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Descobrim l’opinió
i els gustos dels
jugador de l’equip

El capità de la primera plantilla, Àlex Delmàs, dóna
resposta a les preguntes de
“L’Escapvlat” en un qüestionari personal que periòdicament servirà per conèixer en
profunditat l’historial esportiu, els records i vivències
dels jugadors del Primer
Equip, així com per saber
aspectes més personals
com gustos, aficions, reflexions i anècdotes.
Pàgina 3

I també...
Pàgina 2
Us oferim un tema destacat,
un protagonista i una enquesta
cada mes.

El Club Esportiu Europa estrena avui,
per primera vegada a la seva història,
un periòdic de caràcter mensual destinat a reemplaçar el que, temps enrere,
va ser el butlletí oficial del club i que,
amb la mateixa periodicitat, informava
a socis i aficionats sobre la actualitat
esportiva i social de l’entitat.
L’estrena coincideix amb un partit
de luxe per la categoria, un Europa
- L’Hospitalet que, a banda de ser un
gran cartell de partit, enguany està
carregat d’interès donada la situació
que es va produïr al partit d’anada.

El conjunt riberenc va guanyar en l’aspecte esportiu per 2-0 sobre la gespa,
en un partit lluitat i disputat per tots
dos equips i on els de Jordi Vinyals
van acabar mereixent, per nombre
d’ocasions, la victòria. No obstant, un
fet va condicionar aquell partit i és la
aliniació incorrecte d’un jugador local,
Ivan Peralta, el qual no tenia la fitxa
federativa per competir degudament
tramitada i validada.
Aquest fet va portar l’Europa a impugnar el partit. En primera instància el
Comitè de Competició de la Federació

Catalana de Futbol va donar la raó a
l’Europa, però l’equip presidit per Miguel García va decidir recòrrer aquesta
decisió a un òrgan esportiu superior,
el “Comité de Apelación” de la RFEF
(Real Federación Española de Fútbol).
En aquest cas la raó va caure del cantó
dels locals, que van tornar a recuperar
els punts.
A dia d’avui aquesta segona resolució
està sota recurs del CE Europa, qui
ha presentat una alegació a la decisió
final i ha presentat noves proves i documentació per tal de recupe- rar uns

punts que el club considera, segons la
llei esportiva vigent, que no poden ser
concedits a L’Hospitalet per fer jugar
durant 14 minuts un jugador sense
fitxa tramitada.
Aquest fet dóna un especial “morbo”
al partit d’aquesta segona volta, on no
només hi ha en joc la victòria per valor
de tres punts (els que es disputaran
sobre la gespa) sinó també les ganes
de recuperar els altres tres pendents
d’un comitè.
Pàgina 4

Pàgines 6 i 7
Coneixerem les darreres notícies
de l’entorn escapulat tant a nivell esportiu com social que han
tingut lloc en els últims 30 dies,
totes elles tractades al detall i en
profunditat i ‘vestides’ amb les
millors fotos.
Pàgina 7
A la nostra particular hemeroteca,
l’historiador Xavier Vidal oferirà
mensualment un tast de moltes
de les vivències i notícies d’interès dels més de 102 anys de
l’entitat. En aquest número: la
Guerra Civil.
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editorial

