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editorial

Històrics!
L’essència d’un club de futbol, a banda de simbolitzar uns valors i
una vinculació amb el seu territori, és la recerca de títols. Dins el
panorama del futbol, aquesta recerca es pot donar a nivell elitista
o bé fer-ho en escenaris i competicions més modestes. Associarse o fer-se aficionat d’un club, es tracti del club que es tracti, sense tenir la il·lusió de veure un dia com aquell club alça un trofeu,
no té cap tipus de sentit.
El temps i la història particular de cada entitat dicta sobre el perfil
dels títols als que es pot aspirar. Hi ha clubs que han aconseguit
viure tota la vida a alts nivells professionals i internacionals, altres
que han gaudit simplement amb el tast de la Primera Divisió i
centenars i centenars de clubs que mai han pogut aspirar a un alt
nivell competitiu. La suma de tot plegat, però, dibuixa la trajectòria
i el palmarès de les entitats i cadascú pot situar els èxits obtinguts
en diferents escales de valors.

L’Europa és l’únic
equip que, sumat a
Barça i Espanyol,
ha assolit tots
els títols importants
de Catalunya

Pel que fa a l’Europa, l’equip de
la Vila de Gràcia és, des de fa
dècades, un dels més històrics
de Catalunya. Després del
Barça i l’Espanyol -i amb permís
potser del Sabadell-, l’Europa
és el més reconegut i important
club de futbol del nostre país.
Ho és en l’acumulació de fets
dels seus 103 anys de vida, independentment de la categoria que
ara mateix ocupa el seu Primer Equip o que altres clubs catalans
estiguin actualment en divisions superiors.
Si repassem la trajectòria europeista, trobem fites d’alt nivell i
presència en campionats o competicions de prestigi elitista. Però
mirant dins les fronteres de casa nostra, trobem un fet poques
vegades destacat. L’Europa és l’únic equip català que, sumat a
Barça i Espanyol, ha assolit tots els títols catalans possibles. Si
comptabilitzem els campionats de lliga previs a la creació de la
Primera Divisió espanyola, les copes entre campions dels grups
A i B d’aquestes lligues, les copes de la Federació, l’important
trofeu General Moscardó -famós i prestigiós en la seva època-,
els títols de Tercera Divisió -en el grup únic de catalans- o més
recentment la Copa Catalunya i el Torneig d’Històrics (aquest
últim de caràcter no oficial), podriem dir que hem citat, en resum,
els títols més importants que s’han pogut obtenir a Catalunya en
un segle de competició. A l’Europa li faltava només l’Històrics per
poder afirmar que ja ho havia guanyat tot. Ara ja ho pot dir
RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

La Tercera 10/11 serà, pel que
fa als equips que participen...
Menys competitiva
Més competitiva

40%

38,8%
Similar a la 09/10
21,2%

l’enquesta
Veus bé que a Tercera Divisió hi
hagi lliga per Setmana Santa?
A) Sí
B) No
C) Em dóna igual
Vota a: ceeuropa.cat. Cada mes publicarem el
resultat de la darrera enquesta del portal web.
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El Primer Equip recupera el vermell
en la seva segona equipació de joc
L’Europa canvia l’uniforme sencer blau per un vermell d’escapulari blanc
[Redacció ] · Després d’uns
quants anys amb el color blau
com a color íntegre de dalt a
baix de l’equipació suplent,
l’Europa estrena un nou segon
joc de competició recuperant
un color clàssic de les samarretes reserves del club fa poc
més d’una dècada: el vermell.
L’equip va estrenar la nova
roba en el primer partit amistós de la pretemporada al
Feliu i Codina, amb el resultat d’empat (1-1) davant
l’Horta. La samarreta és
una rèplica exacta a la
de la primera equipació, canviant només el
blanc de fons pel vermell
i el blau escapulari per un de
color blanc.

Així doncs, uns quants anys
després d’haver vestit d’aquest
color a domicili, l’Europa recupera el color vermell en la seva
segona equipació i ho fa de
cap a peus. El disseny del nou
conjunt de roba replica exactament el model del conjunt blanc
i blau per excel·lència, amb els
mateixos detalls a la samarreta (coll, mànigues, logotips,
escut, marca i patrocinador) i
l’única variació del pantaló, que
incorpora detalls en les vores,
de color blanc, per fer joc amb
també amb les vores de les
mànigues de la samarreta i el
contrast de la marca.

El disseny de l’equipació suplent (íntegrament vermella
amb els únics detalls blancs

Aquesta equipació serà, progressivament, adaptada a tots
els equips del club, deixant el
fins ara habitual color blau en
el record i com a color alternatiu a recuperar en un futur si
s’escau. Com en tots els clubs
d’arreu del món, els colors de
les equipacions suplents varien i de vegades, segons els
anys, es recuperen d’antics o
s’inventen de nous. En cas de
conflicte de la nova samarreta
i de l’equipació titular, l’equip
està a l’espera d’incorporar
una tercera equipació, que
seria integrament negre amb
l’escapulari en blanc.
En el cas de l’Europa, el vermell no és pas un color desconegut. Va ser protagonista,
com hem dit, als anys 90, però
dècades abans (70 i 80) l’equip
també l’havia vestit, sobretot
a la samarreta, de vegades
combinada amb un pantaló de
color fosc.

de l’escapulari,
les citades vores del pantaló i
detalls en negre de les
mitges) està inspirat en l’equipació clàssica dels anys 90,
més concretament de l’etapa
on el club es va proclamar bicampió de la Copa Catalunya.

