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editorial

La Vila, el Palomar i la Copa
Parlar de l’Europa i el Sant Andreu és parlar de dos equips que
des del canvi de segle han generat una forta rivalitat esportiva i
social en el seus entorns. Tan forta que fins i tot han passat a ser
els principals rivals l’un de l’altre, quan històricament potser el
Martinenc ho era més de l’Europa i la Gramenet del Sant Andreu.
Tots dos clubs comparteixen trets que els fan caminar en paral·lel
en les seves trajectòries. En menor o major mesura, un més que
l’altre en segons quins aspectes, tots dos han competit a altes
categories professionals en algun moment de la seva història, tenen les dues aficions més animades de la capital catalana dins el
futbol català modest, han guanyat títols populars de prestigi com
la Copa Catalunya o el Torneig d’Històrics i mantenen un record
d’estima i proximitat en moltes generacions diferents d’aficionats,
encara que aquests no siguin actualment socis o vagin al camp.

Europa i Sant Andreu
disputaran un partit
amb doble premi:
Aixecar el trofeu
del Vila de Gràcia
i passar ronda a la
Copa Catalunya

Malgrat formar part oficial de la
ciutat de Barcelona i dels districtes de Gràcia i Sant Andreu,
bona part dels socis de tots dos
clubs veuen al seu territori com
uns petits pobles, els de la Vila
de Gràcia i Sant Andreu de Palomar. Un tret simbòlic, identitari
i a la vegada romàntic en un
esport cada vegada més global.

Per primera vegada a la història del trofeu Vila de Gràcia, el Sant
Andreu serà el rival convidat. L’encontre tindrà l’afegit de motivació de tenir en joc, a la vegada, la classificació per la següent ronda de la Copa Catalunya. Aquest és el punt de partida d’un nou
marc de convivència entre dues entitats que no volen deixar de
rivalitzar de forma sana en l’aspecte esportiu i competitiu, però si
deixar de fer-ho en el social i de relacions. Aquest pas endavant
és encara un meló per obrir per calcular la reacció que provocarà
a nivell social, de penyes i aficionats. Aspirar al tracte i germanor
que tenen, per exemple, els socis de l’Athletic de Bilbao i de la
Real Sociedad, és potser una utopia. No obstant aquest pot ser
un bon punt de partida per rebaixar la crispació entre escapulats
i quadribarrats sense seguir remenant les cireres preguntant-se
encara, en termes de rivalitat, si va ser abans l’ou o la gallina.
Cap bon aficionat dels dos equips passarà ara a voler l’èxit esportiu del seu rival (ni té perquè ser així), però sí que es pot reconvertir la rivalitat en un aspecte vist amb bon rotllo i sense voluntat
d’ofendre. Al cap i a la fi, estem parlant només de futbol
RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

El preu de carnets i entrades
en general al futbol modest és...
Massa car
Proporcionat
23,3%
Econòmic
23,3%

53,3%

l’enquesta
Europa i Sant Andreu haurien
de recuperar la Copa Barcelona?
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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Darrers precedents de derbi

Tots els Vila de Gràcia (1995-2010)

DATA

COMPETICIÓ

RESULTAT

07/08/10
30/03/08
11/11/07
07/08/07
02/06/07
01/11/06
09/08/06
25/08/05
15/08/04
06/06/04

Històrics (final)
Lliga 3a Divisió
Lliga 3a Divisió
Històrics (fase grups)
Copa Catalunya
Copa Barcelona
Històrics (fase grups)
Copa Barcelona
Copa Barcelona
Copa Catalunya

EUROPA 2 - Sant Andreu 0
Europa 0 - SANT ANDREU 1
SANT ANDREU 3 - Europa 0
Europa 0 - SANT ANDREU 1
Europa 0 - SANT ANDREU 1
EUROPA 2 - Sant Andreu 1
EUROPA 1 - Sant Andreu 0
Sant Andreu 2 - EUROPA 2 (p)
EUROPA 0 (p) - Sant Andreu 0
SANT ANDREU 2 - Europa 0

Jugadors ‘compartits’

Molts futbolistes han vestit la samarreta dels dos equips. Remenant
els arxius hem pogut assegurar almenys 69 jugadors. Recentment:
JUGADOR

Luís Blanco
David Llobet
Àngel López
Banal
Óscar Garcia
Enric Pi
Villanueva
Capó
Raúl Navarro
Toni Polo
Santos
Pacha
Fido

1r EQUIP

Europa
Europa
St. Andreu
St. Andreu
St. Andreu
St. Andreu
St. Andreu
Europa
St. Andreu
St. Andreu
Europa
Europa
Europa