El teu periòdic
Avui encetem una nova etapa del butlletí de l’Europa... tot i que,
per ser més exactes i justos amb el seu nou format en paper
de diari, l’anomenarem a partir d’ara periòdic. Esperem, ara sí,
que aquesta nova versió de la informació del club en suport de
paper tingui una continuïtat ferma i decidida. En els temps que
corren, internet i les noves tecnologies s’han convertit en una
eina gairebé imprescindible per a tothom i, a la pràctica, en la
forma més ràpida i actualitzada d’informar-se. En això l’Europa
es troba sobradament cobert amb el seu portal web.
Tot i això, encara en el cas del Club Esportiu Europa, amb una
quantitat de socis d’edat molt veterana, es fa necessària un
sistema de comunicació que l’informi i l’entretingui i en la que
pugui fer sentir la seva veu. Aquest sistema passa per recuperar
la tradició clàssica però encara potent d’informar sobre paper.
El periòdic “L’Escapvlat” tindrà una periodicitat mensual. Aquest
mitjà vol recuperar una mica l’estil d’aquells mítics butlletins
de finals dels anys 70 i principis dels 80 (adaptats al temps i
circumstàncies actuals) que tant magníficament feia el nostre
company i amic Ramon Vergés, però amb un format en el que
intentarem ser capdavanters i, de
moment, únics a tota la Tercera DiL’Escapvlat tindrà visió... el format en paper de diari.
una periodicitat L’Escapvlat tindrà diverses sec
cions fixes d’entrevistes a jugadors
mensual
i socis, estadístiques, dades del
rival que ens visita, apartats d’història del club, notícies de l’entitat que s’hagin produït en el darrer
mes, una parcel·la també dedicada al Futbol Base, Escola i
altres seccions esportives i/o socials de l’Europa. El nostre desig
és que el soci també participi de L’Escapvlat, no només com a
possible entrevistat ocasional, sinó també aportant idees, crítiques constructives, escrits o informació que pugui ser útil compartir amb el club i la resta d’aficionats. En aquesta connexió
que volem establir amb el soci, hi té cabuda també un projecte
en el que estem treballant i del qual us anirem informant.
Durant aquesta temporada s’ha editat el magnífic llibre del Centenari titulat “Història d’un històric”, escrit pel també històric soci
Ramon Vergés, a qui és inevitable tornar a citar quan parlem de
la vida del club. Amb aquestes dades i amb altres aportacions
s’està preparant el Fons Documental i Arxiu Històric del club que
esperem pugui estar a disposició de consulta dels aficionats en
un futur pròxim. Esperem, doncs, que L’Escapvlat tingui una bona acollida entre socis i aficionats, i que entre tots fem possible
la seva llarga vida. Visca l’Europa!

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

S’estabilitzarà el Juvenil a la
zona mitja de la lliga?

Sí
No

71,4%
28,6%

*Dades recollides a 7 dies del tancament

l’enquesta
Fer L’Escapvlat en paper
de diari és...?
A) Millor que en revista petita
B) Pitjor que en revista petita
C) Una opció com qualsevol altra
Vota a: ceeuropa.cat. Cada mes publicarem el
resultat de la darrera enquesta del portal web.

la notícia destacada

Marcel Ugas, l’àngel
de la guarda del futbol

14 de febrer de 2010

protagonista
Laia Sangorrín
Davantera del Femení A

El fisioterapeuta del Primer Equip de l’Europa ja
ha salvat dues vides en dues temporades
La casualitat ha portat a Marcel Ugas, fisioterapeuta de la primera
plantilla del Club Esportiu Europa a ser protagonista durant dues
campanyes de lliga consecutives. Contra el Balaguer, el migcampista
escapulat Dani Valderas va patir un fort xoc contra un rival que el va
deixar “KO” sobre la gespa. La ràpida intervenció d’Ugas va evitar
que Valderas acabés per empassar-se la llengua. Dóna la casualitat
que la temporada passada, també al Nou Sardenya, el ‘salvador’
fisioterapeuta escapulat ja va intervenir en una acció similar a
l’Europa-Amposta. En aquella ocasió va caure el defensa visitant
Ubay, el qual si va arribar a empassar-se la llengua. En Marcel, amb
l’anomenat ‘tub de Guedel’, va aconseguir salvar-li la vida
Laia Sangorrín, coneguda
esportivament com “Sango”, es va convertir el diumenge dia 17 de gener en
una dona rècord al club.
En partit de la Lliga Nacional femenina, l’Europa va
visitar el terreny de joc del
Polvoritense, equip situat
a la zona baixa. El conjunt
escapulat es va imposar
per 1-7 (la golejada més
gran a domicili d’aquesta
temporada), però l’encontre va passar a la història
per un altre fet. Sango va
fer un dels “hat-trick” més
ràpids de la història i el
més ràpid des que existeix la secció femenina del
CE Europa. La davantera
gracienca va fer tres gols
consecutius del minut 18 al
23 de joc del primer temps,
és a dir, en només cinc minuts. Totalment històric!

L’Escapvlat per dins...
L’Escapvlat és un mitjà de comunicació
oficial del Club Esportiu Europa que
depèn del Departament de Premsa i
vinculat amb els altres canals oficials del
club (web i TV) a nivell informatiu i també
a nivell d’estil periodístic corporatiu. L’Escapvlat està produït per DeBarris, SCCL.
L’Escapvlat té una periodicitat mensual.