Tant la primera equipació escapulada com la nova reserva de
color vermell porten a la màniga esquerra de la samarreta
l’escut de Gràcia i el lema “Vila
de Gràcia”, motiu d’identitat del
club amb el territori i que va ser
incorporat per primera vegada
a l’equipació titular la temporada passada, quan el club va
estrenar equipador
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L’Europa buscarà sumar el seu setè “Vila de Gràcia”
en el primer trofeu d’estiu lluny del Nou Sardenya
El rival: FC Santboià

Per Agustí Tenllado

El Santboià jugarà per primera vegada el ‘Vila de Gràcia’
després d’un ascens històric a Segona B. Els de Sant Boi són
un club centenari com l’Europa. Va ser fundat el 1908 per una
colla d’amics, entre ells Joan Baptista Milà i Rebull, que en va
ser el primer president i dóna actualment nom al seu camp
de futbol. El 1915, any en que es va inscriure a la FCF, es
va crear el Campionat del Baix Llobregat. El Santboià els va
guanyar tots consecutivament fins al 1922. Dos anys abans
l’equip havia inaugurat el popular camp de la Muntanyeta.
La guerra va obrir un parèntesi (com a tots els clubs), militant
en categories regionals fins la 55/56, assolint la Tercera Divisió i mantenint-se cinc anys. El 8 de desembre de 1975 es
va inaugurar l’Estadi Municipal amb capacitat per a 10.000
espectadors. La temporada 77/98 el Santboià va guanyar
el Campionat de Catalunya d’Aficionats. Als 80 va militar 5
anys a Tercera per tornar-hi la temporada 94/95 de la mà de
Moratalla i Calderé, els quals van entrenar l’Europa la temporada següent i van fer història a la Copa Catalunya. El seu
primer PlayOff d’ascens a Segona B el va jugar la temporada
95/96. No és fins la lliga 03/04, en plena construcció del seu
actual estadi, que l’equip assoleix l’ascens que li va donar la
consolidació definitiva a Tercera. Després de tres promocions
consecutives, la darrera li va donar l’esperat ascens. L’actual
president de la Federació Catalana, Jordi Casals, va presidir
el club de Sant Boi durant nou anys.

Partits de Festa Major fa 50 anys

[Redacció] Han passat cinc
anys des de la darrera victòria
de l’Europa al seu tradicional
torneig d’estiu. Des del 14
d’agost de 2005, quan el Sabadell va caure per 2-0, el Girona,
el Barcelona B, la Gramenet i el
propi Sabadell s’han convertit
en els campions del Vila de
Gràcia. Enguany, el conjunt escapulat intentarà sumar el seu
setè títol davant un nouvingut a
la Segona B i fins ara company
de batalles a la Tercera Divisió:
el FC Santboià.

lat. Entre tots els convidats de
les passades edicions (alguns
equips han repetit presència),
només la Gramenet té, com
l’Europa, més d’un títol. Els
colomencs tenen concretament
dos (1998 i 2008). Altres equips
com el Sabadell, l’Espanyol B
o el Barcelona B han participat
dues vegades del Vila de Gràcia, sumant el balanç d’un títol
i una derrota cadascú.
Tradicionalment, el trofeu es
disputa pel dia de la Festa
Major de Gràcia (15 d’agost).

Totes les edicions (1995-2009)
1995 (15 d’agost)
Europa 0 - Lleida 1
1996 (15 d’agost)
Europa 3 - L’Hospitalet 2
1997 (15 d’agost)
Europa 1 - Terrassa 2
1998 (15 d’agost)
Europa 0 - Gramenet 1
1999 (18 d’agost)
Europa 1 - Zaragoza B 2
2000 (27 d’agost)
Europa 5 - Premià 0
2001 (15 d’agost)
Europa 1 - Espanyol B 3
2002 (15 d’agost)
Europa 2 - Nàstic 1
2003 (16 d’agost)
Europa 3 - Espanyol B 2
2004 (18 d’agost)
Europa 3 - Barcelona B 0
2005 (14 d’agost)
Europa 2 - Sabadell 0
2006 (15 d’agost)
Europa 1 - Girona 3

