
El Juvenil A signa 
una golejada històrica 
(5-1) a l’Espanyol B

La Lliga Nacional juvenil va 
viure una jornada històrica 
el passat 23 d’octubre. El 
Juvenil A gracienc va donar 
una repassada al segon 
equip de l’Espanyol, golejant 
per 5-1 i arribant a perdonar 
una diferència més gran.
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Asako, davantera centre del 
Femení de Lliga Nacional, 
copsa l’atenció del retorn de 
la secció “protagonista” a les 
pàgines de l’Escapvlat.

I també...
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El Primer Equip de l’Europa 
rep al Masnou en el partit 
de lliga d’aquest diumenge. 
Analitzem al rival de l’equip i 
en repassem també moments 
destacats de la història.

Xavier Vidal ens fa entrega 
de la segona i darrera part de 
la crisi econòmica, esportiva 
i institucional que va patir 
l’Europa a principis dels anys 
30 del segle passat.
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editorial
Primer la vida, després el futbol
Les dramàtiques imatges viscudes ara fa dues setmanes al 
camp d’El Helmántico de Salamanca, on el jugador local Miguel 
García va patir un infart quan abandonava el terreny de joc al ser 
substituït, ens ha de portar a tots els organismes que participem 
d’aquest esport a una profunda reflexió. Cal que situacions com 
aquesta, que per sort no va acabar en tragèdia gràcies a la ràpida 
i eficaç actuació dels metges, es repeteixin el menys possible.

Arrel de la mort d’Antonio Puerta, jugador del Sevilla, la Lliga de 
Futbol Professional i els clubs integrants del seu organisme van 
començar a sentar les bases d’actuació per a poder evitar situa-
cions així. Actualment tots els clubs de Primera i Segona Divisió 

disposen d’uns desfibril·ladors que, 
amb una actuació ràpida, poden 
salvar vides en casos extrems com 
aquest. Està molt bé i és un gran 
salt endavant, però aquí se’ns 
obren molts interrogants.

A tot l’estat hi ha milers de futbo-
listes i estarem d’acord que tots 
mereixen la mateixa atenció. O és 
que val més la vida d’un jugador 
de Primera Divisió que un de Re-
gional de futbol base? És per això 

que creiem que des del més alt organisme esportiu com és el 
Consell Superior d’Esports s’haurien de pressupostar els recursos 
necessaris (que sí destinen a l’esport de primera línia) per què 
cap club de futbol quedés privat d’aquesta ajuda. Una ajuda vital i 
que és imprevisible quan i on serà necessària en el futur.

Una altra reflexió a fer és la qualitat dels reconeixements mèdics 
als clubs. Podem estar-ne segurs que no tots els clubs els fan. 
Han de ser reconeixements mèdics molt complets i específics. 
El futbol és un esport que cada vegada més, requereix un esforç 
físic més gran. La prevenció pot ajudar-hi i molt, com ha estat el 
cas del jugador del Sevilla i ex de l’Espanyol, Sergio Sánchez, 
qui, detectat a temps, podrà tornar a jugar en breu a futbol.
En el passat Sopar del Soci, vam poder sentir en boca del Pre-
sident de la FCF, Jordi Casals, que el Barça, en els últims dies 
de presidència de Joan Laporta, havia acordat donar al màxim 
organisme del futbol català la quantitat de 750.000€ destinats a la 
mutualitat de futbolistes i ajudar, així, a desenvolupar les aten-
cions mèdiques. A dia d’avui, aquesta ajuda no s’ha rebut. Això 
parla ben a les clares de les prioritats de l’esport rei 

Els clubs més
modestos no

tenen recursos
per poder

intervenir davant
un atac de cor

al terreny de joc
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... qui som?

La lliga de 3a hauria de començar 
abans per reduir les jornades
entre setmana del calendari?

A) Sí 
B) No 

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

La Lliga Nacional femenina,
de 14 equips, s’hauria d’ampliar?