• Edició i Consell Rector
Junta Directiva del CE Europa
• Direcció
Àngel Garreta (Cap de Premsa)
Agustí Tenllado (Directiu adjunt)
• Redacció
Xavier Vidal, Jordi Vela, Xavier Lucas, Albert
Benet, Agustí Tenllado i Àngel Garreta
• Maquetació i fotografia
Àngel Garreta
• Publicitat
‘DeBarris, sccl’ (Sandra. 692 601 261)

• Fonts informatives i gràfiques
Arxiu històric del CE Europa. Fons Documental del CE Europa. Web oficial del CE Europa.
Llibre del Centenari “Història d’un històric”.
• Contacte
info@ceeuropa.cat
• Informació diària sobre el club
via web: ceeuropa.cat i europatv.cat
Dipòsit legal: B-8.927-2010

... qui som?
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Delmàs: “m’agradaria retirar-me aquí
i fer-ho com un jugador molt important”
premiat de 2a B aquella mateixa temporada va ser un tal Leo
Messi. El vam recollir junts.
... i el pitjor?
Baixar a 3a amb el Premià.
Quin és el millor gol que has
marcat a la teva carrera?
Amb l’Europa. va ser a camp
del Masnou. Vaig marcar amb
una vaselina des de mig camp.
També recordo els que vaig
marcar als partits Europa- Palafrugell i Europa-Girona.
Virtut al camp?
Visió de joc i caràcter.
Defecte al camp?
Precisament també el caràcter.
És virtut i defecte.

Una entrevista d’Agustí Tenllado

Iniciem aquesta secció d’entrevistes a jugadors del primer equip i ho fem amb Àlex
Delmàs, primer capità i un
dels jugadors més carismàtics de la plantilla. Amb
aquesta entrevista volem
acostar-vos més la figura del
capità tant en la seva vessant
esportiva com humana.
Àlex, explica’ns els teus orígens al món del futbol.
Vaig començar a jugar a la PBB
La Roca. De benjamí vaig anar
al Granollers on vaig realitzar
pràcticament tot el futbol base.
Vaig fer un parèntesi de 3 anys
jugant al CF Cardedeu (el meu
germà jugava al 1r equip) on,
al poc de complir els 16 anys,
vaig debutar a la Regional
Preferent. Després vaig tornar
al Granollers per jugar al juvenil
de Divisió d’Honor i en edat juvenil ja jugava al 1r equip de 3a
Divisió del EC Granollers.

Quants entrenadors diferents has tingut?
Buf! A aquestes alçades n’he
tingut uns quants. Al voltant
d’uns 15 sense comptar els del
futbol base.
De quin tècnic en guardes
millor record?
Pensaràs que és un tòpic
però és la realitat: de tots els
entrenadors s’aprèn quelcom.
M’agradaria recordar a Ramon
Mayo. Em va fer capità només
arribar a l’equip i em va donar
la responsabilitat. Aquell equip
va fer les dues millors temporades de la història del Granollers
i, en la primera d’elles, només
ens va faltar sort per derrotar
al Mar Menor i pujar a 2a B.
També Dani Rizaldos, que em
va fer debutar a 3a Divisió quan
encara no tenia ni 17 anys.
Millor record futbolístic?
Rebre el premi a millor jugador
de la 3a Divisió la temporada
03-04. Curiosament el jugador

Acostumes a tirar els penals
però darrerament n’has fallat
alguns. Com t’afecta això?
No he tingut una bona ratxa,
però tampoc defugiré si el grup
creu que haig de xutar jo. El
cos tècnic creu que és millor
que durant un temps faci un
parèntesi per no perjudicar-me.
Jo faré el que el grup demani.
Quina relació tens amb els
aficionats de l’Europa i en
particular amb les penyes?
Tinc una relació fantàstica amb

Àlex Delmàs Clascà
LLOC I DATA DE NAIXEMENT

05/06/78 · La Roca del Vallès
HISTORIAL

> Futbol base:
PBB La Roca
EC Granollers
CF Cardedeu
EC Granollers
> Sènior:
EC Granollers (96/97)

parla el soci
Ramon Novella
Soci número 51

Una entrevista d’Albert Benet

els aficionats. Em sento molt
estimat i jo també els estimo.
Tens ja 31 anys. T’agradaria
retirar-te a l’Europa?
Sí. I voldria fer-ho com un jugador important a la història.
QÜESTIONARI PERSONAL
Amb parella o sense? Fills?
Casat. Fills encara no però
espero tenir-ne algun dia.
País més bonic?
Catalunya.

Vostè es desplaça sempre per veure L’Europa.
Sí. Sempre que els horaris
m’ho permeten vaig en
tren. S’hi va més tranquil.