Per Xavier Vidal

Després de l’ascens a la categoria de bronze (50/51), l’Europa
afrontava amb ànims renovats la nova dècada. L’Entitat volia
continuar creixent i l’objectiu era seguir ascendint categories.
A diferència d’avui dia, el nostre gran rival de l`època era la
Unió Esportiva Sants, un club que protagonitzaria una segona
etapa daurada de la seva història.
Amb la dictadura del general Franco i la difícil postguerra, la
societat catalana va haver de canviar les seves prioritats i el
futbol va ser una de les seves vàlvules d’escapament, on la
gent es podia expressar i divertir. Els estadis estaven plens a
vessar i les diverses rivalitats barcelonines eren més acusades
que avui dia; igualment hi havia molt més equilibri futbolístic
dins la ciutat. Fruit d’aquesta rivalitat punyent i la passió existent, l’Europa va jugar tot un seguit d’anys els partits de “Festa
Major” (denominació anterior a “Trofeu Vila de Gràcia”) amb el
Sants. El vell Sardenya s’omplia fins la bandera, i les autoritats
de l’època feien acte de presència per realitzar el “kick-off”;
com per exemple el regidor d’urbanisme de l’Ajuntament de
Barcelona, Santiago de Cruylles de Peratallada i Bosch.

Darrer partit contra el Santboià en lliga (09/10) disputat al Nou Sardenya

El trofeu farà dos estius que
viu canvis. L’any passat, amb
motiu de la XV edició, el club
va unificar la forma de la copa
dotant-la d’identitat pròpia. Una
versió platejada del campanar
de la Plaça de la Vila, símbol
gracienc, és ara la nova forma.
Un trofeu que en tamany és
petit, representant la humilitat
gracienca i europeista. Enguany el canvi es presenta en
forma d’escenari: l’Àliga acollirà la disputa del títol amb motiu
de les obres del Nou Sardenya.
El rival de l’Europa en l’edició
2010 s’estrena com a convidat
a la competició del club escapu-

En aquesta data s’han disputat
10 de les 15 edicions. Entre
les cinc excepcions, algunes
presenten un motiu de canvi de
data: aprofitar la coincidència
de disputar un partit de Copa
Catalunya per convertir-lo, a la
vegada que en una eliminatòria, en el partit de lluita pel títol
del Vila de Gràcia.
Exemples com aquest són
l’Europa 2 - Nàstic 1 de 2002,
que va deixar el trofeu a casa
i va permetre als europeistes
avançar en la copa. No va haver-hi la mateixa sort el 2006, el
Girona va guanyar 1-3. Va alçar
el titol i va passar ronda

2007 (15 d’agost)
Europa 1 - Barcelona B 3
2008 (15 d’agost)
Europa 0 - Gramenet 2
2009 (15 d’agost)
Europa 0 - Sabadell 1

Pagès (Sabadell) amb el trofeu 2009

6 títols: Europa
2 títols: Gramenet
1 títol: Lleida, Terrassa,
Zaragoza B, Espanyol B,
Girona, Barça B, Sabadell
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Comença una nova temporada pels principals equips de l’Europa. Entre tots ells, tres equips representen les categories més destacades del club i són els que
tenen seguiment diari, setmanal o mensual als mitjans oficials del club. En aquestes dues pàgines centrals oferim els calendaris complets del Primer Equip, el
Juvenil A i el Femení A. Aquests calendaris, però, poden estar subjectes a canvis durant la lliga -sobretot en aquelles jornades intersetmanals que poden provocar
un canvi de disputa dels partits de la jornada prèvia, passant alguns de diumenge a dissabte-. Es recomana consultar el web oficial del club (ceeuropa.cat) de
forma regular durant la temporada per consultar dates i horaris definitius dels partits.
PRIMER EQUIP · Calendari de lliga · Temporada 2010 - 2011 · nota: a les jornades de la segona volta, cal llegir el calendari amb els equips en ordre canviat
J1 (29/08/10)

(09/01/11) J20

Llagostera - Palamós
Vilafranca - Masnou
Reus - Gavà
Ascó - Prat
Manlleu - Vilanova
Cornellà - Balaguer
Castelldefels - Terrassa
Montañesa - Premià
Espanyol B - P. Mafumet
Amposta - Europa
J6 (03/10/10)

(13/02/11) J25

Gavà - Amposta
Prat - Masnou
Vilanova - Palamós
Balaguer - Llagostera
Terrassa - Vilafranca
Premià - Reus
P. Mafumet - Ascó
Europa - Manlleu
Espanyol B - Cornellà
Montañesa - Castelldefels
J11 (31/10/10)

(20/03/11) J30

Vilanova - Balaguer
Prat - Terrassa
Gavà - Premià
Masnou - P. Mafumet
Palamós - Europa
Llagostera - Espanyol B
Vilafranca - Montañesa
Reus - Castelldefels
Ascó - Cornellà
Amposta - Manlleu
J15 (28/11/10)

(17/04/11) J34

Terrassa - Premià
Balaguer - P. Mafumet
Vilanova - Europa
Prat - Espanyol B
Gavà - Montañesa
Masnou - Castelldefels
Palamós - Cornellà
Llagostera - Manlleu
Vilafranca - Ascó
Amposta - Reus

J2 (05/09/10)

