
La plantilla 10/11
al detall en un perfil
jugador a jugador

L’Europa s’ha convertit en el 
club de Tercera Divisió que 
més aviat ha configurat la 
seva plantilla. A L’Escapvlat 
ho hem aprofitat per oferir-te 
el perfil de tots els jugadors 
renovats i les noves cares 
de l’equip una a una.
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L’editorial i la notícia més 
destacada del mes estan 
protagonitzades per la tercera 
edició del Sopar del Soci.

I també...

Any I · Número 6 · 4 de juliol del 2010 · publicació oficial gratuïta del club

Un cop s’han acabat totes les 
lligues, publiquem les últimes 
classificacions pendents i 
t’oferim mitja pàgina amb la 
foto oficial del Primer Equip 
de l’Europa.

Els tornejos memorials de 
Xavi Vallejo en categoria aleví 
i Juanma Cabanas en infantil, 
èxit social i esportiu a nivell 
de Futbol Base.
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Un centenar de persones van estar presents a l’acte del 103 aniversari

El trofeu de lliga de 1923 va presidir
un emotiu i sentit Sopar del Soci

editorial
Un Europa ben viu
La tercera edició del Sopar del Soci va reforçar la consolidació 
d’un acte que pretenem es converteixi en un dels dies més impor-
tants del club al llarg de l’any. Aquest acte ha de servir per estrè-
nyer encara més els vincles entre alguns dels pilars fonamentals 
del CE Europa: els socis, els patrocinadors i l’àrea esportiva. Tots 
junts hem de caminar plegats en la recerca d’un objectiu comú: el 
creixement i desenvolupament del nostre club. 

En aquest sopar tothom s’hi veu representat: el soci perquè es 
premia la seva fidelitat d’anys envers una entitat. Els patrocina-
dors perquè veuen i constaten que el seu ajut econòmic no és en 

va, sinó que és agraït i recolzat. 
L’àrea esportiva perquè també 
observa que hi ha un reconeixe-
ment pel seu esforç i el seu treball. 
Aquest acte, juntament amb altres 
que s’han realizat durant el mes 
de juny com els Memorials Vallejo 
i Cabanas, el Torneig d’Associ-
acions i la Festa de l’Escola de 
Futbol, així com també el sopar de 
comiat de la gespa que es farà el 
10 de Juliol, demostren que l’Euro-

pa és viu. Evidentment, hi ha moltes coses a fer i a millorar (com 
en tot a la vida) però és difícil trobar un club del nivell i categoria 
del nostre en el que l’activitat social i el ressò mediàtic que tot 
això genera de forma paral·lela es pugui igualar o superar.

Per tot això, cada vegada es fa més evident la necessitat d’im-
plicació de tots els estaments. Des del primer a l’últim. Des de la 
Junta Directiva intentant dirigir i organitzar un club que pel volum 
generat fa que tingui una activitat poc comú a Tercera, passant 
pels patrocinadors, aportant aquest suport que tanta falta ens fa. 
Implicant també el soci, intentant participar i, perquè no, també 
aportant idees que puguin millorar el nostre club. Des de tots els 
estaments del Futbol Base, integrant-se i sentint-se orgullosos de 
pertànyer a l’Europa. També des de l’àrea esportiva a nivell de 
Primer Equip. La temporada vinent més d’una desena de juga-
dors del primer equip del conjunt escapulat col·laboraran com a 
monitors i entrenadors d’equips de la casa. Tots aquests aspectes 
positius, però, no han de fer que ens relaxem pensant que tot 
està fet. Al contrari! hem de seguir treballant amb constància i 
humilitat per a seguir avançant en la construcció d’un Europa més 
modern i adaptat al segle XXI. Tot això sempre sense perdre els 
valors identitaris, ni oblidar la nostra història centenària 

El Sopar del Soci
va demostrar
un any més
que l’entitat

es manté viva
i activa al llarg

del pas del temps

L’Escapvlat per dins...

