 
del barri, creant així una comuni-
tat unida. 
 Mirem enrere i recordem 
aquests temps en què érem una 
empresa acabada de construir que 
gestionava algunes comunitats de 
propietaris.  Ràpidament vam saber 
adaptar-nos, arribant a gestionar 
també el lloguer dels nostres clients 
per donar-los el millor servei possi-
ble, ja que són la nostra família. 
 Quan ens vam adonar ,ja 
estàvem venent i llogant pisos des 
de la nostra oficina immobiliària. 
Per no parlar de tots els assessors 
que estan amb nosaltres, entre ells
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grans arquitectes i advocats, que sem-
pre han estat aquí donant consell i as-
sessorant a les persones del barri.
 I aquí estem ara, amb les 
nostres quatre oficines, on va comen-
çar tot, al nostre barri, a la Sagrada 
Família. Traiem el cap per la fines-
tra i veiem amb orgull el cartell on 
va començar tot, on va començar la 
història del CE Europa. Els nostres 
camins s’han unit per crear alguna 
cosa més forta, per donar-nos suport 
mútuament més que mai. I és que vi-
vim temps d’incertesa. Per a tots està 
sent difícil i per a vosaltres, Europa, 
també. Per això us volem donar el 
nostre suport, a vosaltres, als pares i 
als nens... a totes aquestes persones 
que estan passant per tot això.
 Us diem: ànim, superarem 
aquesta situació i tornarem a veure 
aviat el camp ple d’espectadors i de 
bon ambient, al Nou Sardenya, i a vi-
brar amb el teu futbol. Sabem que la 
unió fa la força i no només passarà tot 
això, sinó que ens farà més forts 8
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L’Assemblea General, el dia 18
PENDENTS DE LA NORMATIVA | Les activitats que es poden realitzar al novembre depenen del Procicat

L’Assemblea General Or-
dinària de socis i sòcies 

de l’Europa, que estava previs-
ta pel dilluns 2 de novembre, 
no es va poder celebrar per les 
noves mesures Covid-19 que 
va aprovar el Govern i que va 
obligar a tancar ‘El Centre’, 
recinte on s’havia de celebrar. 
Ara, tot i la incertesa de si hi 
haurà noves mesures i si es 

podrà celebrar o s’haurà de 
tornar a reprogramar, el club 
convoca l’Assemblea per un 
dia on, teòricament, s’hauran 
aixecat les restriccions.
 Així doncs, si res ho 
impedeix, l’Assemblea se cele-
brarà el dimecres 18 de novem-
bre a les 18:30 hores al Centre 
Moral i Instructiu de Gràcia 
(c/ Ros de Olano, 9)   8

Disponible la nova bandera del club

L’Europa estrena nova 
bandera del club, ja dis-

ponible a les oficines de for-
ma física i també a la botiga 
en línia (botiga.ceeuropa.cat)
per a comandes digitals.
 El club ha adaptat els 
elements de l’anterior bandera 
a l’estat actual (modificacions 
en la tipografia de lletra i en 
l’escut, amb la pilota clàssica 
marró). Està disponible per no-
més 5€ de forma presencial i 5€ 

més les despeses d’enviament a 
la botiga digital.
 Així mateix i amb la 
vista posada en els regals de 
Nadal, a la botiga del club es 
poden adquirir molts més pro-
ductes com ara les samarretes  
oficials de l’equip, bufandes, 
pins, gorres, motxilles, tovallo-
les, etc.
 El club amplirà prope-
rament la seva varietat de pro-
ductes disponibles 8

Imatge de la darrera Assemblea General que va tenir lloc a ‘El Centre’

La nova bandera oneja a l’estadi
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PRIMER EQUIP MASCULÍ · 1a FASE
JORNADA LOCAL VISITANT DATA

1 -descans- - 18/10/20
2 EUROPA VILAFRANCA 25/10/20

3 P. MAFUMET EUROPA 01/11/20
4 EUROPA MONTAÑESA 08/11/20
5 MANRESA EUROPA 15/11/20
6 EUROPA VALLS 22/11/20
7 TERRASSA EUROPA 29/11/20
8 EUROPA CASTELLDEFELS 06/12/20
9 IGUALADA EUROPA 13/12/20

10 EUROPA SAN CRISTÓBAL 20/12/20
11 SANTFELIUENC EUROPA 10/01/21
12 -descans- - 17/01/21
13 VILAFRANCA EUROPA 24/01/21

14 EUROPA P. MAFUMET 31/01/21
15 MONTAÑESA EUROPA 07/02/21
16 EUROPA MANRESA 14/02/21
17 VALLS EUROPA 21/02/21
18 EUROPA TERRASSA 28/02/21
19 CASTELLDEFELS EUROPA 07/03/21
20 EUROPA IGUALADA 14/03/21
21 SAN CRISTÓBAL EUROPA 21/03/21
22 EUROPA SANTFELIUENC 28/03/21