(16/01/11) J21

Palamós - Amposta
Masnou - Llagostera
Gavà - Vilafranca
Prat - Reus
Vilanova - Ascó
Balaguer - Manlleu
Terrassa - Cornellà
Premià - Castelldefels
P. Mafumet - Montañesa
Europa - Espanyol B
J7 (10/10/10)

(20/02/11) J26

Gavà - Prat
Masnou - Vilanova
Palamós - Balaguer
Llagostera - Terrassa
Vilafranca - Premià
Reus - P. Mafumet
Ascó - Europa
Manlleu - Espanyol B
Cornellà - Montañesa
Amposta - Castelldefels
J12 (07/11/10)

J3 (12/09/10)

(23/01/11) J22

Palamós - Masnou
Llagostera - Gavà
Vilafranca - Prat
Reus - Vilanova
Ascó - Balaguer
Manlleu - Terrassa
Cornellà - Premià
Castelldefels - P. Mafumet
Montañesa - Europa
Amposta - Espanyol B
J8 (12/10/10)

(27/02/11) J27

Prat - Amposta
Vilanova - Gavà
Balaguer - Masnou
Terrassa - Palamós
Premià - Llagostera
P. Mafumet - Vilafranca
Europa - Reus
Espanyol B - Ascó
Montañesa - Manlleu
Castelldefels - Cornellà

(27/03/11) J31

(24/04/11) J35

Premià - Amposta
P. Mafumet - Terrassa
Europa - Balaguer
Espanyol B - Vilanova
Montañesa - Prat
Castelldefels - Gavà
Cornellà - Masnou
Manlleu - Palamós
Ascó - Llagostera
Reus - Vilafranca

Horta 1 - Europa 1

J17 (08/12/10)

(01/05/11) J36

Premià - P. Mafumet
Terrassa - Europa
Balaguer - Espanyol B
Vilanova - Montañesa
Prat - Castelldefels
Gavà - Cornellà
Masnou - Manlleu
Palamós - Ascó
Llagostera - Reus
Amposta - Vilafranca

14 d’agost

O. Can Fatjó - Europa (19h)*
4a ronda · Copa Catalunya

5-6 d’agost

15 d’agost

Europa - Santboià (19h)
XVIè Trofeu Vila de Gràcia
al Camp de l’Àliga

fase de grups, Torneig d’Històrics

Horta 0 - Europa 2

21 d’agost

semifinals, Torneig d’Històrics

Europa - Mollet (19h)

Sant Andreu 0 - Europa 2

amistós al Camp de l’Àliga

final, Torneig d’Històrics
12 d’agost

Santfeliuenc - Europa (20:30h)*
amistós

(06/03/11) J28

Prat - Vilanova
Gavà - Balaguer
Masnou - Terrassa
Palamós - Premià
Llagostera - P. Mafumet
Vilafranca - Europa
Reus - Espanyol B
Ascó - Montañesa
Manlleu - Castelldefels
Amposta - Cornellà
(03/04/11) J32

J18 (12/12/10)

(08/05/11) J37

Amposta - P. Mafumet
Europa - Premià
Espanyol B - Terrassa
Montañesa - Balaguer
Castelldefels - Vilanova
Cornellà - Prat
Manlleu - Gavà
Ascó - Masnou
Reus - Palamós
Vilafranca - Llagostera

J5 (26/09/10)

(06/02/11) J24

Masnou - Gavà
Palamós - Prat
Llagostera - Vilanova
Vilafranca - Balaguer
Reus - Terrassa
Ascó - Premià
Manlleu - P. Mafumet
Cornellà - Europa
Castelldefels - Espanyol B
Amposta - Montañesa
J10 (24/10/10)

(13/03/11) J29

Vilanova - Amposta
Balaguer - Prat
Terrassa - Gavà
Premià - Masnou
P. Mafumet - Palamós
Europa - Llagostera
Espanyol B - Vilafranca
Montañesa - Reus
Castelldefels - Ascó
Cornellà - Manlleu
J14 (21/11/10)

(10/04/11) J33

Terrassa - Amposta
Premià - Balaguer
P. Mafumet - Vilanova
Europa - Prat
Espanyol B - Gavà
Montañesa - Masnou
Castelldefels - Palamós
Cornellà - Llagostera
Manlleu - Vilafranca
Ascó - Reus
J19 (19/12/10)

(15/05/11) J38

P. Mafumet - Europa
Premià - Espanyol B
Terrassa - Montañesa
Balaguer - Castelldefels
Vilanova - Cornellà
Prat - Manlleu
Gavà - Ascó
Masnou - Reus
Palamós - Vilafranca
Llagostera - Amposta

Anàlisi: calendari de lliga

amistós

Espanyol B 1 - Europa 1
Europa 2 - Masnou 0
Espanyol B 1 - Masnou 0

J9 (17/10/10)