L’Escapvlat és un mitjà de comunicació 
oficial del CE Europa que depèn del 
Departament de Premsa i vinculat amb els 
altres canals oficials del club (web i TV) a 
nivell informatiu i d’estil periodístic corporatiu. 
L’Escapvlat està produït per DeBarris, SCCL. 
L’Escapvlat té una periodicitat mensual amb 
una tirada de 2.500 exemplars.
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... qui som?

la notícia destacada

l’enquesta
La Tercera 10/11 serà, pel que 
fa als equips que participen...

A) Més competitiva 
B) Similar a la 09/10
C) Menys competitiva 

Vota a: ceeuropa.cat. Cada mes publicarem el 
resultat de la darrera enquesta del portal web.

Quina ha estat la millor línia
de joc del Primer Equip?

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Porteria

Mig Camp

Defensa

Davantera

33,3%

20%

13,3%

Dues imatges de la nit del 103 aniversari. A dalt, socis històrics
i autoritats descobrint la copa. A baix, imatge general de la sala.

[Redacció] La família escapu-
lada va viure una nit molt espe-
cial, una de les més emotives 
de la seva història, en l’acte 
del 103 aniversari de l’entitat. 
La tercera edició del Sopar del 
Soci va servir per reconèixer 
aquelles persones que porten 
25 i 50 anys de fidelitat. En 
aquesta ocasió, però, l’acte va 
servir per proclamar sis socis 
d’honor -veure pàgina 7- i per 
descobrir una sorpresa que va 
mantenir intrigat al soci durant 
tota la setmana prèvia.

Al final de l’acte, l’Europa va 
descobrir la copa de la lliga 
de 1923, l’original, trofeu que 
havia estat tots aquests anys 
al museu del FC Barcelona 
donat que el club blaugrana 
també l’havia guanyat el 1924 
(físicament la mateixa copa). 
Dos socis històrics, Alexandre 
Pujol -soci número 1- i Ramon 
Vergés -historiador i autor del 
llibre del Centenari-, van ser 
els encarregats de descobrir 
el trofeu al costat de Joan 
Oliver, director general del FC 
Barcelona, Jordi Casals, presi-
dent de la Federació Catalana 
de Futbol i Guillaume de Bode, 
president de l’Europa.

L’acte va refermar un any més 
el fort teixit social del club i va 
retrobar els socis de l’entitat 
amb el seu passat gloriós 

33,3%
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Anuncia’t a

truca’ns i t’informarem!

692 601 261

nOtícia DE pOrtaDa

El Nou Sardenya es prepara per la remodelació 
més important dels 15 anys d’existència de l’estadi
[Àngel Garreta] Durant els 
mesos de juliol (inici dia 12) i 
agost (previsió de finalització 
el dia 25), l’estadi gracienc 
viurà un canvi de gespa que 
suposarà un salt qualitatiu. 
L’obra no només se centrarà en 
el canvi de superfície sinó que 
aportarà millores de considera-
ció i també donarà sol·lució a 
problemes o defectes de cons-
trucció que té el Nou Sardenya 
des de la seva inauguració. La 
gespa, de darrera generació i 
que podrà ser -si es vol- ho-
mologada per la FIFA per la 
disputa de partits oficials de 
nivell professional, incorporarà 
el canvi del cautxú negre per 
un de tipus SBR de color verd 
que augmentarà la sensació 
de realitat de la superfície. Es 
col·locarà una gespa model 
“Prestige XM 60”, de la casa 
Poligras (la mateixa del darrer 
canvi fa vuit anys), en un total 
de 6.890 m2, guanyant 203m2 
respecte l’obra original de 
1995. La gespa tindrà una tija 
de filament únic de polietilè.