Menjar predilecte?
La pasta.

Enguany pot anar amb
l’autocar, què li sembla?
Molt bé. Aquesta temporada l’he agafat dos cops.

Una pel·lícula i un llibre
Pel·lícula “Spy Game” i llibre
“La sort del meu destí”

Vostè mai es queixa.
No faig soroll. Si em queixo
és directe al president.

A banda del futbol...
Treballo a l’empresa familiar,
que es dedica a fabricar tubs
d’acer de precisió.

Sempre dóna suport als
presidents i directiva.
Als dos darrers sí. Ens han
tret de la claveguera.

Millor experiència a la vida?
Moltes, però crec que les millors encara estan per venir.

Quina nota posaria vostè
a l’actual junta?
Ho estan fent bé. Hi posen
voluntat i cor.

Pitjor experiència a la vida?
La mort del meu pare i del meu
cosí en accident de cotxe
+ entrevista a: www.ceeuropa.cat

el seu ‘DNI’ esportiu
NOM COMPLET
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CE Sabadell (97-99)
CE Premià (99-03)
EC Granollers (03-05)
CE Mataró (05/06)
CE Europa (06-...)
Amb l’Europa porta disputats
119* partits oficials en campionat de lliga de Tercera Divisió.
Després d’haver estat segon
capità, des d’aquest estiu
exerceix funcions de primer.
*=partits comptabilitzats fins 14/01/10

Un elogi a l’equip?
Lluiten.
I una crítica?
Fa falta un altre davanter
amb gol.
Tenim possibilitats de
jugar el PlayOff?
Podem tenir-ne amb una
davantera més encertada.
Recorda del darrer desplaçament a un PlayOff?
Sí. A Lorca. Vam perdre.
Quants partits s’ha perdut aquesta temporada?
Cap.
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El Partit

de la

Jornada
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CE EUROPA vs CE L’HOSPITALET
Campionat de Lliga de Tercera Divisió (grup V) · 14 de febrer de 2010 · 25a jornada · Estadi Nou Sardenya · 12 hores
Al Nou Sardenya es juga el
partit de l’any, almenys el
d’aquesta temporada que ens
ocupa, la 09/10. La visita del
gairebé intractable líder de la
categoria, L’Hospitalet, es presenta com una autèntica prova
de foc pels homes de Pedro
Dólera, els quals es mantenen
fins a la data invictes al Nou
Sardenya, establint en aquest
sentit registres rècord.
Parlant de rècords, el de gols
encaixats del ‘Zamora’ de la
categoria, el porter riberenc
Craviotto, és dels millors de
totes les lligues europees.
De fet, la temporada dels de
Jordi Vinyals és, fins a la data,

senzillament per emmarcar. Als
aficionats al futbol català se’ls
hi fa difícil imaginar un final de
temporada sense l’ascens de
L’Hospitalet a Segona B.
No obstant, el conjunt presidit
per Miguel García ja sap el que
és fer una temporada amb uns
números estratosfèrics (la passada, per no anar més lluny) i
caure a les primeres de canvi
al PlayOff. Tot i això, el que
sembla garantit és que ningú li
discutirà al líder la seva gairebé
virtual condició de campió de
lliga, ja que s’haurien de capgirar molt les coses a la zona alta
per a coronar un altre equip
que no sigui L’Hospitalet.

El partit de la primera volta
del campionat, disputat al
Municipal de La Feixa Llarga,
va deparar un 2-0 pels locals
al marcador, però aquest resultat es podria convertir en
un 0-3 si prospera el segon
recurs presentat per l’Europa
a una impugnació per aliniació
indeguda que manté tots dos
equips a l’espectativa del Comité Español de Disciplina Deportiva des de fa uns mesos.
Aquest fet, viscut intensament
durant les jornades posteriors
al duel entre graciencs i riberencs, posa un punt de ‘morbo’
al duel de la matinal d’avui, en
que tant jugadors com tècnics

i aficionats voldran sumar la
victòria encara amb més motivació que si la visita de l’actual
líder de Tercera fos una visita
protocolària més.
En els darrers precedents a
Gràcia, els dos equips van acabar empatant (les temporades
03/04 i la passada, la 08/09).
De fet l’equip de la franja vermella és dels pocs equips amb
els que l’Europa ha rivalitzat,
al llarg de la seva història, a
quatre de les cinc màximes
categories del futbol. Des de
Segona A fins a Preferent,
Europa i L’Hospitalet han jugat
envoltats de professionalisme i
també de forma “amateur”