Balaguer - Terrassa
Vilanova - Premià
Prat - P. Mafumet
Gavà - Europa
Masnou - Espanyol B
Palamós - Montañesa
Llagostera - Castelldefels
Vilafranca - Cornellà
Reus - Manlleu
Amposta - Ascó

Tots els partits de l’estiu
31 de juliol

(30/01/11) J23

Masnou - Amposta
Gavà - Palamós
Prat - Llagostera
Vilanova - Vilafranca
Balaguer - Reus
Terrassa - Ascó
Premià - Manlleu
P. Mafumet - Cornellà
Europa - Castelldefels
Espanyol B - Montañesa

J13 (14/11/10)

Balaguer - Amposta
Terrassa - Vilanova
Premià - Prat
P. Mafumet - Gavà
Europa - Masnou
Espanyol B - Palamós
Montañesa - Llagostera
Castelldefels - Vilafranca
Cornellà - Reus
Manlleu - Ascó
J16 (05/12/10)

J4 (19/09/10)

Imatge del primer amistós a Horta

22 d’agost

Nota:

Premià Dalt - Europa (19h)

* per motius de tancament del periòdic (11 d’agost), no podem oferir els
resultats d’aquests partits

amistós

Per segon any consecutiu,
Amposta i Europa es veuran
les cares a la primera jornada
de lliga. L’any passat va ser a
Gràcia i ara pels escapulats
serà a domicili en el desplaçament més llarg del calendari.
Quatre aspirants al PlayOff
es creuran pel camí a les vuit
primeres jornades: Espanyol
B, Cornellà, Manlleu i Reus.
Precisament l’Espanyol B
serà el primer rival a casa de
l’Europa i l’encarregat d’estrenar el nou terreny de joc.
Una de les altres característiques del sorteig és que,
malgrat començar a domicili,

l’equip, no acabarà la lliga
també fora, sinó que ho farà
a casa. Això s’explica perquè
l’Europa, per distribució d’emparellaments, no viurà cap de
les clàssiques jornades de
dos partits consecutius a casa
o a domicili, sinó que participarà d’un calendari “pur”, amb
partit a casa i a fora de forma
alterna cada setmana.
Des de fa uns anys, la Tercera
Divisió compta amb jornada
de lliga en plena Setmana
Santa. L’Europa jugarà novament de visitant, enguany al
camp del Balaguer

Calendari
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JUVENIL A · Calendari Lliga · Temporada 10/11 · Lliga Nacional · Grup 7 · nota: a les jornades de la segona volta, cal llegir el calendari amb els equips en ordre canviat
J1 (05/09/10)

(16/01/11) J18

Prat - Barcelona B
Reus - Damm B
Cornellà B - C. Vidalet
Mollet - S. Andreu
Espanyol B - Gavà
Europa - Gramenet B
Mercantil - Hospitalet B
Castelldefels - Terrassa
Girona B - Mataró
J6 (10/10/10)

(20/02/11) J23

C. Vidalet - Girona B
S. Andreu - Damm B
Gavà - Barcelona B
Gramenet B - Prat
Hospitalet B - Reus
Terrassa - Cornellà B
Mataró - Mollet
Castelldefels - Espanyol B
Mercantil - Europa
J11 (14/11/10)

(03/04/11) J28

Gavà - Gramenet B
S. Andreu - Hospitalet B
C. Vidalet - Terrassa
Damm B - Mataró
Barcelona B - Castelldefels
Prat - Mercantil
Reus - Europa
Cornellà B - Espanyol B
Girona B - Mollet
J16 (19/12/10)

(15/05/11) J33

Girona B - Terrassa
Mataró - Hospitalet B
Castelldefels - Gramenet B
Mercantil - Gavà
Europa - S. Andreu
Espanyol B - C. Vidalet
Mollet - Damm B
Cornellà B - Barcelona B
Reus - Prat

J2 (12/09/10)

(23/01/11) J19

Barcelona B - Girona B
Damm B - Prat
C. Vidalet - Reus
S. Andreu - Cornellà B
Gavà - Mollet
Gramenet B - Espanyol B
Hospitalet B - Europa
Terrassa - Mercantil
Mataró - Castelldefels
J7 (17/10/10)

(27/02/11) J24

C. Vidalet - S. Andreu
Damm B - Gavà
Barcelona B - Gramenet B
Prat - Hospitalet B
Reus - Terrassa
Cornellà B - Mataró
Mollet - Castelldefels
Espanyol B - Mercantil
Girona B - Europa
J12 (21/11/10)

(10/04/11) J29

Gramenet B - Girona B
Hospitalet B - Gavà
Terrassa - S. Andreu
Mataró - C. Vidalet
Castelldefels - Damm B
Mercantil - Barcelona B
Europa - Prat
Espanyol B - Reus
Mollet - Cornellà B
J17 (09/01/11)

(22/05/11) J34

Terrassa - Mataró
Hospitalet B - Castelldefels
Gramenet B - Mercantil
Gavà - Europa
S. Andreu - Espanyol B
C. Vidalet - Mollet
Damm B - Cornellà B
Barcelona B - Reus
Prat - Girona B