ANYS EUROPA

2001/2002
2008/2009
2001 a 2003
2008/2009
05/06 i 08/09
2007/2008
2005/2006
1998/1999
2004/2005
2003/2004
2000/2001
1996 a 1999
2002/2003

ANYS SANT ANDREU

2010/...
2010/...
2008/2009
2004 a 2006
03/04 i 07/08
2005/2006
97/98 i 2003 a 2005
2005/2006
1997 a 1999
2001 a 03/04
2003 a 2008
2003/2004
2003/2004

I també noms destacats com: Pau Clavero, Isi, Huertas, Serafín,
Endrino, Carmona, Galeote, Juan Carlos, Sito Martínez, Benja...
Anecdotari

* El derbi disputat a Gràcia el 23 de novembre del 2003 (estrena d’Europa TV amb el primer partit que es va emetre via web de club a l’estat)
va registrar la millor entrada de l’era moderna: 6.000 espectadors.
* El primer partit de l’Europa a la seva història a Segona B, jugant com
a ‘local’ contra el Levante, es va disputar al Narcís Sala per petició de
l’equip visitant de jugar sobre gespa natural.
* Els dos Torneig d’Històrics que té el Sant Andreu són guanyats al
Nou Sardenya i el que té l’Europa, contra el Sant Andreu.
* El 13 de desembre de 1998 l’àrbitre Reguera Reguera va establir
un ‘rècord’ sense precedent en un derbi en xiular tres penals a favor
de l’Europa... a la primera part!
La web del derbi

A principis de segle, un projecte pensat per la web de l’Europa va ser
compartit per la del Sant Andreu. En els partits de lliga la ‘web del
derbi’ oferia informació i entrevistes la setmana abans del partit.

L’Escapvlat per dins...

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
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
2010 (15 d’agost) *
Europa 2 - Santboià 0
* = Al Camp de l’Àliga

7 títols
Europa
2 títols
Gramenet
1 títol
Lleida, Terrassa,
Zaragoza B, Espanyol B,
Girona, Barça B, Sabadell

• Edició i Consell Rector

• Fonts informatives i gràﬁques

Junta Directiva del CE Europa

Arxiu documental i web del CE Europa.

L’Escapvlat és un mitjà de comunicació

• Direcció

• Contacte

oficial del CE Europa que depèn del

Àngel Garreta (Cap de Premsa)

info@ceeuropa.cat

Departament de Premsa i vinculat amb els

Agustí Tenllado (Directiu adjunt)

Publicitat: Sandra (Tel. 692 601 261)

altres canals oficials del club (web i TV) a

• Redacció

• Informació diària sobre el club

nivell informatiu i d’estil periodístic corporatiu.

Xavier Vidal, Jordi Vela, Isabel Ocaña

ceeuropa.cat

L’Escapvlat està produït per DeBarris, SCCL.

Agustí Tenllado i Àngel Garreta

• Dipòsit legal: B-14.046-2010

L’Escapvlat té una periodicitat mensual amb

• Maquetació i fotograﬁa

una tirada de 2.500 exemplars.

Àngel Garreta

... qui som?
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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 la pàgina 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 2011 - 2012 · nota: a les jornades de la segona volta, cal llegir el calendari amb els equips en ordre canviat
J1 (28/08/11)

(15/01/12) J20

Vilanova - P. Mafumet
Cornellà - Gramenet
Castelldefels - Espanyol B
Prat - Manlleu
Vic - Santboià
Rubí - Gavà
Amposta - Europa
Vilafranca - Terrassa
Montañesa - Balaguer
Masnou - Olot
J6 (25/09/11)

(19/02/12) J25

Espanyol B - Masnou
Manlleu - Gramenet
Santboià - P. Mafumet
Gavà - Vilanova
Europa - Cornellà
Terrassa - Castelldefels
Balaguer - Prat
Olot - Vic
Montañesa - Rubí
Vilafranca - Amposta
J11 (23/10/11)

(21/03/12) J30

Santboià - Gavà
Manlleu - Europa
Espanyol B - Terrassa
Gramenet - Balaguer
P. Mafumet - Olot
Vilanova - Montañesa
Cornellà - Vilafranca
Castelldefels - Amposta
Prat - Rubí
Masnou - Vic
J15 (20/11/11)

(15/04/12) J34

Europa - Terrassa
Gavà - Balaguer
Santboià - Olot
Manlleu - Montañesa
Espanyol B - Vilafranca
Gramenet - Amposta
P. Mafumet - Rubí
Vilanova - Vic
Cornellà - Prat
Masnou - Castelldefels