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Sí, a 16

Sí, a 18

No

57,7%

36,5%

5,8%

[Àngel Garreta] · Els equips de base del Barcelona i l’Espanyol, ja 
siguin equips “A” o “B”, es caracteritzen, al marge de per repartir-
se entre ells la majoria dels títols de lliga, per perdre pocs partits. 
Aquestes derrotes, a més, rara vegada són escandaloses. El 
passat dissabte 23 d’octubre, el Juvenil A va escriure una de les 
seves pàgines més brillants a Lliga Nacional amb un partit per 
guardar a la retina i a les hemeroteques dels aficionats.
Els escapulats, en un partit que va tenir de tot (intensitat, ritme, 
pressió sobre la sortida de pilota, contundència, joc estètic...) van 
golejar per 5-1 l’Espanyol B, tercer classificat de la lliga, perdonant 
fins i tot un marcador molt més escandalós 

El Juvenil A fa història en lliga 
golejant per 5-1 l’Espanyol B 

Asako Sakurabayashi

Un cop començada la lliga 
per a tots els equips del 
club, recuperem la secció 
de protagonista i ho fem 
amb una de les sensacions 
de la temporada.

Aquest estiu ha aterrat a 
Gràcia una jove i menuda 
davantera de 19 anys, 
procedent de Japó, que 
està causant sensació a la 
Lliga Nacional femenina. 
Asako Sakurabayashi, que 
està a la capital catalana 
per estudis, ha aportat un 
toc exòtic a l’equip i, més 
enllà d’això, molta qualitat 
tècnica a la categoria.

Asako és ràpida, de mo-
viments intel·ligents amb 
i sense pilota, té un gran 
control de la mateixa i una 
bona visió del joc. És la 
sensació de l’inici de lliga 

Davantera del Femení A

protagonistala notícia destacada
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La Marató de TV3
torna al Nou Sardenya

La Fundació de la Marató 
de TV3 i la Fundació Europa 
han arribat a un acord per 
disputar el partit de futbol 
de famosos, periodistes i 
actors al Nou Sardenya, tal 
com ja va tenir lloc els anys 
2003, 2004 i 2005 de forma 
consecutiva. Com és tradi-
ció, la Marató de la televisió 
pública catalana se celebra 
el darrer diumenge abans de 
les vacances de Nadal.

Així doncs, el diumenge 
dia 19 de desembre el Nou 
Sardenya serà l’escenari del 
sempre apassionant i sim-
pàtic duel de personatges 
populars, polítics, actors i 
famosos del nostre país.

Després de cinc anys sense 
jugar-se el partit solidari a 
Gràcia -la Marató esportiva 
ha estat sempre itinerant, 
malgrat repetir alguns esce-
naris-, la Fundació Privada 
Esportiva Europa, encapça-
lada pel president del club, 
Guillaume de Bode, ha arri-
bat a un acord amb la Fun-
dació de la Marató per cedir 
de franc les instal·lacions 
europeistes per aquesta 
causa. La Marató 2010 va 
destinada al tractament de 
les lesions medul·lars i ce-
rebrals adquirides. El 100% 
del taquillatge del 19 de 
desembre anirà destinat als 
fons de la Marató 

Imatge del darrer partit solidari
de la Marató a l’estadi (2005)

L’aventura de la Copa Catalunya 
arriba fins als vuitens de final

[Àngel Garreta] · Els vuitens 
de final de la Copa Catalunya 
2011 van significar el final del 
camí pel Primer Equip. L’Euro-
pa va perdre, en eliminatòria a 
partit únic, contra el Llagostera 
al Nou Sardenya, just tres dies 
després d’haver rebut al mateix 
rival en lliga també a l’estadi.

La competició tenia reservat 
un premi gros a quarts de final: 
rebre a casa o bé al Nàstic de 
Tarragona o bé al Girona, és 
a dir, un equip de Segona A. 
Aquest premi serà, finalment, 
pel Llagostera i pel Vilanova, 
equip que va quedar exempt, 
per sorteig, de la ronda de 
vuitens de la Copa.