J3 (19/09/10)

(30/01/11) J20

Barcelona B - Damm B
Prat - C. Vidalet
Reus - S. Andreu
Cornellà B - Gavà
Mollet - Gramenet B
Espanyol B - Hospitalet B
Europa - Terrassa
Mercantil - Mataró
Girona B - Castelldefels
J8 (24/10/10)

(13/03/11) J25

S. Andreu - Girona B
Gavà - C. Vidalet
Gramenet B - Damm B
Hospitalet B - Barcelona B
Terrassa - Prat
Mataró - Reus
Castelldefels - Cornellà B
Mercantil - Mollet
Europa - Espanyol B
J13 (28/11/10)

(17/04/11) J30

Gramenet B - Hospitalet B
Gavà - Terrassa
S. Andreu - Mataró
C. Vidalet - Castelldefels
Damm B - Mercantil
Barcelona B - Europa
Prat - Espanyol B
Reus - Mollet
Girona B - Cornellà B
Tots els partits de l’estiu

J4 (26/09/10)

(06/02/11) J21

Damm B - Girona B
C. Vidalet - Barcelona B
S. Andreu - Prat
Gavà - Reus
Gramenet B - Cornellà B
Hospitalet B - Mollet
Terrassa - Espanyol B
Mataró - Europa
Castelldefels - Mercantil
J9 (31/10/10)

(20/03/11) J26

S. Andreu - Gavà
C. Vidalet - Gramenet B
Damm B - Hospitalet B
Barcelona B - Terrassa
Prat - Mataró
Reus - Castelldefels
Cornellà B - Mercantil
Mollet - Europa
Girona B - Espanyol B
J14 (05/12/10)

(01/05/11) J31

Hospitalet B - Girona B
Terrassa - Gramenet B
Mataró - Gavà
Castelldefels - S. Andreu
Mercantil - C. Vidalet
Europa - Damm B
Espanyol B - Barcelona B
Mollet - Prat
Cornellà B - Reus

J5 (03/10/10)

(13/02/11) J22

Damm B - C. Vidalet
Barcelona B - S. Andreu
Prat - Gavà
Reus - Gramenet B
Cornellà B - Hospitalet B
Mollet - Terrassa
Espanyol B - Mataró
Europa - Castelldefels
Girona B - Mercantil
J10 (07/11/10)

(27/03/11) J27

Gavà - Girona B
Gramenet B - S. Andreu
Hospitalet B - C. Vidalet
Terrassa - Damm B
Mataró - Barcelona B
Castelldefels - Prat
Mercantil - Reus
Europa - Cornellà B
Espanyol B - Mollet
J15 (12/12/10)

(08/05/11) J32

Hospitalet B - Terrassa
Gramenet B - Mataró
Gavà - Castelldefels
S. Andreu - Mercantil
C. Vidalet - Europa
Damm B - Espanyol B
Barcelona B - Mollet
Prat - Cornellà B
Girona B - Reus

18 d’agost

Lliçà de Munt - Europa (20h)
amistós

7 d’agost

Barcelona B (LN) 3 - Europa 0
amistós

22 d’agost

Europa - PB Anguera (19h)
amistós

15 d’agost

Cornellà (DH) - Europa (17:45h)
amistós

28 d’agost

Europa - Guineueta (19h)
amistós

Imatge del primer amistós, el dia 7

FEMENÍ A · Calendari Lliga · Temporada 10/11 · Lliga Nacional · Grup 3 · nota: a les jornades de la segona volta, cal llegir el calendari amb els equips en ordre canviat
J1 (19/09/10)

(09/01/11) J14

Ciutat Palma - Europa
Vic - Lleida
At. Jesús - C. Terri
S. Gabriel B - S. Andreu
Cerdanyola - PB La Roca
Girona - Espanyol B
Levante LP - Barcelona B
J6 (24/10/10)

(13/02/11) J19

C. Terri - Levante LP
S. Andreu - Lleida
PB La Roca - Europa
Espanyol B - Ciutat Palma
Barcelona B - Vic
Girona - At. Jesús
Cerdanyola - S. Gabriel B
J11 (28/11/10)

(27/03/11) J24

PB La Roca - Espanyol B
S. Andreu - Barcelona B
C. Terri - Girona
Lleida - Cerdanyola
Europa - S. Gabriel B
Ciutat Palma - At. Jesús
Levante LP - Vic

J2 (26/09/10)

(16/01/11) J15

Europa - Levante LP
Lleida - Ciutat Palma
C. Terri - Vic
S. Andreu - At. Jesús
PB La Roca - S. Gabriel B
Espanyol B - Cerdanyola
Barcelona B - Girona
J7 (31/10/10)

(27/02/11) J20

C. Terri - S. Andreu
Lleida - PB La Roca
Europa - Espanyol B
Ciutat Palma - Barcelona B
Vic - Girona
At. Jesús - Cerdanyola
Levante LP - S. Gabriel B
J12 (05/12/10)