Així mateix, les boques per 
regar la gespa es canviaran, 
millorant la distribució. En se-
ran un total de sis: quatre als 
còrners i dues de centrals. Un 
altre dels aspectes que vari-
aran seran les porteries. Les 
actuals han quedat obsoletes. 
Actualment totes les porteries 
de futbol tensen la xarxa de 
forma externa, amb dos pals 
de contenció. En el procés de 
canvi es reemplaçaran les por-
teries aprofitant per col·locar 
una nova xarxa, possiblement 
amb els colors de l’Europa. 
 
Les obres obligaran al Primer 
Equip a fer els partits de pre-
temporada com a local al Camp 
de l’Àliga. Allà es disputarà per 
primera vegada el tradicional 
trofeu “Vila de Gràcia” 

Història de la gespa a Gràcia

Nit del dia 1 d’octubre de 2004. Inauguració de la gespa al Camp
de l’Àliga. Joan Josep Isern, llavors president del club, tallant la
cinta inaugural davant Jaume Roura i Ricard Martínez, president
de la FCF i regidor de Gràcia respectivament en aquells temps.

Els detalls de la reforma del terreny de joc

14 d’agost del 1960

Després de 53 anys, l’Europa estrenava la primera gespa del 
vell estadi de Sardenya. La gespa es va ser beneïda per Joa-
quim Masdexexart, arxipreste de Gràcia. Un ball de sardanes 
va precedir el plat fort: un amistós Europa - Barça.

15 d’agost del 1995

S’inaugura el Nou Sardenya. El recinte s’estrenava amb la col-
locació de la primera gespa artificial a Gràcia, una superfície 
de primera generació. L’estadi es va inaugurar disputant-se el 
primer trofeu Vila de Gràcia entre l’Europa i el Lleida.

9 d’agost del 2002

L’estadi canvia la gespa per una de segona generació i base 
de cautxú (reemplaçant la base de sal). És la gespa que ha 
arribat fins als nostres dies durant vuit anys.

1 d’octubre del 2004

El Camp de l’Àliga (creat el 1991 amb superfície de terra) veia 
aparèixer la gespa artificial que encara es manté a dia d’avui 
a les instal·lacions del nord de Gràcia.

Estiu del 2002. Canvi de la primera gespa artificial del Nou Sardenya.

Terreny: s’elevarà el terreny de joc per reformar i alçar el 
subsòl i es nivellarà a l’alçada de la sortida de vestidors.

Gespa: s’implantarà una gespa de darrera generació amb un 
cautxú de color verd que augmentarà la sensació visual de 
gespa natural. Es millorarà l’impacte del cos sobre el terra.

Dimensions: El nou rectangle de joc serà més gran. Concre-
tament es guanyarà 1 metre de llarg i 0,50 metres d’ample.

Reg: Es reemplaçaran totes les boques i s’instal·larà un nou 
sistema més potent i més ben direccionat per evitar que l’aigua 
es dispari cap a la graderia.

Drenatge: Es millorarà l’absorció d’aigua i es taparan les de-
sembocadures del perímetre per tal de deixar-les a la mateixa 
alçada de la gespa.

Per acomiadar la gespa que ha presidit el Nou Sardenya du-
rant les darreres nou temporades, l’Europa organitzarà una 
revetlla popular el dissabte dia 10 de juliol. Els socis (per 16€) 
i els aficionats (per 18€) podran gaudir d’una nit amb un sopar 
que inclourà begudes, coca, cava i cafè, per posteriorment 
participar en sortejos i regals del club així com la celebració 
d’un partit informal de futbol a la mitjanit, entre els assistents. 
Serà el darrer sobre la gespa actual. La revetlla acabarà amb 
discoteca i bar obert fins ben entrada la matinada. Per a més 
informació i reserva de tickets, cal adreçar-se a les oficines 
del club (c/ Secretari Coloma, 140). Límit: dimecres dia 7.