El del passat dimecres dia 27 
d’octubre era el 60è partit de 
Copa Catalunya de l’Europa, 
bicampió d’aquesta competició 
els anys 1997 i 1998. El balanç 
és de 34 triomfs, 9 empats i 17 
derrotes. El rival amb qui més 
vegades s’ha creuat l’equip és 
la Gramenet (cinc cops) 

Imatge del partit de vuitens, disputat el 27 d’octubre al Nou Sardenya

Primer Equip

L’equip va caure eliminat a casa davant el Llagostera

Primer Equip

El davanter Roger Segalés,
nova incorporació de l’equip

L’Europa va incorporar el 
passat 25 d’octubre un nou 
davanter centre. Es tracta de 
Roger Segalés, de 31 anys, 
natural de Vic i que ha desen-
volupat la seva llarga trajec-
tòria esportiva entre equips 
de Catalunya i de fora de les 

nostres terres com Teruel, 
Novelda o el darrer club, el 
Villarrobledo. El jugador va 
debutar amb l’escapulada a 
les 48 hores de signar, en 
el partit de vuitens de Copa 
jugat contra el Llagostera. 
En lliga ho va fer diumenge 
passat a Palamós, marcant 
el gol de l’empat Segalés controla la pilota en el partit de Copa Catalunya contra el Llagostera

L’Europa, protagonista
a la revista de la LFP

Poques vegades l’Europa és 
protagonista a la portada de 
cap diari ni revista de tirada 
estatal. Enguany, però, els 
europeistes s’enduran una 
gran alegria en veure que 
l’Europa ocupa tota la por-
tada sencera de la revista 
de la LFP (Liga de Fútbol 
Profesional), des del títol fins 
a peu de pàgina, amb motiu 
del 80è aniversari de la lliga 
de Primera Divisió. 

Una fotografia històrica, a 
Les Corts, amb els euro-
peistes Maurici i Vigueres 
intentant disputar-li la pilota 
al blaugrana Samitier, ocupa 
de dalt a baix la portada del 
darrer número de la revista 
oficial de la LFP 

Lloc final en els darrers anys de participació
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PRIMER EQUIP JUVENIL A 

BIBLIOTECA

LES FITXES DELS PARTITS (des de la darrera publicació de L’Escapvlat)

Jornada 6 · 03/10 · Estadi Nou Sardenya · 2.150 esp. · EUROPA 1 - MANLLEU 1

EUROPA: Belsun, Narcís, Cano, Alberto, Pociello, Parres, Remo (Gatell, 64’), Delmàs, 
Cebri, Valderas i Rovira (Guzmán, 69’). MANLLEU: Fran, Masoliver, Xixo, Cunill, Busquets, 
Raúl Calvo (Putxi, 24’), Romero (Crous, 75’), Gely, Aumatell, Criado i Planagumà. 
ÀRBITRE: Daniel Navarro Jiménez (Bages). TARGETES: Grogues a Narcís, Alberto,
Pociello, Parres, Cebri i Guzmán (Europa) i a Cunill, Raúl Calvo i Crous (Manlleu). 
GOLS: 0-1 (Planagumà, 2’); 1-1 (Cano, 8’).

Jornada 7 · 10/10 · Mpal. Ascó · 200 esp. · ASCÓ 1 - EUROPA 1

ASCÓ: Felip, Isma, José Ramón, Xavi Gràcia, Luís García, Esteve, Dani Hernández, Frede 
(Enric, 82’), German (Yuriy, 74’), Mauri i Mohe (Eric, 69’). EUROPA: Belsun, Aitor Olmo 
(Guzman, 76’), Cano, Pociello, Diego, Parres, Rovira, Valderas, Jordi Sánchez (Remo, 66’), 
Delmàs i Aitor González (Gatell, 58’). ÀRBITRE: Roger Sales Font (Anoia). 
TARGETES: Grogues a Isma, Eric i Enric (Ascó) i a Cano i Pociello (Europa). Vermelles 
directes a Luís Garcia i German -aquest a la banqueta- al minut 90 (Ascó). GOLS: 1-0 
(Mauri, 37’); 1-1 (Parres, 92’)

Jornada 8 · 12/10 · Estadi Nou Sardenya · 650 esp. · EUROPA 1 - REUS 3

EUROPA: Belsun, Narcís, Cano, Alberto, Pociello, Ivan Álvarez, Parres (Delmàs, 55’), Val-
deras (Guzman, 64’), Rovira (Jordi Sánchez, 55’), Remo i Gatell. REUS: Ángel, Edu Vives, 
Sangrá, Ferran, Robert, Urraca (Efren, 62’), Álvaro, Pallarès, Masqué, Manolo González 
(Chumbi, 66’) i Querol (Beñat, 79’). ÀRBITRE: Pere Barceló Roca (Girona). TARGETES: 
Grogues a Narcís, Alberto, Remo i Delmàs (Europa) i a Ferran, Pallarès i Manolo González 
(Reus). GOLS: 0-1 (Pallarès, 4’); 0-2 (Querol, 38’); 0-3 (Querol, 60’); 1-3 (Remo, 92’).

