
La història dels escàndols
arbitrals contra l’Europa

L’encontre entre l’Europa i 
el Vilanova va finalitzar amb 
un greu escàndol arbitral 
del col·legiat Galan Baró. 
Repassem a l’article històric 
d’aquest mes els arbitratges 
més polèmics.
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La pàgina web del club fa uns 
mesos que gaudeix de tres 
columnes d’opinió setmanals. 
Presentem els seus autors: 
dos periodistes i un tècnic de 
base de l’Europa.

I també...
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La Pobla de Mafumet és el 
darrer equip amb qui jugarà 
l ’Europa en aquesta ll iga. 
Oferim la darrera fitxa del 
rival del conjunt gracienc.

La Fundació PE Europa ha 
renovat els membres del seu 
patronat i ha proclamat com 
a president Joan Josep Isern. 
Oferim tots els detalls.



2 15 de maig del 2011Opinió / Destacats

editorial
El futur que ens espera
La temporada a Tercera Divisió arriba al seu final i amb ella un 
nou exercici esportiu de l’Europa a la categoria on ha militat més 
vegades a la seva història -tot i que fa unes quantes dècades era 
realment la tercera en ordre, és a dir, l’equivalent a Segona B-. 
El conjunt gracienc la tanca amb l’objectiu de mínims complert. 
Aquest objectiu era superar els 54 punts de la passada lliga i la 
marca es va aconseguir tres setmanes abans de l’acabament 
amb l’empat a casa contra el Terrassa (on es va arribar als 55).

Situats en aquest punt, cal fer una clara diferenciació entre ob-
jectiu i somni. L’objectiu és el mínim per considerar-se complidor 
amb el compromís adquirit amb el club (sigui per part d’un mem-
bre del cos tècnic o de la plantilla de futbolistes). El somni, que 
en el cas de l’Europa es tracta de la promoció d’ascens a Segona 
B, és la part ‘extra’, la part motivadora, il·lusionadora però en cap 

cas exigible com objectiu si la 
junta no el marca d’inici.

Arribats a aquesta diferencia-
ció, cal fer-se la pregunta, en 
plural i com europeistes tots, 
de quin hauria de ser l’objectiu 
immediat de l’Europa. Potser 
uns socis pensaran que, per 
història, disputar el PlayOff 
hauria de ser el mínim. D’al-
tres, considerant la situació 

actual de crisi global i on altres històrics s’ensorren, creuen que 
mantenir-se per la zona mitja alta de Tercera i sobreviure ja és 
l’èxit del club en l’actualitat. Tots dos punts de vista són lògics, 
legítims i profundament carregats de raons. Ningú pot negar que 
dins el cor i el cap de tot aficionat de veritat de l’Europa està tor-
nar a la “Tercera d’aquelles èpoques”, és a dir, la Segona B.

No obstant, buscar a curt termini jugar el PlayOff no pot suposar 
de cap manera tornar-se boig per assolir-lo. Cal no fer ni un pas 
enrere, és cert, però tampoc un salt al buit endavant. Avançant 
lenta o ràpidament, cal que la velocitat que agafi l’Europa sigui, 
almenys, dirigida per una bona carretera principal. Per aconse-
guir-ho hi ha la suma de tots els factors condicionants: economia, 
recursos, planificació, cos tècnic, plantilla, altes i baixes... Tots 
aquests aspectes cal sempre dotar-los de les millors condicions 
per no deixar mai de mirar cap a dalt. El camí cap a la Segona B 
ha de deixar de ser tabú, ha de deixar de ser una càrrega, però 
cal dur la responsabilitat d’intentar-ho amb el màxim seny 

Buscar a curt
termini jugar

el PlayOff
no pot suposar
de cap manera
tornar-se boig
per assolir-lo

L’Escapvlat per dins...
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... qui som?

l’enquesta
L’objectiu del Primer Equip per 
la temporada 11/12 ha de ser...
A) PlayOff 
B) Millorar els punts de l’actual 
C) No patir per la zona baixa 

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

El Juvenil A pujarà a Divisió 
d’Honor al final de temporada?

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Sí

No
54,2%

45,8%

[À. Garreta] · El número 10 de 
la primera plantilla gracienca, 
Àlex Delmàs, ja forma part de la 
memòria històrica del club. En 
el partit disputat a casa contra 
el Terrassa, Delmàs va vestir 
per 170a vegada la samarreta 
blanca amb escapulari blau del 
club gracienc. Amb aquesta 
xifra, el jugador europeista 
va aconseguir igualar al mític 
capità Miquel Carvajal. 