Revetlla de comiat dins l’estadi
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PRIMER EQUIP JUVENIL A 

De dalt a baix i d’esquerra a dreta: Asier (POR), Simón (DAV), Ramon Suàrez (MIG), Xavi Roca (DEF), Diego (DEF), Juli (DAV), Sergio (DEF) i Cañadas (POR) Ivan Álvarez (MIG),
Cano (DEF), Cristian Colás (2n entrenador), Jesús Amores (material), Pedro Dólera (entrenador), Víctor Martínez (directiu 1r equip), Toni Ribas (prep. porters) Siscu Boj (delegat),
Gatell (MIG) Pociello (DEF), Aitor Olmo (DEF), Marc Fernández (DAV), Josu (DAV), Ivan Plana (DAV), Àlex Isern (DEF), Delmàs (MIG), Valderas (MIG), Nefta (MIG) i Xavi Garcia (DAV)
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Un x Un plantilla, cOs tècnic i auXiliar · primEr Equip · tEmpOraDa 10/11 · tErcEra Divisió

2n ENTRENADOR
Dani Contreras (1a temp.)
ENTRENADOR PORTERS
Toni Ribas (2a temp.)
FISIOTERAPEUTA
Marcel Ugas (3a temp.)
DELEGAT
Siscu Boj (6a temp.)
UTILLER
Jesús Amores (16a temp.)
DIRECTIU SECCIÓ
Víctor Martínez (3a temp.)
PREMSA
Àngel Garreta (10a temp.)

DEMARCACIÓ
Migcampista
DATA NAIXEMENT
05/06/1978

09/10 · CE Europa
Partits jugats: 36 · Gols: 2
08/09 · CE Europa
Partits jugats: 32 · Gols: 8

DEMARCACIÓ
Migcampista
DATA NAIXEMENT
08/08/1985

09/10 · CE Europa
Partits jugats: 26 · Gols: 8
08/09 · CE Europa
Partits jugats: 7 · Gols: 1

DEMARCACIÓ
Porter
DATA NAIXEMENT
18/01/1982

09/10 · CE Europa
Partits jugats: 31 · Gols: -
08/09 · Vilanova
Partits jugats: 21 · Gols: -

DEMARCACIÓ
Porter
DATA NAIXEMENT
31/10/1983

09/10 · CE Europa
Partits jugats: 2 · Gols: -
08/09 · M.Poblet/Caravaca
Partits jugats: 25 · Gols: -

DEMARCACIÓ
Davanter
DATA NAIXEMENT
05/01/1982

09/10 · CE Europa
Partits jugats: 37 · Gols: 4
08/09 · CE Europa
Partits jugats: 30 · Gols: 3

DEMARCACIÓ
Defensa
DATA NAIXEMENT
07/03/1988

09/10 · CE Europa
Partits jugats: 30 · Gols: 8
08/09 · Marianao Poblet
Partits jugats: 34 · Gols: 9

DEMARCACIÓ
Defensa
DATA NAIXEMENT
26/08/1978

09/10 · CE Europa
Partits jugats: 20 · Gols: 1
08/09 · Peña Sport Tafalla
Partits jugats: 36 · Gols: 1

DEMARCACIÓ
Defensa
DATA NAIXEMENT
24/05/1984

09/10 · CE Europa
Partits jugats: 27 · Gols: -
08/09 · Cornellà
Partits jugats: 29 · Gols: 2

DEMARCACIÓ
Defensa
DATA NAIXEMENT
11/08/1983

09/10 · CE Europa
Partits jugats: 16 · Gols: -
08/09 · M.Poblet/Masnou
Partits jugats: 33 · Gols: 1

DEMARCACIÓ
Migcampista
DATA NAIXEMENT
22/10/1984

09/10 · CE Europa
Partits jugats: 30 · Gols: 2
08/09 · Marianao Poblet
Partits jugats: 34 · Gols: 1

DEMARCACIÓ
Migcampista
DATA NAIXEMENT
14/07/1986

09/10 · CE Europa
Partits jugats: 33 · Gols: 6
08/09 · Masnou
Partits jugats: 36 · Gols: 5