Els precedents en temporades anteriors

Un duel molt marcat
pel “Cas Peralta”

En l’actual lliga, un duel entre escapulats i riberencs
seria un dels partits més
interessants de l’any. Enguany, però, un fet li suma
un especial ‘morbo’ al duel
que avui s’ha de viure al
Nou Sardenya.
En el partit de la primera
volta, un fet va engegar
una polèmica que s’arrossega encara fins avui.
Al minut 76 de partit, el
jugador local Iván Peralta
va saltar al terreny de joc
sense tenir la fitxa validada per la FCF (Federació
Catalana de Futbol). El resultat de victòria riberenca
per 2-0 va ser impugnat
per l’Europa i ratificat per
la FCF. L’Hospitalet va
presentar un recurs a la
Federación Española, que
li va retornar els punts.
Ara aquesta sentència té
un recurs de l’Europa pendent d’estudi i que fa que
l’assignació d’aquell triomf
estigui encara, a dia d’avui,
penjant d’un fil. El curiós
del cas, però, és que Peralta, que es va fer famós
de la nit al dia, ja no forma
part de L’Hospitalet, sinó
que va ser cedit pocs dies
després al Montcada

La història del rival

CE L’Hospitalet
Fundat l’any 1957

El Centre d’Esports L’Hospitalet va nèixer el 7 de Juliol de 1957
com a resultat de la fusió dels tres equips més importants de la
ciutat, UD Hospitalet, CD Santa Eulàlia i CF Hércules. Va començar a competir la temporada 1957/58 al Grup VIè de la Tercera
Divisió ocupant la plaça de l’esmentat Hércules i jugant els seus
partits al camp de Torre Melina. Ben aviat però, el 15 de Maig de
1958, es va traslladar a un nou camp, el Municipal, camp de gran
record pels europeístes, doncs allà els escapulats van guanyar el
títol de la Copa Catalunya de 1997 al Barça dels Blanc, Stoichkov,
Pizzi, Cuéllar, Busquets, etc... per 3 gols a 1. Aquest va ser el
seu camp fins al 1999, any en que l’equip riberenc va emigrar
cap a l’actual, el flamant Municipal de la Feixa Llarga, construït
el 1992 per acollir el beisbol dels Jocs Olímpics.
El 1963 va aconseguir jugar a la Segona Divisió on s’hi va mantenir tres temporades. Posteriorment va patir una considerable
davallada que el va portar primer a Tercera i després a Preferent.
Va tornar a Tercera l’any 1977 (l’Europa aquell any va ser campió) i l’any 1982 va assolir l’ascens a Segona B on s’hi ha estat
23 temporades amb esporàdics descensos a Tercera com el de

la temporada 2002-03 i el més recent 2007-08. Curiosament
aquests dos últims descensos s’han produït després d’haver
disputat dues fases d’ascens a Segona A. Cal dir que l’entitat,
als anys 80, va tenir un acord de filiació amb l’Espanyol que li
va aportar alguns dels jugadors més destacats que hagi tingut:
Miquel Soler, Lardín, Roberto Fresnedoso i Eloy entre altres.
Aquest any, no cal dir-ho, L’Hospitalet és el “coco” de la categoria
i té una plantilla d’autèntic luxe: el ‘Zamora’ Craviotto a la porteria, els germans argentins Viale (Manu i Lucas) a la defensa,
secundats per Hammouch i Barón, un mig del camp comandat per
l’exprimera Toni Velamazán, al costat de Manel, i una davantera
letal amb el “cueta” Jordi Martínez, Eloi Fontanella i Tarrés. No
podem oblidar-nos de l’habilidós exeuropeista David Corominas.
Tots ells estan dirigits per Jordi Vinyals. Sota les seves ordres
han destacat enguany joves com Cristian Alfonso i Lobato.
Aquest partit té el seu morbo, com diu la nostra portada, per la
polèmica del partit de la primera volta amb el ja conegut “Cas
Peralta” (jugador avui dia a les files del Montcada).Un partit, sens
dubte, interessant des de tot els punts de vista

L’Europa
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Xifres

PRIMER EQUIP

JUVENIL A i FEMENÍ A

EQUIPS DESTACATS

EQUIP (masculí)

MÀXIMS GOLEJADORS DE L’EQUIP
JUGADOR
SIMÓN
Gatell
Cano
Valderas
Marc Fernández
Xavi
Nefta
Iván Álvarez
Padilla

GOLS
7
5
5
4
4
2
2
2
2

NOTA: Els resultats de lliga de Primer Equip, Juvenil i Femení
estan posats en ordre de “local-visitant”. Als partits de tornada
cal llegir el local com a visitant i el visitant com a local.