En el següent partit, disputat 
diumenge passat a Premià, el 
partit número 171 de Delmàs el 
va convertir en el novè jugador 
del ‘ranking’ particular de l’enti-
tat escapulada.

Contra el Prat, al Nou Sardenya 
i en partit de la primera volta del 
campionat, Delmàs va rebre 
una samarreta commemorativa 
del seu partit número 150 amb 
l’Europa. Des de llavors, el ca-
pità ha participat en més d’una 
vintena de partits del campionat 
(sigui com a titular o entrant des 
de la banqueta). Aquest fet ha 
provocat la superació en xifres 
del registre de Carvajal, central 
dels anys 90 i capità encarregat 
d’aixecar les dues copes de 
Catalunya consecutives que 
va guanyar l’entitat contra el 
primer equip del FC Barcelona 
en les temporades 1996/1997 
i 1997/1998 

Delmàs, camí de ser llegenda
la notícia del mes

Delmàs, en el recent partit contra el Balaguer d’aquesta temporada

Ventura Gómez 
383 partits

Carles Capella 
363 partits
Pep Rovira 
319 partits

Antoni Amorós 
247 partits

Jordi Surrallés 
199 partits

Els propers objectius

El ‘Top 5’ escapulat

Mentre Delmàs militi durant 
les properes temporades a 
l’Europa, tindrà per davant el 
repte de donar caça a altres 
mites com són Colomé (177 
partits), Fernando (186), i 
Ureña (192).  

El capità de l’Europa ja forma part de la història del club
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Josep Manel Juan
Soci número 156

parla el soci

D’on li ve l’afició i des de 
quan és soci?
De molt petit. El meu pare té 
el carnet número 20. Jo en-
cara guardo un carnet meu 
amb el número 996. L’any 
1985 em vaig donar de baixa 
però sóc soci novament des 
del 1991.

Quines són les alegries 
i decepcions més grans 
amb l’Europa?
Recordo positivament el 
campionat de Preferent 
de la temporada 76/77 i el 
memorable partit amb el Ba-
daloní l’any 2002. El pitjor el 
descens de l’any 1986 amb 
el president Canillo. 

Alguna anècdota?
La temporada 76/77, la de 
l’ascens a Tercera, un es-
pectador local va saltar al 
camp de La Cava i va agre-
dir l’àrbitre davant la mirada 
‘atenta’ dels policies.

El millor jugador que ha 
vist amb l’escapulada?
Sagrera. Driblava amb la 
cintura i feia gols de cine. 

Valoració de la lliga?
Una continuació positiva de 
l’anterior, millorant. Llàstima 
de les derrotes a casa i al-
gun arbitratge.

Què s’ha de millorar per 
arribar al PlayOff?
Cal reforçar l’equip amb un 
jugador contundent per línia 
i mostrar-se més segurs en 
els partits a casa 

Una secció d’Agustí Tenllado

Els pares i mares, quan 
tenen un fill, agafen una 
sèrie de responsabilitats 
molt grans, entre elles una 
de primordial: l’educació. 
Escollir un bon col·legi és 
bàsic en la formació del nen 
o nena. De mica en mica la 
criatura es va fent gran i vol 
practicar esport. En aquest 
país, habitualment el futbol. 
L’elecció del club on portar 
al menor és tant important 
com l’escola. Al camp de 
futbol rebrà l’educació com-
plementària que rep a les 
aules. Al club li ensenyaran 
valors que aplicarà en el dia 
a dia. I en això l’Europa és 
un club capdavanter.

Fa uns dies ceeuropa.cat 
parlava en la seva portada 
del paper que tindrà Joan 
Josep Isern en la nova direc-
tiva de De Bode. Recordem 
que Isern va ser l’impulsor 
de la Fundació Privada Es-
portiva Europa i que aquesta 
es dedica bàsicament a que 
tots els nens, sigui quina 
sigui la condició social i 
econòmica, puguin practicar 
el seu esport preferit. Aquest 
és un dels factors que fa 
diferent l’Europa 

Tots els dijous...