(10/04/11) J25

Levante LP - Espanyol B
Barcelona B - PB La Roca
Girona - S. Andreu
Cerdanyola - C. Terri
S. Gabriel B - Lleida
At. Jesús - Europa
Vic - Ciutat Palma

J3 (03/10/10)

(23/01/11) J16

Europa - Lleida
Ciutat Palma - C. Terri
Vic - S. Andreu
At. Jesús - PB La Roca
S. Gabriel B - Espanyol B
Cerdanyola - Barcelona B
Levante LP - Girona
J8 (07/11/10)

(06/03/11) J21

S. Andreu - Levante LP
PB La Roca - C. Terri
Espanyol B - Lleida
Barcelona B - Europa
Girona - Ciutat Palma
Cerdanyola - Vic
S. Gabriel B - At. Jesús
J13 (12/12/10)

(17/04/11) J26

Espanyol B - Barcelona B
PB La Roca - Girona
S. Andreu - Cerdanyola
C. Terri - S. Gabriel B
Lleida - At. Jesús
Europa - Vic
Ciutat Palma - Levante LP

J4 (10/10/10)

(30/01/11) J17

Lleida - Levante LP
C. Terri - Europa
S. Andreu - Ciutat Palma
PB La Roca - Vic
Espanyol B - At. Jesús
Barcelona B - S. Gabriel B
Girona - Cerdanyola
J9 (14/11/10)

(13/03/11) J22

S. Andreu - PB La Roca
C. Terri - Espanyol B
Lleida - Barcelona B
Europa - Girona
Ciutat Palma - Cerdanyola
Vic - S. Gabriel B
Levante LP - At. Jesús
Tots els partits de l’estiu
28 d’agost
Barcelona B - Europa (11h)
amistós
29 d’agost
La Roca - Europa (17h)
amistós

J5 (17/10/10)

(06/02/11) J18

Lleida - C. Terri
Europa - S. Andreu
Ciutat Palma - PB La Roca
Vic - Espanyol B
At. Jesús - Barcelona B
S. Gabriel B - Girona
Levante LP - Cerdanyola
J10 (21/11/10)

(20/03/11) J23

PB La Roca - Levante LP
Espanyol B - S. Andreu
Barcelona B - C. Terri
Girona - Lleida
Cerdanyola - Europa
S. Gabriel B - Ciutat Palma
At. Jesús - Vic

4 de setembre
Europa - Vic (18:30h)
amistós
11 de setembre
Europa - Espanyol B (12h)
VIIIa edició Torneig Caliu Gracienc
12 de setembre
Suburense - Europa (12h)
amistós
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del

Club

Els partits de lliga se seguiran
en directe a www.ceeuropa.cat
Multimèdia
Una de les novetats més importants de la propera temporada a nivell comunicatiu serà la
possibilitat de seguir en directe les
evolucions de les
38 jornades de lliga
del Primer Equip
amb l’únic requisit
per l’aficionat de
disposar d’una connexió a internet.
El lloc web oficial
del club cobrirà, al
propi web i al portal Twitter de l’Europa -a la
vegada-, tota la informació
destacada dels partits: aliniacions, jugades, moviments

al marcador, targetes i canvis
de jugadors. El mitjà del club
serà, doncs, l’únic que seguirà
en directe el 100% de partits

de l’Europa, sigui quin sigui el
dia de disputa i el seu horari.
D’aquesta manera es busca
aconseguir, per primera ve-

Ángel Maria Villar perdona
totes les sancions de futbol
El Club
Tal com va fer fa dos anys
amb l’obtenció de la selecció
Espanyola del títol de l’Eurocopa 2008, la Federació
Espanyola, encapçalada pel
seu president, Ángel Maria
Villar, ha tornat a perdonar
totes les sancions acumula-

des de la temporada passada per l’inici de la propera,
aquesta vegada amb motiu
del Mundial 2010. Per l’Europa es veu beneficiat al
Primer Equip el mig Ivan Álvarez (foto), que acumulava
3 partits i que podrà jugar
des de la primera jornada
del campionat de lliga el
proper 29 d’agost

gada a la història del club,
que els europeistes tinguin a
disposició una eina que els hi
permeti saber el resultat i les
evolucions dels partits del seu equip
allà on estiguin.
Mitjançant les noves tecnologies mòbils (aparells amb
tarifes d’internet),
un seguidor o soci
de l’Europa podrà,
en breu, conèixer
els detalls dels 90
minuts de partit del
seu equip, en directe, des de qualsevol
racó del planeta terra. En partits puntuals a casa, aquesta
informació podria evolucionar
fins al “minut a minut”
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Benja Martínez debuta amb gol
amb el primer equip del Barça
El Club
El 16 de març del 2008, Víctor Sánchez debutava amb
el Barça en lliga a l’AlmeriaBarcelona (2-2). El passat 29
de juliol del 2010, dos anys
després, ho feia un altre
europeista: Benja Martínez,
en el primer amistós de pretemporada de l’equip de Pep