DIVISIÓ

PUNTS

POSICIÓ

Preferent
Primera

20
23

13 de 16
8 de 16

Cadet A
Cadet B

Divisió d’Honor
Primera

16
52

14 de 16
1 de 16

Infantil A
Infantil B

Divisió d’Honor
Primera

12
35

15 de 16
4 de 16

Preferent
Primera

20
33

10 de 16
5 de 16

DIVISIÓ

PUNTS

POSICIÓ

Femení B
Femení C

Cadet-Juvenil
Cadet-Juvenil

36
36

2 de 15
5 de 16

Femení F7

Infantil

40

2 de 12

Juvenil B
Juvenil C

Aleví A
Aleví B
EQUIP (femení)

*Totes les classificacions completes de tots els equips a www.ceeuropa.cat
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Ramon Gatell dóna la volta
al món amb dos grans gols

14 de febrer de 2010

El Femení A fitxa la defensa
Evelyn de la Real Sociedad

El còrner “olímpic” i la vaselina des de 40 metres que van suposar les
dues primeres dianes contra la Pobla de Mafumet, protagonistes a TV3
Primer Equip
Els dos grans gols de Ramon Gatell contra la Pobla de
Mafumet han donat la volta
al món. Diem al món perquè
les dianes del ‘noi de la casa’
s’han pogut veure en franja de
màxima audiència dels migdies per TV3 i també pel Canal
Internacional de la Corporació
Catalana de Ràdio i TV. També
el programa ‘Esport Club’ se’n
va fer ressó.
És molt i molt difícil que un
equip de Tercera Divisió ocupi gairebé un minut sencer
a l’informatiu de TV3 -o de
qualsevol altra cadena de
gran abast- per una notícia
que sigui purament de futbol
i no pas un escàndol o un fet
extraesportiu. Quan aquests
equips surten, acostumen a ser
a final de temporada, fruit d’un
ascens o un títol regional. En
aquesta ocasió, però, l’Europa
va ser protagonista a TV3 per
únicament l’essència d’aquest
esport: els gols.
Tal com va dir la presentadora
de l’espai d’esports de la cadena, Marta Bosch, els gols
de Gatell bé es podrien haver
signat al futbol de les estrelles
de Primera Divisió. Aquestes
dues extraordinàries accions
no tan sols van sortir el migdia
del passat 1 de febrer, sinó que
per la tarda el programa ‘Esport
Club’ va tornar a comentar dos
dels millors gols d’aquesta
temporada a Tercera. Un moment de glòria inesborrable pel
jugador i també un moment
estelar de protagonisme del
Primer Equip de l’Europa en
la millor temporada esportiva
dels darrers vuit anys.

El jugador, entrevistat al dia
següent en exclusiva per ceeuropa.cat, va manifestar sentirse “molt content per com es va
desenvolupar tot. La victòria,
participar amb els gols, fer
un bon partit, dedicar el gol
als nanos, rebre l’agraïment
del públic...més bé no podia
sortir!”.
En aquest sentit, el del reconeixement, el migcampista
escapulat admetia que el fet
de sortir per televisió “em va
deixar molt sorprès. Durant
el dia d’ahir vaig rebre moltes
felicitacions... i també bromes
dels companys de l’equip!”.
Respecte als gols, la intenció de la vaselina des de 40
metres era clara. “Abans que
arribés la pilota als meus peus
ja havia vist al porter avançat”,
manifesta Gatell. A l’acció del
gol olímpic, el futbolista va
admetre que “la intenció és
buscar una centrada tancada
i en executar el còrner li vaig

donar més força del que és
normal i va entrar directe”.
Tot i això, Ramon Gatell no
considera que el de La Pobla
de Mafumet fos el seu millor
partit des que juga al Primer
Equip i a Tercera. “Segurament
pels dos gols molta gent diria
que sí que ho és. Certament
ha estat un dels millors que
he jugat, però crec que hi ha
hagut altres que, en global, han
estat més complets però potser
sense el plus dels gols”.
Del que no queda dubte és que
el futbolista, format a Gràcia,
ha aconseguit un protagonisme televisiu que en la majoria
de vegades no tindran mai ni
tan sols futbolistes de Segona.
Això ja no li treu ningú.
Els aficionats que vulguin
veure els gols o la peça de l’informatiu de TV3, ho poden fer
accedint a ‘Europa TV’, el portal de vídeos del club. Adreça
web: www.europatv.cat