La pàgina web oficial del club ofereix
tres columnes d’opinió cada setmana 

Miguel Á. Rodríguez
Els dijous... parlarem de futbol

Més de 42 opinions d’aquesta

Trets diferencials

columna a ceeuropa.cat

Tot es resumiria en una 
paraula, el mot anglès high, 
que vol dir “alt”, i que és el 
títol d’una cançó del duet 
britànic Lighthouse Family 
i que hauria de sonar cada 
diumenge de partit abans de 
l’himne oficial.

 La història amb aquesta 
cançó va començar el dia 
del desplaçament a la Pobla 
de Mafumet. Aquest tema va 
sonar just abans de baixar 
de l’autocar i els jugadors, 
en ple procés de motivació 
de cara al matx, van fer 
vibrar l’interior del vehicle 
corejant la melodia. Era 
l’últim partit de la primera 
volta i els de Pedro Dólera 
aconseguien un magnífic 1 
a 2. A Balaguer la cançó va 
sonar dos cops. El primer 
repetint l’escena de la Pobla, 
amb els jugadors picant de 
mans als vidres de l’autocar 
i l’entrenador aplaudint i can-
tant. Un orgasme futbolístic 
per enlairar els ànims en un 
dels partits més importants 
de la temporada. El que va 
passar sobre la gespa ja ho 
sabem tots. 2 a 1, pèrdua 
dels tres punts i adéu al 
somni 

Tots els dimecres...

Èric Lluent
Una clara i unes cotnes, si us plau

Més de 8 opinions d’aquesta

‘High’

columna a ceeuropa.cat

La presència dels filials 
adulteren tant la competició 
que la idea de crear una 
lliga única i exclusivament 
per a aquests equips no és 
una idea sorgida de la nit al 
dia ni gràcies a l’atzar dels 
daus. El projecte seria fac-
tible i diferents raonaments 
fonamenten un bona base 
per a fer-ho ‘B’.

Per tots és sabut que el re-
glament impedeix als equips 
filials compartir categoria 
amb el seu primer equip i, 
conseqüentment, això els 
aboca a disputar categories 
inferiors. Ocupen places 
de Segona A, com és el 
cas del Barça B, encara 
que la gran majoria estan 
escampats per la categoria 
de bronze, com els segons 
equips del Sevilla, l’Atlético 
o el Mallorca, entre d’altres 
filials. Tanmateix, projectes 
esportius mal estructurats 
han enfonsat aquest tipus 
d’equips fins a Tercera, com 
és la situació de l’Espanyol. 
Tots resten lloc als equips de 
pobles, barris o viles, petits i 
amb ganes de menjar-se el 
món, que lluiten per un forat 
en l’elit del futbol 

Tots els dimarts...

Alba Casanovas
Més enllà dels tres punts

Més de 14 opinions d’aquesta

Fem-ho ‘B’

columna a ceeuropa.cat

[Redacció] · Els opinadors són 
una part històrica i a la vegada 
imprescindible dels diaris de 
paper que, tradicionalment, 
hem anat consumint al llarg de 
les dècades. Aquest génere, 
el dels columnistes que, més 
enllà de donar una notícia, 
mostren el seu pensament 
personal, ha cobrat molta més 
vida amb l’arribada de l’era 
“2.0”, els mitjans digitals i la 
globalització de les opinions. 

Des dels seus inicis, un llunyà 
novembre de l’any 2001, la 
pàgina web oficial del club (ce-
europa.cat) ha procurat oferir 
constantment novetats dins 
el seu portal per tal no només 
d’informar directament al soci 
i aficionat sinó també comple-
mentar aquesta informació 
amb altres factors com pot ser, 
per exemple, l’aspecte gràfic o 
audiovisual.

Aquesta temporada, i de forma 
gradual, tres opinadors s’han 
incorporat a la pàgina web del 
conjunt gracienc. Tots ells ofe-
reixen, setmanalment i en dia 
fixe de publicació, les seves 
impressions sobre el Primer 
Equip, aspectes del club o 
temes del futbol català que, en 
l’entorn escapulat, hi puguin 
tenir alguna relació.