DEMARCACIÓ
Davanter
DATA NAIXEMENT
31/01/1984

09/10 · CE Europa
Partits jugats: 36 · Gols: 11
08/09 · Gramenet
Partits jugats: 31 · Gols: 3

ENTRENADOR

DATA NAIXEMENT
15/04/1973

09/10
CE Europa
08/09
Marianao Poblet

DEMARCACIÓ
Migcampista
DATA NAIXEMENT
02/09/1990

09/10 · Masnou
Partits jugats: 37 · Gols: 2
08/09 · Europa/Juvenil A
Partits jugats: 31 · Gols: 2

DEMARCACIÓ
Porter
DATA NAIXEMENT
03/05/1983

09/10 · Castelldefels
Partits jugats: 22 · Gols: -
08/09 · Castelldefels
Partits jugats: 19 · Gols: -

DEMARCACIÓ
Defensa
DATA NAIXEMENT
01/05/1986

09/10 · Cornellà
Partits jugats: 25 · Gols: -
08/09 · Marianao Poblet
Partits jugats: 36 · Gols: 1

DEMARCACIÓ
Defensa
DATA NAIXEMENT
07/05/1986

09/10 · Gramenet B
Partits jugats: 34 · Gols: 1
08/09 · Gramenet B
Partits jugats: 34 · Gols: 4

DEMARCACIÓ
Defensa
DATA NAIXEMENT
28/10/1988

09/10 · Blanes
Partits jugats: 31 · Gols: 4
08/09 · Blanes
Partits jugats: 35 · Gols: 8

DEMARCACIÓ
Migcampista
DATA NAIXEMENT
28/10/1986

09/10 · Premià
Partits jugats: 27 · Gols: 2
08/09 · Premià
Partits jugats: 34 · Gols: 6

DEMARCACIÓ
Migcampista
DATA NAIXEMENT
12/03/1988

09/10 · Blanes
Partits jugats: 35 · Gols: 4
08/09 · Vilassar Dalt
Partits jugats: 30 · Gols: 3

DEMARCACIÓ
Davanter
DATA NAIXEMENT
26/12/1988

09/10 · Premià
Partits jugats: 33 · Gols: 3
08/09 · Mataró
Partits jugats: 31 · Gols: 3

DEMARCACIÓ
Davanter
DATA NAIXEMENT
29/06/1983

09/10 · Cornellà
Partits jugats: 31 · Gols: 15
08/09 · La Muela
Partits jugats: 33 · Gols: 14

DEMARCACIÓ
Davanter
DATA NAIXEMENT
13/03/1984

09/10 · Manlleu
Partits jugats: 20 · Gols: 5
08/09 · Manlleu
Partits jugats: 37 · Gols: 9

DEMARCACIÓ
Defensa
DATA NAIXEMENT
20/01/1988

09/10 · CE Europa
Partits jugats: 27 · Gols: -
08/09 · CE Europa
Partits jugats: 31 · Gols: -
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Veterans

El Badalona guanya
a Gràcia el torneig
Històrics de veterans

La segona edició del Tor-
neig d’Històrics de Veterans 
de Catalunya va proclamar 
campió al Badalona, equip 
que s’estrenava al torneig i 
que va signar una participa-
ció perfecta: va guanyar tots 
els partits i no va encaixar ni 
un sol gol. La final d’aquesta 
edició es va disputar el 20 de 
juny a l’estadi Nou Sardenya. 
L’Europa, que hi va partici-
par per segona vegada, no 
va poder superar la semifinal 
davant Júpiter i Sant Andreu. 
El conjunt escapulat va em-
patar 1-1 contra el Júpiter i 
2-2 contra el Sant Andreu. 
La victòria del Júpiter per 2-1 
davant els andreuencs li va 
suposar passar a la final.