J2 (04/09/11)

(22/01/12) J21

P. Mafumet - Masnou
Gramenet - Vilanova
Espanyol B - Cornellà
Manlleu - Castelldefels
Santboià - Prat
Gavà - Vic
Europa - Rubí
Terrassa - Amposta
Balaguer - Vilafranca
Olot - Montañesa
J7 (02/10/11)

(26/02/12) J26

Espanyol B - Manlleu
Gramenet - Santboià
P. Mafumet - Gavà
Vilanova - Europa
Cornellà - Terrassa
Castelldefels - Balaguer
Prat - Olot
Vic - Montañesa
Rubí - Vilafranca
Masnou - Amposta
J12 (30/10/11)

J3 (11/09/11)

(29/01/12) J22

P. Mafumet - Gramenet
Vilanova - Espanyol B
Cornellà - Manlleu
Castelldefels - Santboià
Prat - Gavà
Vic - Europa
Rubí - Terrassa
Amposta - Balaguer
Vilafranca - Olot
Masnou - Montañesa
J8 (09/10/11)

(04/03/12) J27

Manlleu - Masnou
Santboià - Espanyol B
Gavà - Gramenet
Europa - P. Mafumet
Terrassa - Vilanova
Balaguer - Cornellà
Olot - Castelldefels
Montañesa - Prat
Vilafranca - Vic
Amposta - Rubí

(25/03/12) J31

(22/04/12) J35

Terrassa - Masnou
Balaguer - Europa
Olot - Gavà
Montañesa - Santboià
Vilafranca - Manlleu
Amposta - Espanyol B
Rubí - Gramenet
Vic - P. Mafumet
Prat - Vilanova
Castelldefels - Cornellà

Anàlisi: calendari de lliga
Per tercer any consecutiu,
l’Amposta i l’Europa es veuran les cares a la primera
jornada. Les dues darreres
ocasions a Terres de l’Ebre i
fa tres anys a Gràcia.
El Primer Equip escapulat
afronta tres quartes parts dels
desplaçaments complicats i
llunyans del calendari a la primera volta, deixant-se només
pel final el viatge a Olot, a tres
jornades per l’acabament.

quan el calendari finalitza la primera volta (Vilafranca) i comença
la segona (Amposta novament).
El conjunt escapulat s’estrena a
l’estadi contra un recent ascendit
i tindrà, a priori i sobre el paper,
el seu particular ‘Tourmalet’ a les
jornades de la 8 a la 12 (27 a 31
a la segona volta) disputant duels
seguidament contra Pobla de
Mafumet, Gramenet, Espanyol
B, Manlleu i Santboià, tots ells
teòrics aspirants a la zona alta.

El fet de jugar dos partits seguits
a casa tindrà lloc dues vegades
durant la temporada: a les jornades 14 i 15 (Masnou i Terrassa) i

A diferència de la temporada
passada (amb inici fora i final
a casa), l’Europa finalitzarà enguany la lliga a domicili

(05/02/12) J23

Gramenet - Masnou
Espanyol B - P. Mafumet
Manlleu - Vilanova
Santboià - Cornellà
Gavà - Castelldefels
Europa - Prat
Terrassa - Vic
Balaguer - Rubí
Olot - Amposta
Montañesa - Vilafranca
J9 (12/10/11)

(11/03/12) J28

Manlleu - Santboià
Espanyol B - Gavà
Gramenet - Europa
P. Mafumet - Terrassa
Vilanova - Balaguer
Cornellà - Olot
Castelldefels - Montañesa
Prat - Vilafranca
Vic - Amposta
Masnou - Rubí
J13 (06/11/11)

Gavà - Masnou
Europa - Santboià
Terrassa - Manlleu
Balaguer - Espanyol B
Olot - Gramenet
Montañesa - P. Mafumet
Vilafranca - Vilanova
Amposta - Cornellà
Rubí - Castelldefels
Vic - Prat
J16 (27/11/11)

J4 (18/09/11)

(01/04/12) J32

Gavà - Europa
Santboià - Terrassa
Manlleu - Balaguer
Espanyol B - Olot
Gramenet - Montañesa
P. Mafumet - Vilafranca
Vilanova - Amposta
Cornellà - Rubí
Castelldefels - Vic
Masnou - Prat
J17 (04/12/11)

(29/04/12) J36

Terrassa - Balaguer
Europa - Olot
Gavà - Montañesa
Santboià - Vilafranca
Manlleu - Amposta
Espanyol B - Rubí
Gramenet - Vic
P. Mafumet - Prat
Vilanova - Castelldefels
Masnou - Cornellà