El primer columnista va ser de 
casa, en Miguel Ángel Rodrí-
guez (publica tots els dijous), 
tècnic del futbol de base feme-
ní de l’Europa. Posteriorment, 
el portal va incorporar firmes 
pròpiament periodístiques i de 
prestigi dins la premsa regional 
o l’esport local, com Alba Ca-
sanovas (cada dimarts) o Èric 
Lluent (cada dimecres). Tots 
ells donen prestigi i varietat a 
un portal en constant moviment 
i evolució comunicativa 

El portal es consolida any rere any com referent dels clubs del futbol català
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PRIMER EQUIP JUVENIL A 

Espanyol B - Premià 
Montañesa - Terrassa 

Castelldefels - Balaguer 
Cornellà - Vilanova 

Manlleu - Prat 
Ascó - Gavà 

Reus - Masnou 
Vilafranca - Palamós 
Amposta - Llagostera

NOTA: Per consultar totes les classificacions completes de tots els equips, així com els resultats del 
Primer Equip, Juvenil A i Femení A, jornada a jornada, cal visitar el lloc web ceeuropa.cat

  EMPARELLAMENTS: ÚLTIMA JORNADA                 ÚLTIMES LLIGUES DEL CE EUROPA
2009/2010 · Tercera Divisió ( 8è )
2008/2009 · Tercera Divisió ( 11è )
2007/2008 · Tercera Divisió ( 11è )
2006/2007 · Tercera Divisió ( 14è )
2005/2006 · Tercera Divisió ( 13è )

2004/2005 · Primera Catalana ( 2n )
2003/2004 · Tercera Divisió ( 17è )
2002/2003 · Tercera Divisió ( 14è )
2001/2002 · Tercera Divisió ( 17è )

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

Jornada 34 · 17/04 · Estadi Nou Sardenya · 850 esp. · EUROPA 2 - VILANOVA 2

EUROPA: Cañadas, Aitor Olmo, Cano, Ruben Salvador, Pociello, Ivan Álvarez, Remo 
(Alberto, 38’), Delmàs (Valderas, 57’), Segalés (Guzman, 55’), Parres i Rovira.  
VILANOVA: Mario, Fede (Acosta, 53’), Valldosera, Mañosa, Marcos, Carlitos, Cristian 
(Sergi Díaz, 73’), Forzinetti, Aleix (Pitu, 45’), Kiki i Sergi Pérez.  ÀRBITRE: Francesc Galan 
Baró (Bages).  TARGETES: Grogues a Ivan Álvarez -dues i expulsió minut 40-, Parres 
-dues i expulsió minut 49-, Rovira i l’entrenador Pedro Dólera (Europa) i a Valldosera, Aleix 
i Acosta (Vilanova). Vermelles directes a Cano -minut 35- (Europa) i al segon entrenador 
Javi Santiago -minut 85- (Vilanova).  GOLS: 1-0 (Rovira, 1’); 1-1 (Valldosera, 39’); 1-2 
(Cristian, 69’); 2-2 (Rovira, 85’).

Jornada 35 · 22/04 · Municipal de Balaguer · 250 esp. · BALAGUER 2 - EUROPA 1

BALAGUER: Nogués, Pons, Ramon (Tenorio, 90’), Giribet, González, Dago, Genís (Jony, 
84’), Ciruela, Benet, Adrià Fernández i Figuerola (Sosa, 68’). EUROPA: Cañadas, Aitor 
Olmo (Aitor González, 80’), Alberto, Ruben Salvador (Àlex Isern, 62’), Pociello, Valderas, 
Guzman, Delmàs, Gatell, Segalés i Remo (Narcís, 88’). ÀRBITRE: José Díaz Rubio (Ma-
resme). TARGETES: Grogues a Pons -dues i expulsió minut 78’-, Ramon, Ciruela, Adrià 
Fernández -dues i expulsió minut 49-, Figuerola i Sosa (Balaguer) i a Ruben Salvador, 
Valderas i Aitor González (Europa). Vermella directa a Alberto -minut 81- (Europa). 
GOLS: 1-0 (Figuerola -p-, 4’); 2-0 (Genís, 74’); 2-1 (Aitor González, 81’). 

Jornada 36 · 01/05 · Estadi Nou Sardenya · 750 esp. · EUROPA 2 - TERRASSA 2

EUROPA: Cañadas, Aitor Olmo (Narcís, 69’), Cano, Ruben Salvador, Pociello, Ivan Álva-
rez, Rovira, Delmàs, Segalés (Remo, 79’), Guzman i Gatell (Parres, 65’).  
TERRASSA: Ortega, Siscu (Molist, 61’), Sierra, Alfred, Carlos (Johny, 90’), Libo, Urbano, 
Montero, Joshua, Pep Arau (Reyes, 61’) i Ramon Suàrez. ÀRBITRE: Rafael Díaz Melero 
(Lleida). TARGETES: Grogues a Ruben Salvador, Pociello, Narcís, Parres i l’entrenador 
Pedro Dólera (Europa) i a Siscu, Pep Arau i l’entrenador Miguel Olmo (Terrassa).  
GOLS: 1-0 (Segalés, 3’); 2-0 (Gatell, 11’); 2-1 (Alfred, 26’); 2-2 (Libo, 83’).  