PRIMER EQUIP FEMENÍ
JORNADA LOCAL VISITANT DATA

1 EUROPA SANT GABRIEL 18/10/20

2 TERRASSA EUROPA 25/10/20

3 EUROPA RIUDOMS 01/11/20
4 PARDINYES EUROPA 08/11/20
5 EUROPA LEVANTE LP 15/11/20
6 VIC RIUPRIMER EUROPA 22/11/20
7 -descans- - 29/11/20
8 EUROPA HUESCA 06/12/20
9 COLLERENSE EUROPA 13/12/20

10 EUROPA IGUALADA 20/12/20
11 SON SARDINA EUROPA 10/01/21
12 EUROPA ATL. BALEARS 17/01/21
13 GIRONA EUROPA 24/01/21

14 EUROPA PALLEJÀ 31/01/21
15 ZARAGOZA B EUROPA 07/02/21
16 SANT GABRIEL EUROPA 14/02/21
17 EUROPA TERRASSA 21/02/21
18 RIUDOMS EUROPA 28/02/21
19 EUROPA PARDINYES 07/03/21
20 LEVANTE LP EUROPA 14/03/21
21 EUROPA VIC RIUPRIMER 21/03/21
22 -descans- - 28/03/21
23 HUESCA EUROPA 04/04/21
24 EUROPA COLLERENSE 11/04/21
25 IGUALADA EUROPA 18/04/21
26 EUROPA SON SARDINA 25/04/21
27 ATL. BALEARS EUROPA 02/05/21
28 EUROPA GIRONA 09/05/21
29 PALLEJÀ EUROPA 16/05/21
30 EUROPA ZARAGOZA B 30/05/21

Calendari de competició dels quatre principals equips

JUVENIL A MASCULÍ · 1a FASE
JORNADA LOCAL VISITANT DATA

1 SAN FRANCISCO EUROPA 08/12/20
2 EUROPA BARCELONA 08/11/20
3 AT. VILLACARLOS EUROPA 15/11/20
4 EUROPA ESPANYOL 22/11/20
5 MALLORCA EUROPA 29/11/20
6 EUROPA CORNELLÀ 06/12/20
7 EUROPA GIRONA 13/12/20
8 PENYA ARRABAL EUROPA 20/12/20
9 EUROPA DAMM 27/12/21

10 EUROPA SAN FRANCISCO 10/01/21
11 BARCELONA EUROPA 17/01/21
12 EUROPA ATL. VILLACARLOS 24/01/21

13 ESPANYOL EUROPA 31/01/21
14 EUROPA MALLORCA 07/02/21
15 CORNELLÀ EUROPA 14/02/21
16 GIRONA EUROPA 21/02/21
17 EUROPA PENYA ARRABAL 28/02/21
18 DAMM EUROPA 07/03/21

EUROPA B · 1a FASE
JORNADA LOCAL VISITANT DATA

1 EUROPA SANT IGNASI 04/10/20

2 CANYELLES EUROPA 11/10/20

3 EUROPA STA. PERPÈTUA ?

4 ESC. BARBERÀ EUROPA ?

5 -descans- - -
6 PARC EUROPA 08/11/20
7 PUBILLA CASAS EUROPA 15/11/20
8 EUROPA TURÓ PEIRA 22/11/20
9 SARRIÀ EUROPA 29/11/20

10 EUROPA ST.J.MONTCADA 06/12/20
11 R. VALLBONA EUROPA 13/12/20
12 SANT IGNASI EUROPA 20/12/20
13 EUROPA CANYELLES 10/01/21
14 STA. PERPÈTUA EUROPA 17/01/21
15 EUROPA ESC. BARBERÀ 24/01/21

16 -descans- - 31/01/21
17 EUROPA PARC 07/02/21
18 EUROPA PUBILLA CASAS 14/02/21
19 TURÓ PEIRA EUROPA 21/02/21
20 EUROPA SARRIÀ 28/02/21
21 ST.J.MONTCADA EUROPA 07/03/21
22 EUROPA R. VALLBONA 14/03/21

Dels 4 principals
equips del club,
tots menys el

Femení A tenen
la lliga formada
de tal manera
que cal jugar
una primera
fase abans
de decidir

la posició final

La pandèmia
de la Covid-19
afecta de ple

tots els diversos
calendaris de

lliga dels equips
de l’Europa,

ja sigui d’orígen
amb el seu

format o pels
múltiples

ajornaments
de partits
que hi ha
i hi haurà

El curs 2020/2021 ja ha 
donat el seu tret de sor-

tida i tothom viu pendent de 
si podrà donar el d’arribada 
amb l’afectació del Coronavi-
rus tant present.
 Els diferents equips 
de l’Europa han donat ini-
ci a les seves lligues a tanca-
ment d’aquesta publicació, 
tots menys el Juvenil A, que 
ajornat el primer partit de 
lliga previst pel dia 1 de no-
vembre contra el San Fracis-
co -i programat de nou pel 8 
de desembre-, encara no sap 
si podrà jugar el del 8 de no-
vembre contra el Barcelona al 
Nou Sardenya, pendent tam-
bé de la Covid-19. Uns calen-
daris incerts però que us els 
oferim en aquesta pàgina com 
a primera guia de l’any  8