Jornada 9 · 17/10 · Mpal. Vilafranca · 200 esp. · VILAFRANCA 0 - EUROPA 1

VILAFRANCA: Saperas, David, Roca (Ismael, 75’), Puchi, Xavi (Molina, 66’), Alabau, Ba-
caicoa, Enric, Ruben Ortiz, Aleix i Palau (Torrents, 82’). EUROPA: Cañadas, Narcís, Alber-
to, Pociello, Diego, Ivan Álvarez, Rovira (Gatell, 82’), Valderas, Remo (Cano, 86’), Delmàs 
i Aitor González (Jordi Sánchez, 62’). ÀRBITRE: Àngel Casas López de Arce (Tarragona). 
TARGETES: Grogues a Roca (Vilafranca) i a Ivan Álvarez, Delmàs, Aitor González i Gatell 
(Europa). GOLS: 0-1 (Delmas, 4’)

Jornada 10 · 24/10 · Estadi Nou Sardenya · 600 esp. · EUROPA 1 - LLAGOSTERA 0

EUROPA: Cañadas, Narcís, Alberto, Pociello, Diego, Ivan Álvarez, Delmàs, Valderas, Aitor 
González (Gatell, 60’), Rovira (Jordi Sánchez, 86’) i Remo (Guzman, 72’). 
LLAGOSTERA: Portolés, Aimar, Vallho (Mas, 67’), Canal, Quim Boadas, Eloi, Pedrito (Da-
vid Costa, 85’), Masferrer, Uri, Roca i Granell (Herrera, 79’). ÀRBITRE: José Díaz Rubio 
(Maresme). TARGETES: Grogues a Cañadas, Narcís, Pociello i Rovira (Europa) i a Vallho 
(Llagostera). GOLS: 1-0 (Alberto, 40’).

Jornada 11 · 31/10 · Mpal. Palamós · 400 esp. · PALAMÓS 2 - EUROPA 2

PALAMÓS: Bayona, Elies, Micaló, Piferrer, Borges, Ferran (Alexis, 93’), Vilà, Venzal, 
Casas (Cornellà, 81’), Subi i Ritxi (Quintanilla, 70’). EUROPA: Cañadas, Aitor Olmo, Diego, 
Pociello, Alberto, Ivan Álvarez, Remo (Gatell, 45’), Delmàs, Aitor González (Jordi Sánchez, 
51’), Valderas i Segalés (Ortega, 94’). ÀRBITRE: Vizcarro Caparrós (Tarragona). 
TARGETES: Grogues a Elies, Piferrer, Ferran i Venzal (Palamós) i a Aitor Olmo, Alberto i 
Delmàs -dues i expulsió minut 71- (Europa). GOLS: 0-1 (Valderas, 65’); 1-1 (Borges, 72’); 
2-1 (Casas, 75’); 2-2 (Segalés, 82’).

Tercera Divisió · Grup V · (actualitzada 31/10/10)

En verd: Places de PlayOff a Segona B · En vermell: Places de descens directe a Primera Catalana

(actualitzada 31/10/10) · Lliga Nacional · Grup VII

En verd: Places d’ascens directe a Divisió d’Honor · En vermell: Places de descens directe a Preferent

FEMENÍ A (actualitzada 31/10/10) · Lliga Nacional · Grup III

En verd: Places de promoció a Superlliga · En vermell: Places de descens directe a Primera Catalana

Cròniques i fotos dels partits del Primer Equip, Juvenil A, Juvenil B i Femení A
a ceeuropa.cat. Classificacions completes de base a la secció de “competició”
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CE EUROPA vs CD MASNOU

 CD Masnou
Fundada l’any 1920

[Àngel Garreta] · El visitant 
d’aquest diumenge al Nou Sar-
denya és el Masnou, si bé els 
socis i aficionats reconeixeran 
la immensa majoria de les cares 
de l’equip i els tècnics. Des de 
fa tres temporades, molts dels 
jugadors que surten de les files 
europeistes (per un o altre mo-
tiu) engreixen la 
plantilla de l’equip 
del Maresme.