Jornada 37 · 08/05 · Municipal de Premià · 100 esp. · PREMIÀ 1 - EUROPA 0

PREMIÀ: Miguel, Edu Marcel, Pol, Ortega, Medina, Barri, Javi, Edgar (Uri, 52’), Masip 
(Jaime, 86’), Cristian (Éric, 74’) i Peque. EUROPA: Tato Burgada, Narcís, Cano, Ruben 
Salvador, Diego, Ivan, Rovira, Delmàs (Valderas, 50’), Segalés (Àlex Isern, 67’), Guzman i 
Gatell (Remo, 60’). ÀRBITRE: Ruben Ávalos Barrera (Anoia). 
TARGETES: Grogues a Pol -dues i expulsió minut 85- i Barri (Premià) i a Narcís i Remo 
(Europa). GOL: 1-0 (Peque, 76’). 

Tercera Divisió · Grup V · (actualitzada 09/05/11)

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

(actualitzada 09/05/11) · Lliga Nacional · Grup VII

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

FEMENÍ A (classificació final)(actualitzada 18/04/11) · 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”.

Trobareu també la prèvia dels principals partits i l’agenda amb els horaris
de tots els partits oficials de lliga de cada cap de setmana.
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CE EUROPA vs CF POBLA MAFUMET

 CF Pobla Mafumet
Fundada l’any 1953

[A. Tenllado] · La Pobla ha estat, 
junt amb la Montañesa, l’equip 
més sorprenent de la temporada 
a Tercera.  El filial del Nàstic ha 
aconseguit una nova fita històri-
ca: certificar la seva participació 
en les eliminatòries d’ascens a 
Segona Divisió B.

L’equip ha fet un gir importantís-
sim respecte les tres anteriors 
campanyes a la categoria, en 
totes elles dirigit per Santi Coch. 
Per a aquest any la Junta va 
confiar la direcció tècnica a la 
banqueta a Kiko Ramírez, qui 
entrenava al juvenil del Nàstic 
de Tarragona. Aquest bon conei-
xedor de la base del club ha dis-
posat d’una fornada de jugadors 
de molta qualitat del juvenil de 
Divisió d’Honor i que han estat 
puntals en l’equip com els defen-
ses Aleix, Vélez,  Aitor Casas i 
Alberto Benito, els migcampistes 
Joel i Bueno i el davanter Fran 
Carbià. No oblidem que alguns 

d’ells encara són en edat juvenil. 
Molt han aportat també jugadors 
veterans a la categoria com Cris-
tino, Ñoño i Virgili (el seu màxim 
golejador, reclamat fa un mes 
i mig pel Nàstic a Segona A).  
Els granes també han comptat 
amb jugadors joves amb un any 
d’experiència a la divisió com el 
porter Sergio, el defensa Chechi 
Juste, els migcampistes Roca, 
Alfons i Ton i el davanter Orive. 

Poques han estat les incorpora-
cions forànies: el porter Antonio 
David (Sevilla C), el mig Sebas 
(Betis C) i Xavi Boniquet (Osa-
suna B). La més destacada ha 
estat però, la del defensa Julio 
Rico, provinent del Real Madrid 
C, que ha marcat 7 gols.

En resum podriem dir que l’ac-
tual és una gran temporada d’un 
equip de qualitat, que ha man-
tingut una enorme regularitat 
practicant molt bon joc 

La història del rival

El darrer dels rivals de l’Eu-
ropa a la lliga acostuma a 
utilitzar un sistema 4-4-2, 
amb dos laterals molt ofen-
sius, sobretot Julio Rico, 
(autor de 7 gols) que arriben 
a convertir-se en autèntics 
extrems i aporten encara 
més opcions a l’atac.Un 
atac que no s’ha vist gens 
ressentit per la marxa del 
seu golejador Albert Virgili al 
Nàstic. Fins la seva partida, 
havia marcat 15 gols.