Els grisgranes van assolir la 
final al costat de Figueres i 
Badalona. Els gironins van 
superar al campió de la pri-
mera edició, el Sabadell (3-1) 
i van empatar amb el Girona 
(1-1). Sabadell i Girona van 
empatar també a un gol. Els 
badalonins van guanyar 0-1 
al Nàstic i 1-0 al Terrassa, 
fet que va deixar en estèril 
el resultat de 3-2 del Nàstic 
davant els egarencs. A la fi-
nal: Badalona 1 - Figueres 0, 
Figueres 3 - Júpiter 0 i Bada-
lona 6 - Júpiter 0 van ser els 
marcadors de la final  

Sac de títols al mes de juny al futbol de base
i èxit dels tornejos Memorial Vallejo i Cabanas

[Redaccio] · L’Europa tenia fins 
a la data un bon nombre d’ac-
tes i celebracions dins el calen-
dari anual de cada temporada, 
però hi havia una mancança 
dins el Futbol Base: disposar 
d’un torneig amistós propi.

Jordi Vela, coordinador del Fut-
bol Base del club, va proposar 
a l’entitat la celebració de dos 
tornejos, un en categoria aleví 
i l’altre en categoria infantil. 
Per acabar de donar-li entitat 
als campionats, la proposta 
afegia el concepte memorial, 
per tal de retre homenatge a 
dues persones que l’europe-
isme ha perdut recentment i 

que eren molt estimades dins 
l’entitat: Xavi Vallejo i Juanma 
Cabanas. Es va assignar la 
categoria aleví a Vallejo i la 
categoria infantil a Cabanas.

El cap de setmana del 12 i 13 
de juny es va disputar el primer 
memorial, en categoria aleví, 
amb la presència de l’Europa 
com amfitrió, el Mercantil, el 
Cornellà i el San Gabriel. Els 

escapulats i els de Sant Adrià 
van arribar a la final, que va 
guanyar el San Gabriel a la 
tanda de penals.

Set dies més tard, el cap de 
setmana del 19 i 20 de juny, va 
tenir lloc l’edició infantil. El car-
tell, molt potent, presentava no-
vament a l’Europa, el Mercantil 
i la presència del FC Barcelona 
i el RCD Espanyol. Contra tot 
pronòstic, l’Europa va eliminar 
al Barça i va guanyar el títol a 
la final contra l’Espanyol.

L’èxit esportiu i també social 
deixen bones sensacions de 
cara a la consolidació futura 
d’uns memorials que no des-
carten ampliar categories 

L’Infantil de l’Europa celebra el títol aconseguit després d’eliminar al Barça i l’Espanyol consecutivament

Futbol Base

Els equips de l’Europa van guanyar més d’una desena de tornejos en un mes

Es posa la primera
pedra per a la futura

consolidació dels
campionats de base
propis de l’Europa

al mes de juny

Tornejos més destacats

Juvenil B
Històrics > 1a fase
Castelldefels > 3r
Juvenil C
Hospitalense > sotscampió
Juvenil D
Montcada > Campió 
St. Ildefons > 5è
Cadet B
Històrics > sotscampió 
L’Arboç > Campió
Cadet D
Turó Peira > 3r 
St. Ildefons > 5è
Infantil A
San Gabriel > 1a fase
Mem. Cabanas > Campió
Infantil B
San Cristóbal > Campió
Turó Peira > Campió
L’Arboç > Campió
Infantil C
Històrics > 1a fase
Aleví A
Mem. Vallejo > sotscampió
L’Arboç > sotscampió
Aleví B
San Cristóbal > Campió
Benjamí A
St. Feliu Llob. > Campió
Badia Vallès > Campió
Benjamí B
Molletense > Campió
Benjamí E
Carmelo > Campió
Femení Infantil
Suburense > Campió
Sabadell > sotscampió
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El Club

L’Europa proclama sis nous
socis d’honor de l’entitat

L’acte del Sopar del Soci va 
servir, entre d’altres coses, 
per proclamar sis nous socis 
d’honor de l’entitat. Aquest 
són els expresidents Josep 
Bartolí, Conrad Pugés i Joan 
Josep Isern, l’historiador, ex-
directiu i autor del llibre del 

Centenari, Ramon Vergés 
i l’autor del documental del 
Centenari, Carles Balagué, 
qui també va recollir el reco-
neixement del seu germà, 
Jaume Balagué.
 