J18 (18/12/11)

(06/05/12) J37

Masnou - Balaguer
Olot - Terrassa
Montañesa - Europa
Vilafranca - Gavà
Amposta - Santboià
Rubí - Manlleu
Vic - Espanyol B
Prat - Gramenet
Castelldefels - P. Mafumet
Cornellà - Vilanova

J5 (21/09/11)

(12/02/12) J24

Gramenet - Espanyol B
P. Mafumet - Manlleu
Vilanova - Santboià
Cornellà - Gavà
Castelldefels - Europa
Prat - Terrassa
Vic - Balaguer
Rubí - Olot
Amposta - Montañesa
Masnou - Vilafranca
J10 (16/10/11)

(18/03/12) J29

Santboià - Masnou
Gavà - Manlleu
Europa - Espanyol B
Terrassa - Gramenet
Balaguer - P. Mafumet
Olot - Vilanova
Montañesa - Cornellà
Vilafranca - Castelldefels
Amposta - Prat
Rubí - Vic
J14 (13/11/11)

(08/04/12) J33

Europa - Masnou
Terrassa - Gavà
Balaguer - Santboià
Olot - Manlleu
Montañesa - Espanyol B
Vilafranca - Gramenet
Amposta - P. Mafumet
Rubí - Vilanova
Vic - Cornellà
Prat - Castelldefels
J19 (08/01/12)

(13/05/12) J38

Balaguer - Olot
Terrassa- Montañesa
Europa - Vilafranca
Gavà - Amposta
Santboià - Rubí
Manlleu - Vic
Espanyol B - Prat
Gramenet - Castelldefels
P. Mafumet - Cornellà
Vilanova - Masnou

Entre setmana

Diumenge sense futbol

Horari d’estiu

Fins a quatre partits dels
38 del campionat podrien
arribar a jugar-se entre setmana. El calendari marca
tres de forma fixa: el 21 de
setembre, laborable, amb
visita a Castelldefels, el 12
d’octubre, festiu, amb visita
a Santa Coloma i el 21 de
març, laborable, a casa
contra el Manlleu.

Al marge de l’aturada per
les festes de Nadal, només
un diumenge del calendari
de la temporada no té assignada una jornada de lliga. Es tracta del diumenge
11 de desembre.

Tal com és costum la darrera dècada, els dos primers
partits de l’Europa a casa,
durant el mes de setembre, són susceptibles de
modificar l’hora habitual de
disputa de partits a l’estadi
Nou Sardenya.

No obstant, la jornada marcada pel diumenge de finals
de Setmana Santa (8 d’abril
a Masnou) podria avançar-se
a dijous o divendres sant per
donar festa i pont tres dies

Aquella setmana de pont (amb
el dimarts 6 i el dijous 8 també
festius) està reservada pera
la participació de la Selecció
Catalana Amateur -formada
per jugadors de bona part dels
equips de Tercera- a l’edició
d’enguany de la Copa de
Regions UEFA. El combinat
disputarà la fase estatal

Donada la forta calor d’estiu
que acostuma a fer encara,
tradicionalment, per aquelles
dates, un o dos partits dels primers a jugar a casa podrien tenir horari de tarda. No obstant,
l’horari habitual per la resta de
la temporada serà a les 12 del
matí els diumenges

Calendari
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Lliga

JUVENIL A · Calendari Lliga · Temporada 11/12 · Lliga Nacional · Grup 7 · nota: a les jornades de la segona volta, cal llegir el calendari amb els equips en ordre canviat
J1 (04/09/11)

(22/01/12) J18

Gavà - Espanyol B
Barcelona B - Cornellà B
Prat - Jàbac
Mercantil - Sant Andreu
Girona B - Mollet
Damm B - F. Calella
L’Hospitalet - Europa
Premià - La Floresta
Gramenet - Figueres
J6 (09/10/11)

(04/03/12) J23

Jàbac - Gramenet
Sant Andreu - Cornellà B
Mollet - Espanyol B
F. Calella - Gavà
Europa - Barcelona B
La Floresta - Prat
Figueres - Mercantil
Premià - Girona B
L’Hospitalet - Damm B
J11 (13/11/11)

(15/04/12) J28

Mollet - F. Calella
Sant Andreu - Europa
Jàbac - La Floresta
Cornellà B - Figueres
Espanyol B - Premià
Gavà - L’Hospitalet
Barcelona B - Damm B
Prat - Girona B
Gramenet - Mercantil
J16 (08/01/12)