La Pobla, en els seus cinc 
últims partits, porta un pro-
mig golejador de tres dianes 
per encontre i en aquesta 
tasca han ‘explotat’ definiti-
vament Fran Carbià (encara 
en edat juvenil) i Boniquet, 
que fins llavors no havi-
en estat gaire utilitzats pel 
tècnic Kiko Ramírez. Cal 
destacar també la contun-
dència i compenetració dels 
dos centrals habituals, Aleix 
i Vélez, que han demostrat 
regularitat i solvència tot i 
provenir de categoria juvenil 
i la veterania i bon ofici tant 
en la construcció com en la 
recuperació de pilotes de 
Ñoño i Cristino 

Pels voltants del 1920, el futbol ja es practicava a la població, però 
no va ser fins el 1953 que el Club de Futbol Pobla de Mafumet es 
va inscriure a la Federació Catalana de Futbol. Fins la temporada 
58/59 jugava els seus partits en un camp al final de la Rambla 
que com a curiositat podem dir que estava envoltat d’una tanca 
feta de canyes per a protegir-se del vent. Llavors va començar 
a jugar en l’anomenat Camp dels Garrofers fins la temporada 
68/69 en què va haver de traslladar-se al nou camp Verge del 
Lledó, construït per la Federació Espanyola de Futbol. Aquest 
seria el seu terreny de joc fins que el 3 de desembre del 1994 fou 
inaugurat l’actual Camp Municipal d’Esports al que es va dotar 
de gespa artificial a començaments de la temporada 06/07.

Sembla ser que el club vestia samarreta blau i grana en els seus 
inicis. A començaments dels anys seixanta l’equipació va canviar: 
la camisa era meitat vermella i meitat verda amb pantalons ne-
gres.Fins que a finals de la mateixa dècada es va adoptar l’unifor-
me que seria oficial durant gairebé 40 anys. Camisa vermella amb 
alguns ribets de color verd i pantaló blanc. Després esdevindria 
la filiació definitiva amb el Nàstic de Tarragona, adoptant els seus 

colors: samarreta vermella, pantaló blanc i mitgetes negres. El 
27 d’agost del 1962 el club va presentar els seus estatuts a la 
FCF i va comença a competir, primer en el Torneig de Primavera, 
després en el Campionat d’Aficionats i finalment, la temporada 
1964/65 al grup VI de la Segona Regional. 

El següent pas important fou l’ascens a Preferent (92/93), havent 
disputat la promoció d’ascens també l’any anterior. Després d’un 
descens a Primera Regional, va aconseguir arribar consecuti-
vament fins a Primera Catalana(98/99). L’aventura va durar dos 
anys, tornant-se a consolidar la 02/03. És llavors quan comença 
a aparèixer una primera vinculació amb el Nàstic, que culmina 
oficialment amb la condició de filial la temporada 06/07, assolint 
la fita més important, fins ara, del club tarragoní: l’ascens  a 
Tercera. Aquesta temporada que avui finalitza és la quarta con-
secutiva a la categoria i la de la definitiva consolidació en zona 
alta. Els jugadors més destacats que ha donat la Pobla són Joan 
Vizcaino (que va militar després al Nàstic, Zaragoza, Atl. Madrid i 
Valladolid) i els bessons Joan i Edu Oriol, que actualment militen 
al Villarreal i Barcelona B respectivament  

Campionat de Lliga de Tercera Divisió (grup V) · 15 de maig del 2011 · 38a jornada · Estadi Nou Sardenya · 12 hores

Els precedents en competició de lliga

Així juga el rival
Anàlisi tàctica d’Agustí Tenllado

Així arriba la Pobla de Mafumet al Nou Sardenya

Jornada 33
Vilanova 2 - P. MAFUMET 2
Jornada 34
P. MAFUMET 2 - Balaguer 0
Jornada 35
Terrassa 2 - P. MAFUMET 3

Jornada 36
P. MAFUMET 6 - Premià 0
Jornada 37 
P. MAFUMET 4 - Amposta 1

G: 4  E: 1  P: -  GF: 17  GC: 5

Per Agustí Tenllado

Onze tipus (sistema 4-4-2)

TEMPORADA  CASA FORA  DIVISIÓ

2004/2005  3-0 2-1  1a Catalana
2007/2008  2-3 1-2  Tercera
2008/2009  1-2 0-6  Tercera
2009/2010  3-0 3-0  Tercera
2010/2011  ¿? 1-2  Tercera

La segona golejada a domicili de la història

El 16 de novembre de l’any 2008, l’Europa visitava el camp de la 
Pobla de Mafumet en jornada de la primera volta del campionat 
de lliga. Aquella matinal no va ser una matinal qualsevol. L’equip 
escapulat, entrenat llavors per José Ángel Valero, va golejar al 
seu rival per un resultat de tennis: 0-6.