Femení
El Femení A de l’Europa ha
realitzat una incorporació en
aquest mercat d’hivern. Es
tracta de la jugadora Evelyn
Santos, defensa provinent
de la Real Sociedad i amb
experiència a la màxima categoria, la Superlliga. La jugadora pot ocupar dues places a la defensa gracienca,
ja sigui de lateral o central.
Evelyn Santos es converteix
d’aquesta forma en la incorporació d’hivern del primer

equip femení, un reforç amb
el que es buscarà consolidar
la sisena posició actual i la
bona dinàmica en general de
l’equip en lliga. La jugadora,
de 26 anys, provè de l’equip
femení de la Real Sociedad.
Natural d’Elgoibar, Evelyn
feia un mes que ja entrenava
amb l’equip dirigit enguany
per Natalia Astrain i en
aquest temps ha convençut
l’entrenadora. La jugadora
va debutar amb derrota al
duel que va enfrontar les
gracienques amb el colíder,
l’equip filial de l’Espanyol

Acord de col·laboració entre
l’Europa i la firma Peugeot
El Club
El Club Esportiu Europa i la prestigosa marca
d’automòbils, a través del
concesionari BarcelonesaPeugeot, han arribat a un
acord de col·laboració on la
marca oferirà descomptes i
promocions a socis del club i
participarà activament en acMarta Bosch comenta els gols de Gatell als esports del ‘TN Migdia’

tes socials, presentacions i
festes esportives que l’entitat
escapulada pugui organitzar o celebrar durant l’any.
Peugeot oferirà als socis i jugadors del club vehicles de
substitució en taller i gestió
personalitzada. L’acord, previst per un any, podria ser ampliable en un futur proper
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notícies flash
Nova estructura
Des del passat mes de juny,
el Futbol Base del CE Europa està estructurat de
manera diferent a la que ho
havia estat en els darrers
anys. L’organigrama actual
es fonamenta en una triple
coordinació: per una banda,
Jordi Vela és qui s’encarrega
de tots els temes logístics i
organitzatius com els horaris, els recursos humans,
materials, etc. Marc Fernández és el coordinador esportiu d’equips cadets i juvenils,
mentre que Fredi Martín coordina els equips des dels
infantils fins als alevins.
Es va substituir doncs la coordinació separada del Nou
Sardenya i de l’Àliga per una
coordinació per etapes
Equips de la Fundació
La Fundació Esportiva Europa compta també amb equips
federats que competeixen
oficialment. Hi ha sis equips
benjamins, un aleví, un infantil i un cadet. Tots ells juguen al Camp de l’Àliga i els
seus coordinadors són Xavi
Lucas i Jonathan Ortuño
Any difícil pels equips “A”
Juvenil A, Cadet A i Infantil
A lluiten aquesta temporada
a la part baixa de la classificació. Després d’un mal
inici de lliga, el Juvenil A ha
anat escalant posicions a la
classificació però Infantil A i
Cadet A es troben en plena
lluita per salvar la categoria.
El mateix està succeint amb
el Juvenil B de Preferent.
La nota positiva l’està donant
l’Aleví A, que manté una línia
ascendent de joc i resultats
que l’ha portat a la zona
tranquil·la de la classifica-

ció; especial mèrit té aquest
equip ja que al juny va veure
com gran part dels jugadors marxaven de l’Europa,
havent-se de refer pràcticament tot l’equip
Alguns equips jugaran per
Setmana Santa
El Cadet B i el Cadet D (les
joies de la corona de la base
aquesta temporada) es desplaçaran per Setmana Santa
a Astúries per jugar la Oviedo Cup. L’Aleví B jagarà la
València Cup i per la seva
banda, l’Aleví A jugarà el
prestigiós torneig MIC a la
Costa Brava
Els equips femenins de
base, molt ben classificats
Els tres equips femenins de
base lluiten a la part alta de
les seves respectives lligues.
El Femení B és seriós aspirant, juntament amb Mercantil i San Gabriel, a guanyar la
lliga. Per la seva banda, el
Femení C, amb un grup de
noies que majoritàriament
debuten a futbol 11, està fent
un paper molt bo a la competició. Les més petites també estan classificades a la
part alta de la seva lliga, en
lluita amb Barcelona i Molins
de Rei. La base femenina
de l’Europa gaudeix de molt
bona salut

MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Xavier Vidal

El Comitè d’Incautació del club durant la Guerra Civil
El 18 de juliol de 1936 s’iniciava
la Guerra Civil a l’estat espanyol. Aquest fet faria capgirar tot
el funcionament de la societat, i
per tant el futbol i més concretament l’Europa no van quedar al
marge dels esdeveniments.
L’aixecament militar i l’inici del
conflicte bèl·lic en època estival
no van afectar en un principi les
competicions futbolístiques i per
tant la temporada 1935-36 es va
tancar de manera normal.
L’Europa afrontava la següent
temporada, la 1936-37 a la
Primera Categoria B del Campionat de Catalunya, és a dir, una
per sota de la màxima divisió
catalana.
El cop d’estat havia estat sufocat a Barcelona per les forces
anarquistes que, envalentides
per aquesta acció i veient la
incapacitat del Govern de la Generalitat de controlar el país, es
van fer els amos de la situació.
Aquesta revolució social, unida
al desig de crear una societat
nova, basada en l’igualtat de
classes, va provocar que molts
obrers confisquessin empreses,
fàbriques i entitats privades
en nom dels sindicats que

representaven. És el que es va
anomenar com col·lectivitzacions.
Les entitats esportives no en van
ser pas una excepció d’aquest
fenòmen, i l’Europa tampoc.
A l’Espanyol, els directius van
marxar cames ajudeu-me a l’exili,
quan van veure que les masses
anarquistes no anaven amb gaire
bones intencions cap a ells i el
Barça va ser confiscat pels treballadors del club el 15 d’agost de
1936, de manera més pacifica.
L’Europa per no ser menys, també
va patir la confiscació sindical i en
una nota publicada a la premsa
el 23 de setembre de 1936 s’informava que el “Comitè Directiu
d’Incautació” havia pres les regnes
del Club.
Francesc Sugot, president fins
aquell moment, va ser rellevat en
el càrrec per un desconegut Jaime
Planas Farré. Com a norma general, els potents sindicats anarcosindicalistes posaven al capdavant
de les empreses o institucions,
homes de la seva confiança per tal
que controlessin i informessin de la
situació interna. Darrera d’aquest
president imposat, la resta de la
Junta Directiva estava composada

La comissió esportiva
Aquesta comissió es reuneix
setmanalment per analitzar
la situació del Futbol Base i
els Femenins. Integrada per
Arturo Ramirez i Pep Gràcia (directius), Xavi Lucas
(director de l’Escola) i Jordi
Vela, Marc Fernández i Fredi
Martín (coordinadors), la comissió vetlla pels aspectes
esportius i disciplinaris que
afecten als diferents estaments (equips, jugadors, entrenadors i famílies)

7

Equip de l’Europa durant la Guerra Civil

per europeistes íntegres, molts
dels quals s’havien deixat la
pell per la salvació del club en
la desfeta de 1931. .
La Federació Catalana de Futbol, també va ser confiscada i el
14 d’agost un grup d’homes del
Comitè Central de les Milícies
Antifeixistes prenia possessió
de l’organisme, fent president
Ramon Eroles i fent fora Joan
Baptista Roca Caball, qui va
haver d’exiliar-se. Tot això va
provocar que l’inici dels partits
del Campionat de Catalunya de
la temporada 1936-37, patissin
un mes de retràs en el seu començament i les competicions
a nivell estatal quedaven suspeses en estar Espanya dividida
en dos fronts.
Començaven doncs, tres anys
de molta guerra i poc futbol;
amb jugadors mobilitzats al
front i amb equips que es donaven de baixa dels campionats per l’arribada de l’enemic.
Els diaris recordaven fins i tot
la prohibició de assistir als
camps de futbol amb armes
de foc. A Catalunya, un cop la
revolució anarco-sindicalista va
ser controlada i apaivagada, la
situació social va tornar a una
relativa normalitat. Així doncs i
encara amb la guerra en curs,
Francesc Sugot va tornar a ser
president.
L’Europa va aconseguir durant
la guerra ascendir a la màxima
categoria del futbol català, però
la dictadura del general Franco
va anul·lar posteriorment totes
les competicions jugades durant la guerra i per tant es va
haver de retrocedir

Et vols anunciar en
aquesta revista?

Truca’ns i
t’informarem

692 601 261
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