L’entrenador de 
l’equip, Claudio 
Festa (també ‘ex’ 
de l’Europa, com 
a tècnic de ba-
se), coneix bé el 
“producte futbo-
lístic” que surt de 
Gràcia i a base 
d’un projecte que ha mostrat 
ser continuat en el temps ha 
retornat al Masnou a Tercera 
Divisió i després d’un inici irre-
gular, una sèrie de victòries i de 

partits sense perdre l’ha acon-
seguit estabilitzar, en aquest 
primer terç de lliga, a la zona 
mitja de la classificació. No 
obstant, res es pot aventurar 
en aquesta lliga boja.

Sobre el camp, cares com 
les de Sergio, Jonathan, Ro-

jals, Xavi Garcia, 
Masip o Josu són 
prou conegudes. Al 
cos tècnic i auxilar 
també hi ha vin-
cles europeistes: el 
segon entrenador, 
el delegat i el fisi-
oterapeuta tenen 
passat relacionat ja 
sigui amb el Primer 
Equip o d’altres de 
base de l’Europa. 

En definitiva, el d’avui serà un 
partit pràcticament “en família”, 
si bé, com és norma al futbol, 
un cop soni el xiulet la familia-
ritat es deixarà de banda 

La història del rival

Partint d’un sistema ofensiu 
com és el 4-3-3, l’equip 
també es reconverteix, de 
vegades, en un 4-1-4-1.

A la porteria és indiscutible 
Xavi Comas. La defensa la 
formen als laterals Sergio Al-
burquerque i el recentment 
fitxat Javi Rodríguez, essent 
els centrals habituals Jonat-
han Reina i Javier, tot i que 
també hi participa bastant 
Brian Arqueros.

A la zona ampla, dirigeix el 
joc el petit Marc Rojals, ben 
recolzat per Marc Esteban i 
Montilla i amb les incorpo-
racions quan convé donar-li 
un aspecte més ofensiu a 
l’equip de Carrión, Alberto 
Molina i Siso Amigó. A la 
punta d’atac se situa Masip, 
recolzat a les bandes pels 
ràpids Xavi García i Josu. 
També sol intervenir-hi Javi 
Sánchez. Un equip, si cap, 
més perillós en les seves 
visites a domicili per la rapi-
desa dels seus atacants. A 
domicili la majoria d’equips 
acostumen a jugar a la con-
tra i aquesta velocitat com-
porta el principal perill 

El CD Masnou es va fundar el 21 d’Agost de 1920, amb Pere 
Sensat escollit com a primer president. L’èxit que va representar 
la seva fundació a la vila marinera va fer que aviat disposés de 
seccions d’atletisme i natació. Un any després, el 1921 va inau-
gurar el seu camp, disputant partits amistosos contra els equips 
catalans més potents de l’època (Barça, Europa i Espanyol).
Els inicis van ser molt durs, patint fins i tot una escissió amb la 
creació del Centre d’Esports Masnou. Als anys 30 va destacar 
un excepcional jugador, Peret Nogués, que va estar molt a prop 
de fitxar pel FC Barcelona, però la seva vida va ser tallada d’arrel 
per la Guerra Civil al mateix temps que, com molts altres clubs, 
el CD Masnou també va patir les conseqüències del conflicte.

El primer equip es va reorganitzar la temporada 1946/47 i va 
començar a competir en categoria d’aficionats, assolint la Se-
gona Regional l’any 1960/61 i en la 1964/65 ascendint nova-
ment: aquest cop a Primera Regional, on s’hi va mantenir fins la 
1968/69, on brillantment va pujar a la llavors recentment creada 
categoria de Regional Preferent. El 1970 el Masnou va celebrar 
amb diversitat d’actes les seves Noces d’Or, incloent-hi un partit 

amistós amb el primer equip del FC Barcelona. Tres anys més 
tard va aconseguir una gran fita: ascendir per primera vegada a 
Tercera Divisió disputant fins i tot una eliminatòria de Copa del 
Generalísimo en un històric derbi maresmenc contra el Calella. 