Els equips que disputen una primera fase jugaran una segona
depenent de la classificació: per pujar/mantenir-se o per no baixar



Oriol Pons: “Al debut al camp del Sants
vaig gaudir com un nen petit”

Àngel Garreta

La Divisió d’Honor juvenil 
és, de totes les categories 

federades on l’Europa hi té 
presència, la que ha comen-
çat més tard la lliga. Ho va 
fer el passat 1 de novembre, 
però l’Europa no va poder es-
trenar-se per tenir un cas de 
Covid-19 a la plantilla. Sobre 
l’inici del campionat, el calen-
dari de la temporada i la seva 
experiència aquest estiu ju-
gant amistosos amb el Primer 
Equip masculí en parlem amb 
Oriol Pons, davanter del Juve-
nil A que suma la seva segona 
temporada a la màxima cate-
goria estatal i que recentment 
ha caigut lesionat.

Primer de tot, Uri, com vas 
de la lesió?
Ho porto millor del que es-
perava. M’he mentalitzat que 
he de treballar des de casa per 
quan arribi el moment d’in-
corporar-me de nou a l’equip. 
Desgraciadament hauré de 
passar per quiròfan i fins el 
2021 no podré tornar, però 
espero fer-ho el més aviat pos-
sible, donat que tindrem una 
llarga temporada.

Com has viscut la pretempo-
rada que has pogut jugar?
De forma increïble, atípica 
per la Covid-19, però he gau-
dit molt tant amb el Juvenil A 
com amb el Primer Equip.

Parlant del Primer Equip, 
com has viscut l’experiència?
Ha estat un orgull poder te-
nir alguns minuts amb ells. Al 
debut al camp del Sants vaig 
gaudir com un nen petit. Va 
ser el primer partit després 
de sis mesos aturats i quina 
millor manera de tornar que 
remuntant un 2-0 amb l’afició 
animant-nos en tot moment. 
M’he sentit molt acollit per 
tots els companys i els hi estic 
molt agraït.

Com veus el Juvenil A de cara 
a començar la lliga?
L’equip té moltes ganes. Es-
tem ben preparats i sabem els 
rivals complicats que tenim. 
La Divisió d’Honor és una 
categoria molt difícil i som 
conscients que hem de treba-
llar al 200% si volem aconse-
guir els objectius. Amb tot, si 
algú pot som nosaltres, perquè 
tenim bons jugadors i un bon 
cos tècic. Som un equip treba-
llador i estic segur que podem 
fer una gran temporada.

Creus que la competició es 
podrà acabar?
Jo espero que ja no ens afecti 
més la Covid-19. És el nos-
tre darrer any de juvenils i 
volem gaudir d’una categoria 
tan bonica com aquesta. Per 
tant, hem d’anar amb precau-
ció amb tots els nostres mo-
viments ja que el risc és molt 
alt. Esperem poder acabar.

Dels dos subgrups de la cate-
goria, creus que a l’Europa li 
ha tocat el grup més dur?
Els dos són competitius. No-
saltres no som ningú per de-
cidir si estan ben repartits o 
no. Al final la nostra feina és 
jugar. El nostre grup és molt 
exigent i ens veurem les cares 
amb tots els grans. Això és 
cert, però no és excusa. Hem 
de fer-nos forts a casa i ser 
durs i un rival incòmode fora 
del Nou Sardenya. Hem de su-
mar els màxims punts.

Heu sigut l’equip amb més 
setmanes de pretemporada i 
quan toca començar... un po-
sitiu ho impedeix!
Al final s’ha ajornat més d’un 
partit, no només el nostre. 
L’equip tenia moltes ganes 
d’estrenar-se però al final el 
més important és la salut i que 
no hi hagi cap més positiu. 
També desitgem que el nos-
tre company es recuperi aviat, 
de la millor manera possible i 
torni al grup per ajudar-nos a 
competir millor 8

Pons (Barcelona, 06/06/02) 
es vol dedicar professional-
ment al màrqueting i els ne-
gocis. Com a jugador de base 
ha passat per Penitents, Hor-
ta, Tecnofutbol, Sant Cugat, 
Gavà i Cerdanyola. Va arribar 
al club el primer any de juvenil 
(a l’equip C). El seu avi va ser 
capità de l’Horta a Tercera Di-
visió. Un referent per ell.

Futur expert 
en màrqueting

Uri Pons pressiona un rival en l’amistós a casa contra el Parets


