
Segell
Amb la figura del mític ju-
gador Manel Cros al cen-
tre de la imatge, l’escut
del club i l’actual estadi,
el Nou Sardenya, són els
elements que componen

un segell colo-
rista i que ha tin-
gut una enorme
acollida

peculiar nom,com pels capítols que
ha protagonitzat al llarg de la seva
història. L’equip escapulat per ex-
cel·lència, arrelat a la també histò-
rica Vila de Gràcia, és pioner a im-
pulsar els dos principals esports a
tot l’estat: el futbol i el bàsquet. Par-
lar d’esport és fer-ho, en els seus
orígens i de forma inevitable,de l’Eu-
ropa. Com en totes les trajectòries
centenàries, l’evolució del club gra-
cienc està marcada per capítols glo-
riosos i d’altres de dramàtics. No
obstant, l’Europa s’ha caracteritzat
sempre per ser inconformista amb
els cops que el destí de vegades re-
serva, i s’ha sabut sobreposar en
tot moment a les adversitats... com
Gràcia. Dos destins, el del club i el
de la seva Vila, que van units des
del mateix naixement de l’entitat.

DE LA VILA AL CONTINENT
Al llarg dels anys, l’Europa ha estat
marcat per l’associacionisme, l’a-
rrelament, la defensa dels valors i
la lluita contra el pes dels esdeve-
niments negatius, a la vegada que,
amb humilitat, s’ha carregat a les
espatlles el pes d’una gran histò-
ria que l’ha portat al llarg del temps

E
l Club Esportiu Europa es
va fundar tal dia com avui
de fa cent anys. El 5 de
juny de 1907, fruit de la fu-
sió de dos clubs graciencs,

el Provençal i el Madrid de Barcelo-
na. En fer-ho, tots dos clubs van de-
cidir adoptar el nom d’un club que
acabava de desaparèixer, el FC Eu-
ropa. Canviant només les inicials
(per CD Europa), es va començar a
donar vida al club que ara coneixem.
Cent anys després, viure el Cente-
nari de l’Europa és celebrar una
efemèride força especial. Així, és
avui el dia que obre els actes de ce-
lebració dels seus 100 anys de vi-
da amb un partit davant l’Osasuna
(20.00 hores).

El club gracienc és un dels més
singulars de Catalunya, tant pel seu
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Arrenca el Centenari

El primer partit de bàsquet de
l’Estat el va guanyar... ¡l’Europa!

Logo
Curvilini i modest en les
formes, el logo del Cen-
tenari reflecteix diversos
motius arrelats a la
història del club, formant
les lletres
CEE i amb
un 100 en
forma d’es-
cut

Llibre
A mitjans de 2008, el
club editarà el llibre del
Centenari. Des del Pri-
mer Equip, passant pels
diferents esports i el
planter gracienc, resu-
mirà els moments més
destacats i singulars

Samarreta
La samarreta comme-
morativa s’estrenarà a
l’inici de la temporada
07-08. Serà un model a
mig camí entre el format
actual i un clar esperit de
record dels ‘daurats’
anys 20

a ser el primer equip de Gràcia, el
tercer de Barcelona i un dels més
grans de Catalunya. Curiosament,
l’Europa és un club que defensa els
colors d’un petit territori, antiga Vila
i actual barri barceloní, però que al-
hora defensa també el sentit de per-
tinença a una comunitat global, l’eu-
ropea. Al llarg de la història, els co-

L’Europa sempre és recordat pel futbol, però en la llarga
història escapulada hi ha una fita singular i única, que for-
ma part d’una de les pàgines d’or dels seus cent anys de
vida. El 8 de desembre de 1922, a les 12 del matí, l’Euro-
pa va convertir-se, oficialment, en el primer equip a tot
Espanya a guanyar un partit de ‘basketball’. Va ser a Grà-
cia contra el CE Laietà pel curiós –i curt- resultat de 8 a
2. Arran de l’estrena de la seva secció de bàsquet, l’Euro-
pa va aconseguir diverses fites, com dos Campionats de
Catalunya (1924 i 1926) i va ser pioner i impulsor d’aquest
esport ara fa 85 anys. Després de l’Europa, altres clubs
com el Martinenc FC i la UE de Sants també es van en-
ganxar a la febre pel bàsquet.

lors del club gracienc s’han defen-
sat des de les més baixes catego-
ries catalanes fins als més alts pa-
ratges europeus en forma de gires
internacionals. Un escapulari que
defensa des d’un petit bocí de terra
tot un vell continent, de les petites
fites a les grans gestes. Únic i sin-
gular. És l’Europa. n

Un partit amistós davant
l’Osasuna obre avui
oficialment els actes de
celebració dels 100
anys de vida de l’entitat

L’anècdota

ABANS...
Aquesta foto, de l’any 1910, és la més antiga que es conserva
de la plantilla de l’Europa. Durant els primers anys de vida, el
club vestia de ratlles verticals blanques i blaves. Drets, a dalt:
Oriols, A. Oriols i B. Pelaó. Al mig: Camps, Gómez i Alfaro. 
Agenollats: V. Martínez, Bordoy, Olivé, Miñana i Rafel 
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Gairebé cent anys després, un onze inicial del CE Europa. El dar-
rer que ha entrat a la història, per protagonitzar una de les gole-
jades més grans mai aconseguides (8-2 al Palafrugell). De dalt a
baix i d’esquerra a dreta: Iñaki, Ivi, Gely, Víctor López, Gallego,
Porcel, Egurbide, Delmàs, Fernando, Cirio i Albert Martínez

Una imatge del primer partit

CENTENARI CE EUROPA