Va perdre la categoria aquella mateixa temporada però dos anys 
més tard es va proclamar Campió de Regional Preferent i va tor-
nar a la categoria de bronze del futbol espanyol. L’alegria, però, 
va durar també només un any. L’equip va retornar a Tercera el 
1977 i s’hi va mantenir quatre temporades jugant una eliminatòria 
de Copa del Rei contra l’Espanyol. L’equip va alternar la Tercera i 
la Preferent fins el curs esportiu 1985/86. La dècada dels noranta 
va venir marcada per militar majoritàriament a Primera Catalana, 
amb una crisi que el va portar fins a Primera Regional. El 1996 
l’entitat inaugura les seves noves instal·lacions i la temporada 
2005/06 torna, després de 20 anys i de diversos intents fallits, a 
Tercera Divisió. S’hi va quedar dues temporades, descendint a 
Primera Catalana. De la mà de l’actual tècnic, Claudio Festa, el 
club presidit per Robert Hernández ha tornat a Tercera aquesta 
mateixa temporada. L’objectiu, la permanència 

Campionat de Lliga de Tercera Divisió (grup V) · 7 de novembre de 2010 · 12a jornada · Estadi Nou Sardenya · 12 hores

Els darrers deu precedents en lliga

Així juga el rival
Anàlisi tàctica d’Agustí Tenllado

Així arriba el Masnou al Nou Sardenya

Jornada 7
MASNOU 3 - Vilanova 2

Jornada 8
Balaguer 1 - MASNOU 1

Jornada 9
MASNOU 2 - Terrassa 1

Jornada 10
Premià 0 - MASNOU 1

Jornada 11 
MASNOU 1 - Pobla Mafumet 2

G: 3  E: 1  P: 1  GF: 8  GC: 6

Per Agustí Tenllado

El Masnou
presenta moltes
cares conegudes
per soci i afició

en forma 
d’exjugadors
i també al
cos tècnic

Onze tipus (sistema 4-3-3)

TEMPORADA CASA FORA DIVISIÓ

 1974/1975 1-0 4-0 Preferent
 1976/1977 1-1 0-0 Preferent
 1977/1978 3-2 1-1 Tercera
 1978/1979 0-2 1-0 Tercera
 1979/1980 3-1 0-2 Tercera
 1980/1981 2-0 0-0 Tercera
 1985/1986 0-0 0-1 Tercera
 2004/2005 0-0 0-1 1a Catalana
 2006/2007 0-2 0-2 Tercera
 2007/2008 5-0 0-1 Tercera

Carlos Clay de França, capoeira i ascens

El camp del Masnou porta bon record als europeistes. El 22 de 
maig de 2005 l’Europa, descendit aquell any a Primera Catalana, 
va guanyar per 0-1 en partit de la 37a jornada de lliga, certificant 
de forma matemàtica el seu ascens i retorn a Tercera Divisió. La 
diana, a pocs minuts pel final del partit, va arribar d’una falta cen-
trada a l’àrea on un brasiler, Carlos Clay de França, va rematar 
de cap al fons de la xarxa. El futbolista va celebrar la seva diana 
ballant una capoeira (amb tombarella inclosa).
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La inauguració oficial de la gespa i la presentació 
del Futbol Base, un esclat d’europeisme a Gràcia
L’acte va deixar tot tipus d’imatge pel record i “compromís” sobre la flamant gespa

A dalt, a l’esquerre, els jugadors del club abanderats a l’acte.
Al mig, imatge panoràmica dels jugadors formant la paraula “compromís”

A baix, aspecte de la tribuna del Nou Sardenya
Sobre aquestes línies, el parlament de l’alcalde Jordi Hereu

A peu d’aquest text, imatge d’alegria de jugadores del femení base
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MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Xavier Vidal

El daltabaix del 1931 (part II i final)
En aquesta segona part ens 
centrarem en l’anàlisi cronolò-
gic dels fets. Aquest daltabaix 
no va ser un fet inesperat; de 
fet podríem situar el seu inici 
just un any abans, l’estiu del 
1930, quan el president Matas 
va organitzar una gira pel nord 
d’Europa que, malgrat ser un 
èxit esportiu, va ser un fracàs 
econòmic. S’iniciava doncs la 
temporada 1930-31 amb greus 
dificultats, fins arribar a l’extrem 
que els jugadors escapulats 
van passar bona part de la 
temporada sense cobrar i fent 
desplaçaments precaris. Mal-
grat tot, la plantilla va deixar-se 
la pell en el terreny de joc per 
salvar, sense èxit, el descens a 
Segona Divisió.