(20/05/12) J33

Gramenet - La Floresta
Figueres - Europa
Premià - F. Calella
L’Hospitalet - Mollet
Damm B - Sant Andreu
Girona B - Jàbac
Mercantil - Cornellà B
Prat - Espanyol B
Barcelona B - Gavà

J2 (11/09/11)

(29/01/12) J19

Espanyol B - Gramenet
Cornellà B - Gavà
Jàbac - Barcelona B
Sant Andreu - Prat
Mollet - Mercantil
F. Calella - Girona B
Europa - Damm B
La Floresta - L’Hospitalet
Figueres - Premià
J7 (16/10/11)

(11/03/12) J24

Jàbac - Sant Andreu
Cornellà B - Mollet
Espanyol B - F. Calella
Gavà - Europa
Barcelona B - La Floresta
Prat - Figueres
Mercantil - Premià
Girona B - L’Hospitalet
Gramenet - Damm B
J12 (20/11/11)

(22/04/12) J29

F. Calella - Gramenet
Europa - Mollet
La Floresta - Sant Andreu
Figueres - Jàbac
Premià - Cornellà B
L’Hospitalet - Espanyol B
Damm B - Gavà
Girona B - Barcelona B
Mercantil - Prat
J17 (15/01/12)

(27/05/12) J34

La Floresta - Figueres
Europa - Premià
F. Calella - L’Hospitalet
Mollet - Damm B
Sant Andreu - Girona B
Jàbac - Mercantil
Cornellà B - Prat
Espanyol B - Barcelona B
Gavà - Gramenet

J3 (18/09/11)

(05/02/12) J20

Espanyol B - Cornellà B
Gavà - Jàbac
Barcelona B - Sant Andreu
Prat - Mollet
Mercantil - F. Calella
Girona B - Europa
Damm B - La Floresta
L’Hospitalet - Figueres
Gramenet - Premià
J8 (23/10/11)

(18/03/12) J25

Sant Andreu - Gramenet
Mollet - Jàbac
F. Calella - Cornellà B
Europa - Espanyol B
La Floresta - Gavà
Figueres - Barcelona B
Premià - Prat
L’Hospitalet - Mercantil
Damm B - Girona B
J13 (27/11/11)

(29/04/12) J30

F. Calella - Europa
Mollet - La Floresta
Sant Andreu - Figueres
Jàbac - Premià
Cornellà B - L’Hospitalet
Espanyol B - Damm B
Gavà - Girona B
Barcelona B - Mercantil
Gramenet - Prat

J4 (25/09/11)

(12/02/12) J21

Cornellà B - Gramenet
Jàbac - Espanyol B
Sant Andreu - Gavà
Mollet - Barcelona B
F. Calella - Prat
Europa - Mercantil
La Floresta - Girona B
Figueres - Damm B
Premià - L’Hospitalet
J9 (30/10/11)

(25/03/12) J26

Sant Andreu - Mollet
Jàbac - F. Calella
Cornellà B - Europa
Espanyol B - La Floresta
Gavà - Figueres
Barcelona B - Premià
Prat - L’Hospitalet
Mercantil - Damm B
Gramenet - Girona B
J14 (04/12/11)

(06/05/12) J31

Europa - Gramenet
La Floresta - F. Calella
Figueres - Mollet
Premià - Sant Andreu
L’Hospitalet - Jàbac
Damm B - Cornellà B
Girona B - Espanyol B
Mercantil - Gavà
Prat - Barcelona B

Anàlisi: calendari de lliga
Complicat inici de l’Europa,
a domicili contra un recent
descendit de Divisió d’Honor
com L’Hospitalet.
Un tram complicat es viurà
també entre les jornades 6 i 8
de la primera volta i 23 i 25 de

J5 (02/10/11)

(26/02/12) J22

Cornellà B - Jàbac
Espanyol B - Sant Andreu
Gavà - Mollet
Barcelona B - F. Calella
Prat - Europa
Mercantil - La Floresta
Girona B - Figueres
Damm B - Premià
Gramenet - L’Hospitalet
J10 (06/11/11)

(01/04/12) J27

Mollet - Gramenet
F. Calella - Sant Andreu
Europa - Jàbac
La Floresta - Cornellà B
Figueres - Espanyol B
Premià - Gavà
L’Hospitalet - Barcelona B
Damm B - Prat
Girona B - Mercantil
J15 (18/12/11)