Aquest marcador és encara, a dia d’avui, la segona golejada més 
gran de la història a domicili, només superada per un 1-7 al camp 
de l’Horta el dia 11 de maig del 1958.  L’Europa va jugar contra 
la Pobla amb: Carulla, Àlex (Banal, 63’), Amantini, Macanás, Pep 
Arau, Fernando, Ramon Suàrez, Óscar García, Llobet (Delmàs, 
61’), Callicó i Àngel (Albert Martínez, 57’). Els golejadors van ser: 
0-1 (Llobet, 5’); 0-2 (Llobet, 37’); 0-3 (Àngel, 50’); 0-4 (Àngel, 51’); 
0-5 (Albert Martínez, 62’); 0-6 (Albert Martínez, 87’).

Una imatge de l’històric partit contra la Pobla del 2008
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[Redacció] · Després de la 
proclamació, el passat mes 
de febrer, de la nova junta 
directiva del Club Esportiu 
Europa, la FPE Europa ha 
constituït els seus membres 
directius i patrons de cara al 
proper mandat de sis anys 
amb l’expresident europeista 
Joan Josep Isern al capda-
vant. La directiva la formaran 
un total de deu membres.

En reunió del patronat cele-
brada fa dues setmanes, els 
antics membres van causar 
baixar directiva per tornar a 
constituir l’entitat d’acord amb 
el nou mandat directiu de 
l’Europa, junta de la qual té 
dependència la FPE Europa. 
Així doncs, nous membres i 
altres que automàticament 
van repetir, es van formar 
com a nova Fundació Joan Josep Isern (esquerra), president de la Fundació, al costat de Guillaume de Bode, president del club

   Fundació

L’organigrama de l’entitat deixa perfilats els càrrecs del proper mandat de sis anys

La Fundació torna a constituir-se 
per afrontar un nou patronatge

Joan Josep Isern Aranda 
(President)

Miquel Garcia González 
(Vicepresident) 
Antonio Corral Valero 
 (Vicepresident)
 
Robert Biete Montoya 
 (Tresorer) 
Carlos Pablos Salinas 
(Secretari) 
 
Javier Otano Miñano 
(Vocal) 
Guillaume de Bode 
(Vocal) 
Josep M. Romero Fajardo 
(Vocal) 
David Civit Ferraro 
(Vocal)  
Jordi Grimau Cendra 
(Vocal)  

Els nous directius 
de la Fundació

La quarta edició del ‘Sopar del Soci’ canvia d’àpat i de nom
Pel Centenari del club, l’Eu-
ropa va instaurar un sopar 
anual de l’entitat que havia 
de coincidir amb el final de la 
temporada del Primer Equip 
i en el cap de setmana més 
proper al dia de l’aniversari 
escapulat (5 de juny).
 
El conegut com ‘Sopar del 
Soci’ arriba ara a la seva 
quarta edició per celebrar els 
104 anys de vida de l’equip 
referència de Gràcia. Ho 
farà, no obstant, canviant el 

nom de la festivitat i el tipus 
de celebració. La celebració 
es dirà a partir d’aquesta tem-
porada ‘Diada del Soci’ i en 
la present edició se celebrarà 
amb un dinar.

La intenció del club és anar 
variant el tipus de festa, adap-
tant-les a les necessitats de 
cada moment. Enguany la di-
ada se celebrarà el propi diu-
menge 5 de juny a les instal-
lacions del Nou Sardenya, 
des de poc abans de la una 

del migdia i fins passades les 
sis de la tarda. Tot un seguit 
d’activitats paral·leles al dinar 
completaran una festa social 
que comença a ser una tradi-
ció dels europeistes.

Dos socis seran reconeguts 
amb la tradicional insígnia. En 
aquest cas seran dues “d’or” 
per una fidelitat de més de 50 
anys. La compra de tiquets es 
pot fer efectiva a les oficines 
del club a un preu més econò-
mic que l’edició anterior: 23€  
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MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Xavier Vidal

Els més greus escàndols arbitrals a Gràcia (I)
Aquesta temporada l’Europa 
ha tornat a viure un escàndol 
arbitral de primer ordre com 
feia anys que no tenia lloc. 
Diverses polèmiques arbitrals  
greus han succeït al llarg de 
l’àmplia història escapulada. 
Una de les més espectaculars 
va ser la del col·legiat Farzón, 
en un Europa - Rapitenca de la 
temporada 1961-62.