Cap al mes de febrer del 1931 
apareixia a la premsa una no-
tícia que podia haver canviat 
i molt el futur escapulat: les 
directives del RCD Espanyol 
(que tampoc passava per bons 
moments econòmics) i de l’Eu-
ropa admetien contactes per 

una possible fusió. Finalment i 
després de diverses converses, 
l’oposició ferma dels socis dels 
dos clubs va avortar l’operació.

El 21 de maig del 1931, Joan 
Matas, arruïnat i cansat amb els 
intents de reflotar el club, aban-
donava la presidència, ocupant 
el seu lloc Antoni Massoni. Un 
cop acabat el Campionat de Lliga 
1930-31, gravíssims problemes 
assetjaven l’entitat; esportivament 
s’estava a Segona Divisió, soci-
alment en franca descomposició 
i a nivell directiu, el mecenes 
del club estava arruïnat i havia 
dimitit. Així doncs, amb aquestes 
perspectives, el dia 20 de juny al 
Cercle Artístic de Gràcia es va 
celebrar una assemblea de socis. 
La directiva va proposar la fusió de 
l’Europa i el Gràcia, donant al nou 
club resultant el nom de Catalu-
nya. La proposta va ser acceptada 
i es va oficialitzar que a partir de la 
pròxima temporada el CE Europa 
passaria a anomenar-se Catalu-
nya FC. Malgrat tot un nombrós 
grup de socis, agrupats en la 

denominada Penya Florenza, 
no va acceptar la desaparició 
i van obligar a l’assemblea a 
aprovar que amb el mateix 
nom de Club Esportiu Europa, 
s’havia de crear un equip que 
s’inscriuria a la FCF partint de 
la categoria més baixa existent, 
la Lliga Amateur. D’aquesta ma-
nera aquests irreductibles socis 
europeistes van evitar que en el 
futur ningú pogués utilitzar ni fer 
servir el nom del club. 

De totes maneres aquests sal-
vadors van haver de pagar for-
tes penyores i prendre mesures 
de tot tipus per tirar endavant 
l’entitat. En aquest sentit, van 
desaparèixer totes les secci-
ons del club, es va pagar part 
del deute que es tenia amb 
els jugadors i es va buscar un 
nou camp lluny de Gràcia. Així 
doncs, superat aquell moment, 
es va donar inici a una molt 
dura recuperació de tot allò que 
s’havia perdut. Un camí que va 
estar ple d’entrebancs i que 
va durar molts anys 

La crisi de l’Europa als anys 30 va afectar també les seccions poliesportives, com aquesta de beisbol

Toshiba fa entrega dels premis 
“Romper Barreras” edició 2010
Toshiba, el principal patroci-
nador de l’Europa, va fer en-
trega d’una nova edició dels 
premis “romper barreras” a 
persones i institucions que 
ajuden a millorar la qualitat 
de vida de gent amb discapa-
citat. “Fomentar l’autonomia 
de les persones discapa-
citades és un dels reptes 

principals de la societat i la 
tecnologia exerceix un pa-
per fonamental. Per això a 
Toshiba estem orgullosos 
d’haver creat la convoca-
tòria d’aquests premis que 
ajuden a millorar la qualitat 
de vida de la gent” va des-
tacar Xavier Pascual, presi-
dent de Toshiba Espanya 

El grup Ugarit, nou col·laborador 
del Club Esportiu Europa
El grup Ugarit, present amb 
una àmplia cadena de res-
taurants siris a Barcelo-
na, principalment a la Vila 
de Gràcia, s’ha convertit 
en els darrers dies en nou 
col·laborador del club.

Dins la diversitat gastronò-
mica que ofereix Gràcia, 

multiplicada en les darreres 
dècades, Ugarit s’ha con-
vertit en un dels referents 
de la “nova cuina” catalana, 
importada des de fora i aco-
llida a casa nostra.
Ben propers al Nou Sarden-
ya, al carrer Bruniquer, hi ha 
una farcida representació 
de restaurants del grup 

Anuncia’t a
L’ESCAPVLAT

truca’ns
i t’informarem

692 601 261
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