(13/05/12) J32

Europa - La Floresta
F. Calella - Figueres
Mollet - Premià
Sant Andreu - L’Hospitalet
Jàbac - Damm B
Cornellà B - Girona B
Espanyol B - Mercantil
Gavà - Prat
Gramenet - Barcelona B
Horari habitual

la segona, amb Barcelona B,
Gavà -aspirant l’any passat- i
Espanyol B.
El derbi amb el Sant Andreu,
primer a fora (13-N) i a casa a
la segona volta (15-A)

L’horari habitual del Juvenil
A de l’Europa en els seus
partits com a local a la Lliga
Nacional serà els dissabtes
a les sis de la tarda, tres
quarts d’hora més tard que
l’horari de l’any passat

FEMENÍ A · Calendari Lliga · Temporada 11/12 · Lliga Nacional · Grup 3 · nota: a les jornades de la segona volta, cal llegir el calendari amb els equips en ordre canviat
J1 (25/09/11)

(22/01/12) J14

Atl. Vilafranca - Europa
Oscenses - Sant Andreu
Cerdanyola - Barcelona B
Espanyol B - Nàstic
Girona - Badalona
Vic - Lleida
Levante LP - S. Gabriel B
J6 (06/11/11)

(04/03/12) J19

Barcelona B - Levante LP
Nàstic - Sant Andreu
Badalona - Europa
Lleida - Atl. Vilafranca
S. Gabriel B - Oscenses
Vic - Cerdanyola
Girona - Espanyol B
J11 (18/12/11)

(15/04/12) J24

Badalona - Lleida
Nàstic - S. Gabriel B
Barcelona B - Vic
Sant Andreu - Girona
Europa - Espanyol B
Atl. Vilafranca - Cerdanyola
Levante LP - Oscenses

J2 (02/10/11)

(29/01/12) J15

J3 (09/10/11)

(05/02/12) J16

Europa - Levante LP
Sant Andreu - Atl. Vilafranca
Barcelona B - Oscenses
Nàstic - Cerdanyola
Badalona - Espanyol B
Lleida - Girona
S. Gabriel B - Vic

Europa - Sant Andreu
Atl. Vilafranca - Barcelona B
Oscenses - Nàstic
Cerdanyola - Badalona
Espanyol B - Lleida
Girona - S. Gabriel B
Levante LP - Vic

J7 (13/11/11)

J8 (27/11/11)

(11/03/12) J20

Barcelona B - Nàstic
Sant Andreu - Badalona
Europa - Lleida
Atl. Vilafranca - S. Gabriel B
Oscenses - Vic
Cerdanyola - Girona
Levante LP - Espanyol B
J12 (08/01/12)

(22/04/12) J25

Levante LP - Lleida
S. Gabriel B - Badalona
Vic - Nàstic
Girona - Barcelona B
Espanyol B - Sant Andreu
Cerdanyola - Europa
Oscenses - Atl. Vilafranca

(18/03/12) J21

Nàstic - Levante LP
Badalona - Barcelona B
Lleida - Sant Andreu
S. Gabriel B - Europa
Vic - Atl. Vilafranca
Girona - Oscenses
Espanyol B - Cerdanyola
J13 (15/01/12)

(29/04/12) J26

Lleida - S. Gabriel B
Badalona - Vic
Nàstic - Girona
Barcelona B - Espanyol B
Sant Andreu - Cerdanyola
Europa - Oscenses
Atl. Vilafranca - Levante LP

J4 (16/10/11)

(19/02/12) J17

Sant Andreu - Levante LP
Barcelona B - Europa
Nàstic - Atl. Vilafranca
Badalona - Oscenses
Lleida - Cerdanyola
S. Gabriel B - Espanyol B
Vic - Girona
J9 (04/12/11)

(25/03/12) J22

J5 (30/10/11)

(26/02/12) J18

Sant Andreu - Barcelona B
Europa - Nàstic
Atl. Vilafranca - Badalona
Oscenses - Lleida
Cerdanyola - S. Gabriel B
Espanyol B - Vic
Levante LP - Girona
J10 (11/12/11)

(08/04/12) J23

Nàstic - Badalona
Barcelona B - Lleida
Sant Andreu - S. Gabriel B
Europa - Vic
Atl. Vilafranca - Girona
Oscenses - Espanyol B
Levante LP - Cerdanyola

Badalona - Levante LP
Lleida - Nàstic
S. Gabriel B - Barcelona B
Vic - Sant Andreu
Girona - Europa
Espanyol B - Atl. Vilafranca
Cerdanyola - Oscenses

Anàlisi: calendari de lliga

Horari habitual

Inici a fora contra un nouvingut, dos partits seguits
a casa (jornades 2 i 3 amb
derbi contra Sant Andreu) i
final de lliga a Osca en l’únic
partit fora de Catalunya