La decisió va ser aprovada 
per la directiva del club. Tots 
els socis reconeguts van re-
bre un diploma acreditatiu  

Penyes

Puigmartí fa doblet al torneig 
d’Associacions de Gràcia

Per segon any consecutiu, el 
carrer Puigmartí es va con-
vertir en campió del Torneig 
d’Associacions de Gràcia 
que organitzen el CE Euro-
pa, la Fundació Festa Major 

i la penya Torcida Escapu-
lada. En la primera edició 
del 2009, Puigmartí va com-
partir privilegi amb l’Escola 
Lourdes. Enguany, el títol 
en solitari consolida l’equip 
com el millor de la Vila. La 
festa va acabar amb un so-
par entre els participants  

L’Escola de Futbol del club tanca 
la temporada amb una gran festa

[Àngel Garreta] · El Nou Sarde-
nya va ser una festa durant tot 
el matí del dissabte 19 de juny. 
Els nens i nenes de l’Escola 
de Futbol del Club Esportiu 
Europa van acomiadar el curs 
esportiu després d’haver cele-
brat les competicions de lliga i 
copa. Cada jugador va rebre 
una medalla i els campions, a 
més, un trofeu acreditatiu del 
campionat guanyat. La tribuna 
de l’estadi es va omplir de fami-
liars per presenciar l’acte.

La festa de cloenda de l’Escola 
de Futbol va anar acompanya-
da d’un dia radiant i calurós 
que va permetre desenvolupar 
l’acte sense problemes. L’him-
ne del club va obrir oficialment 
l’ordre del dia i immediatament 
va donar pas als actes de re-
coneixement dels campions 
i l’homenatge del club als ju-
gadors més petits de la casa i 
que formen el nucli més gran 

de la gran família europeista. 
Centenars de nens van omplir 
el terreny de joc mentre altres 
centenars, en aquest cas de 
pares i familiars, omplien la 
tribuna de l’estadi en una forta 
presència d’espectadors. Molts 
d’ells van portar la bandera 
del país on juga el seu menut, 
donat que els equips de l’Es-
cola es divideixen per noms de 
països d’arreu del món.

El directiu Pep Gràcia va ser 
l’encarregat de presentar un 
acte que va comptar amb 
regals i reconeixements per a 
tots i molt especialment pels 
campions de la Lliga i del dar-
rer torneig celebrat: La Copa. 

També van rebre les seves 
medalles les aficions de pares 
i mares que van quedar cam-
piones de la seva paral·lela 
competició. Així mateix, i fora 
de guió, diversos membres 
del personal del club van rebre 
un reconeixement per la tasca 
fosca desenvolupada durant 
l’any. El president del club, 
Guillaume de Bode, i el director 
de l’Escola, Xavier Lucas, van 
protagonitzar les intervencions 
oratòries de rigor per destacar 
de forma molt positiva l’evolu-
ció de la secció durant l’any i el 
creixement i pes específic que 
aquesta té ara mateix dins la 
ciutat de Barcelona.

Aquestes intervencions van 
donar pas a l’actuació del grup 
Kabum, que va amenitzar els 
instants finals amb els seus 
tambors. L’acte es va tancar 
amb un accés lliure a la gespa 
per a jugadors i públic, acom-
panyats d’un servei de refrigeri 
per tothom 

Els nens de l’Escola aplaudeixen a les seves famílies per agraïr el suport rebut durant tot l’any

Escola

Premis pels campions i reconeixements a tots els equips

El Nou Sardenya
va presentar un
gran aspecte per
gaudir d’una festa
esportiva, social

i sobretot familiar
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