Es disputava la jornada 21 de 
Tercera Divisió i l’Europa (líder) 
rebia a un dels cuers, la Rapi-
tenca. Per tant, es presentava 
un partit suposadament fàcil. 
A la primera part l’escapulat 
Cruellas va aconseguir marcar 
d’un fort xut que va entrar just 
pel costat del pal de la porteria. 
El gol, tot s’ha de dir, no va 
ser massa clar i en un primer 
moment l’àrbitre va donar-lo 
com legal. La banqueta de 
la Rapitenca, vista la decisió 
arbitral, va saltar al camp i va 
discutir amb el col·legiat, qui va 

canviar la seva decisió i va anul·lar 
el gol. Minuts més tard, un cop de 
cap de Moreno va anar a parar al 
fons de la porteria i va tornar a 
ser anul·lat per Farzón sense cap 
motiu aparent. Minuts després la 
Rapitenca va fer el 0-1.
A la segona part Cruellas, de pe-
nal, va signar l’empat i tot seguit 
Duró va transformar el 2-1, que es 
va igualar per un segon gol dels 
rapitencs. Arribat el partit al minut 
37, una passada en llarg de la 
defensa visitant va ser aprofitada 
per un davanter rapitenc que, en 
clar fora de joc i assenyalat per 
l’assistent, va marcar el 2-3... i 
aquí va acabar el partit. 

Els escapulats es va queixar al 
col·legiat, qui es va negar a con-
sultar res al seu ajudant, quan fins 
aquell moment ho havia fet fins 
a tres vegades. El partit restava 
aturat i a l’ambient es palpava 
una immediata invasió del terreny 
de joc. El vicepresident Balagué, 
veient el perill, va baixar al camp a 

dialogar amb l’àrbitre i intentar 
calmar els ànims. Però Farzón 
va decretar que el partit havia 
de continuar, fet que va pro-
vocar que el capità europeista 
Boada, en nom de l’equip, es 
negués a continuar jugant. 
Vista la situació, el col·legiat va 
suspendre el partit.
Amb el camp buit, els aficionats 
van saltar al terreny de joc i la 
policia sense contemplacions 
i a cop indiscriminat de porra 
va intervenir. En veure que era 
missió impossible, es van dis-
parar alguns trets a l’aire i es va 
començar a detenir aficionats, 
traslladats a la secretaria del 
camp. ‘Misteriosament’ una fi-
nestra oberta va fer que molts 
europeistes saltessin a les veï-
nes instal·lacions poliesportives 
de l’Hispano-Francés. Moltes 
hores després el col·legiat Far-
zón va sortir de l’estadi de  Sar-
denya i dies després l’Europa 
va ser sancionat greument 
per la Federació 

Crònica i imatges d’aquell partit al diari ‘Lean’ de l’època

Futbol Base

L’Infantil A i l’Aleví E
es proclamen campions!

L’Infantil A va assolir el pas-
sat diumenge el títol de lliga 
del grup 1 de la Segona Di-
visió i el consegüent ascens 
a Primera. L’equip, entrenat 
per Ramon Gatell, al costat 
d’Edgar Roura com a aju-
dant i amb Enric Vargas com 
a delegat, ha fet una tempo-
rada sensacional, amb tots 
els partits guanyats excepte 
dos empats. A falta de tres 
jornades per acabar la lli-
ga porta 153 gols a favor i 
només 16 en contra. Amb 
aquestes xifres, evident-

ment, cap dels altres equips 
del grup ha pogut plantar-li 
cara a la classificació final i 
diumenge, derrotant al Sant 
Andreu per 0 a 6 al Narcís 
Sala, l’Infantil A va certificar 
un més que merescut títol 
de lliga i ascens final.
Per la seva banda, l’Aleví 
E (el primer dels alevins de 
Fundació) va quedar cam-
pió del grup 15 de la quarta 
categoria. L’equip de Sergi 
Vera i Óscar Baguena va 
treure 17 punts al segon. 
Tots dos rebran passadís de 
campió en el partit d’avui del 
Primer Equip a l’estadi con-
tra la Pobla de Mafumet  

L’Infantil A, celebrant el títol i l’ascens al camp del màxim rival
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