En dependència de la coincidència o no amb els partits del Primer Equip a casa,
l’horari del Femení A serà
els diumenges o bé a les 12
o bé a les 16 hores

aCtualitat
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L’Europa jugarà per la tarda
durant el mes de setembre
Primer Equip
[Redacció] · El Primer Equip

de l’Europa s’estrenarà al
campionat de lliga en dissabte
i no en diumenge (igual que la
temporada passada) al camp
de l’Amposta. El primer duel de
lliga es disputarà a les Terres
de l’Ebre a les 19 hores del dia
27. Així mateix, tots els partits
de casa al setembre seran per
la tarda per motius de calor.
A dia d’avui és molt probable
que el Primer Equip gracienc
no jugui un partit pel matí (sigui
amistós o oficial) fins al mes
d’octubre. Els partits preparatius d’agost, trofeus i rondes
de Copa Catalunya són per la
tarda per motius de calor i pel
mateix motiu, buscant millorar

el rendiment de l’esportista,
els partits al Nou Sardenya del
mes de setembre (contra Rubí,
Prat i Cornellà) es jugaran a les
18:30 hores. A partir del mes
d’octubre, els duels com a local
tornaran a l’horari habitual de

L’equip jugarà dos
partits segurs
en dissabte:
l’inici de la lliga
a Amposta i el duel
a casa contra el Prat
les 12 del matí. El primer dia,
ebrencs i graciencs jugaran -a
priori i si ningú més modifica la
seva data d’estrena- el primer
dels partits del campionat el
dissabte 27 d’agost a les 19

hores. Entre els partits com a
local de l’Europa, el duel contra
el Prat, previst pel 18 de setembre, s’avançarà al dissabte 17
(18:30 hores) per tenir un dia
més de descans i afrontar amb
més garanties el partit intersetmanal posterior a Castelldefels
el dia 21, un dels tres que no es
disputaran en cap de setmana i
que estan marcats per defecte
al calendari federatiu.

Els jugadors de la primera
plantilla de l’Europa van escollir durant la primera setmana
d’agost els dorsals fixes que
lluiran a l’esquena durant el
curs de la present temporada
2011/2012.

A falta de concretar la darrera
fitxa sots’23 de l’equip, només
quatre números han quedat
lliures: 12, 13, 16 i 24.
Els jugadors ja van fer servir
els dorsals de la llista que oferim a la columna de la dreta
en el primer amistós de pretemporada a Terrassa

Segalés serà el nou 9 de l’Europa, agafant el relleu de Cebri, que serà l’11

Nils Puchades tanca els ﬁtxatges
i Geri, del Juvenil, està a prova
Primer Equip
Nils Puchades, extrem procedent de l’Horta -foto inferior- és la darrera incorporació
de l’equip. El jove jugador,
de 22 anys, completa així
tota la davantera del conjunt
gracienc aconseguint doblar
les dues bandes de l’atac escapulat. Els quatre extrems
de l’equip seran Nils, Rovira,

Gatell i Peque. Amb la incorporació d’aquest jove i ràpid
jugador, el Primer Equip
compta ja amb 21 de les
22 fitxes sènior de primera
plantilla. La fitxa que falta
serà per cobrir el lateral de
l’equip -a la força amb un jugador menor de 23 anys-. El
defensa Geri, del Juvenil A,
farà la pretemporada amb
l’equip i a finals d’agost el
cos tècnic decidirà

A diferència d’altres temporades (on els partits per la tarda
a casa eren els dos primers
i el darrer de lliga en horari
unificat) l’Europa ampliarà a
tot setembre l’alteració del seu
horari. Una temporada més, els
38 partits de lliga es podran
seguir en directe pel Twitter del
club, també de forma automàtica seguint @ceeuropa

Els jugadors de l’Europa ja llueixen a l’esquena
els seus dorsals ﬁxes per la temporada de lliga
Primer Equip

15 d’agost del 2011

Els dorsals de l’equip
1- Rafa Leva (porter)
2- Aitor Olmo (defensa)
3- Pociello (defensa)
4- Cano (defensa)
5- Alberto (defensa)
6- Ivan Álvarez (mig)
7- Peque (extrem)
8- Ramon Gatell (mig)
9- Segalés (davanter)
10- Delmàs (mig)
11- Cebri (davanter)
12- dorsal lliure
13- dorsal lliure
14- Valderas (mig)
15- Èric Blasco (davanter)
16- dorsal lliure
17- Javi Lara (mig)
18- R. Salvador (defensa)
19- Nils (extrem)
20- Guzman (mig)
21- Rovira (extrem)
22- Aitor Torres (defensa)
23- Parres (mig)
24- dorsal lliure
25- Eloi Mir (porter)