Guardiola a Noruega. Benja
va saltar al terreny de joc a
la segona part del partit Valerenga - Barcelona (2-4).
El guió perfecte per qualsevol europeista que guarda
especial record d’aquests
jugadors es va desenvolupar durant aquella nit. El
0-1 obra de Víctor Sánchez
i l’1-3 de Benja. “Producte”
Europa al més alt nivell

La RFEF canvia
la norma sots’23

Simón causa baixa en atac
i s’incorpora Jordi Sánchez

Primer Equip

Primer Equip

Fins ara els clubs de 2a B o
3a havien de comptar amb
6 sots’23. Quan més de la
meitat dels clubs havien
perfilat els planters amb
aquesta normativa, la RFEF
va modificar-la, deixant de
tenir el caràcter obligatori
mínim. La nova regla especifica que cada club haurà
de tenir un màxim de 16 fitxes de majors de 23 anys.
A partir d’aquí, el nombre
total de jugadors s’haurà de
completar amb sots’23. És
a dir, si un club vol tenir, per
exemple, només 20 jugadors en total, podrà triar 16
jugadors majors de 23 anys
i només 4 de sots’23

El passat dimarts 27 de juliol al matí, Javier Simón va
comunicar al cos tècnic de
la primera plantilla la seva
baixa de l’equip per motius
de feina. Simón es va veure
afectat per un canvi d’estat
laboral que li impossibilitava

compatibilitzar la nova feina
amb jugar a l’Europa. El cos
tècnic es va posar en marxa
per buscar un nou davanter
centre i aquest va arribar
només un dia més tard. Jordi Sánchez (a la foto), de 25
anys, provinent de la Montañesa -i que havia coincidit
amb Dólera fa dos anysocuparà el buit de Simón
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XXVè Torneig d’Històrics
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Ja som ‘Històrics’!
Primer Equip

[Àngel Garreta] · “Ja era hora!”.

Aquesta exclamació es va
sentir moltes vegades el passat
dissabte dia 7 d’agost al vespre després de la disputa de
la final del Torneig d’Històrics.
Vint-i-cinc edicions després,
l’Europa, l’únic equip que no
tenia aquest trofeu al palmarès
entre els considerats històrics
barcelonins, va finalment poder
cantar victòria i afegir a la seva
col·lecció de títols l’únic que no
tenia a nivell català al llarg de
103 anys de trajectòria.
El destí tenia una qüestió pendent amb l’equip gracienc. La
competició per excel·lència de
l’estiu del futbol modest català
li donava l’esquena a la sort
europeista ja feia massa anys.
Tothom, dins l’entorn territorial
de Catalunya, no entenia com
l’Europa podia tenir tants i tants
anys de mala sort.

El camí de l’èxit cap al títol
GRUP 4: Espanyol B 1 - Europa 1 / Europa 2 - Masnou 0
SEMIFINAL: Horta 0 - Europa 2 / FINAL: Sant Andreu 0 - Europa 2
Golejadors: (amb 1 gol) Parrés, Aitor González, Gatell, Alberto González,
Valderas, Cebri i Àlex cano

A la imatge superior, Àlex Cano, que va exercir de capità a la final, aixecant el trofeu.
Sobre aquestes línies, el primer gol de la final, obra de Cebri. (Fotos: David Grau)

L’equip havia jugat dues finals
amb anterioritat: la del segon
any de vida del trofeu (1985) i
una de les primeres que es va
televisar (1993). En totes dues
-davant Júpiter i Sants respectivament- es va perdre.
Ara, disset anys després de
l’última final, la història ha fet

Han hagut de passar
25 anys per poder
alçar el trofeu més
prestigiós de l’estiu
a Catalunya. L’espera
ha valgut la pena
justícia per l’equip de la Vila
i ho ha fet amb el millor guió
possible. El Torneig d’Històrics
del Futbol Català no podia tenir
millor trama final per la seva
XXVa edició: el segon derbi
més gran de Catalunya després del de Primera Divisió. Un
Sant Andreu - Europa, el partit

amb més càrrega morbosa i
més rivalitat de l’era recent.
La lluita a la final era com la de
David contra Goliat. Un club, el
quadribarrat, amb un pressupost sense límit (el que vulgui
marcar el seu president, Joan
Gaspart, al talonari) i dissenyat
amb jugadors de nivell -alguns
de Segona A- per intentar
assolir la divisió de plata. Un
altre club, l’escapulat, en alça
esportiva però amb el treball
i la humilitat com a bandera
davant uns ‘DNI’ modestos
esportivament parlant.
En directe pel Canal 33 i davant
tota Catalunya, el ‘petit David’
va aconseguir derrotar Goliat,
però no només al marcador
(0-2) sinó també en intensitat
de joc i en número d’ocasions
clares al llarg del partit. El Sant
Andreu va rebre un petit bany
del que ja és l’equip més “històric” de l’any 2010, l’Europa.
Esperar vint-i-cinc anys ha
valgut finalment la pena
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