Golejada contra el Martinenc (2-5)
en l’estrena de la Copa Catalunya
Primer Equip
La participació de l’Europa
a la Copa Catalunya 2012
va començar el passat 7
d’agost amb una eliminatòria
a partit únic contra el Martinenc, disputada al Municipal
del Guinardó. L’Europa va
sumar el primer triomf de la
pretemporada en el primer

repte oficial de l’any i després de començar perdent
el partit va golejar per un
global de 2-5 el seu rival.
A la segona ronda l’equip escapulat rep el Sant Andreu a
casa en un partit que servirà
per fer doblet. El guanyador
alçarà el Vila de Gràcia i, a
la vegada, passarà ronda a
la Copa Catalunya

El carnet de soci no varia el preu
per quarta temporada seguida
El Club
La política de congelació
de preus dels abonaments i
carnets de soci de l’Europa
es mantindrà novament per
cinquè any i quarta temporada consecutiva. Totes les
modalitats, des de protector
fins a grada jove, mantenen

els preus vigents. Un carnet
standard del club seguirà
costant 150€, un de jubilat
80€, els joves entre 18 i 25
anys pagaran també 80€
i abonaran només 40€ els
socis entre 0 i 17 anys.
Les quotes de protector seran 300€ modalitat standard,
150€ jubilat i 50€ menors.
Per entrar al primer partit de
lliga a casa serà obligatori
tenir el carnet renovat

Europa i Peugeot Romagosa,
un beneﬁci pel club i els socis
Peugeot Romagosa és nou
patrocinador del CE Europa
gràcies a l’acord signat entre
el gerent de Romagosa, Aureli Galán, i el president de
l’entitat escapulada, Guillaume de Bode.

de L’Escapvlat oferirem més
detalls de la col·laboració.
No obstant, els socis de
l’Europa tenen des d’ara
la possibilitat de provar el
nou vehicle ‘ION’, el primer
100% elèctric que Romagosa posa a disposició a les
seves instal·lacions del carrer Indústria, 233.

L’acord (en un primer moment d’una temporada de
durada), compromet a totes
dues entitats centenàries entre sí en els seus aspectes
comuns. Al proper número

Qui estigui interessat en
provar el vehicle podrà ferho contactant amb Romagosa des de la pàgina web
www.romagosa.es o bé trucant al 934 369 721

El Club
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Llepolia: El gran projecte
documental de Sant Medir
Fundació
[Redacció] · El projecte Llepolia

fa sis mesos que funciona i ara
es torna un projecte públic.
L’objectiu de la productora
Ikaps Audiovisuals és fer un
documental sobre la història de
la festa de Sant medir. Una festa que tot i ser ser d’un sol dia
ja ha perdurat casi 180 anys.
D’on ve la tradició? Qui hi ha al
darrera? Com ho viu el barri?
Com sobreviu a una societat
cada cop més individualista?
Aquestes són preguntes que
centren part del documental en
el qual van començar a treballar un equip de deu persones
i que portarà segur més d’any
i mig de feina.
L’equip vol recollir material històric inèdit dels arxius familiars
de les famílies romeves i de
gent que senzillament és del
barri. El Projecte Llepolia ha
contactat amb moltes de les
entitats gracienques per trobar aquest material fotogràfic

i cinematogràfic.
Amb el Club Esportiu Europa
ha tingut un especial interés
ja que poca gent coneix que el
club tenia una colla pròpia cap
als anys 20. Dels “Ben Plantats” queda poca cosa, un retall
de La Vanguardia de l’any 1926
on es parla d’algunes de les
activitats que es feien el mateix
dia de Sant Medir. És per això
que el Projecte vol demanar

L’Europa busca
informació sobre
l’antiga colla dels
‘Ben Plantats’
que va estar formada
per gent del club
als socis de l’Europa que rebusquin en els seus àlbums,
per veure si hi troben alguna
petita joia que recordi l’esforç
dels jugadors per participar a
la festa del 3 de març. Llepolia
es financia a més dels mètodes
tradicionals, amb el mètode ba-

Captura de la pàgina web del projecte amb la referència de l’article publicat a ceeuropa.cat

sat en la multitud, l’anomenat
“crowdfunding”: Això vol dir que
amb petites aportacions es pot
fer possible el documental. A
través de la seva pàgina web,
www.projectellepolia.com, es
pot veure com amb sis euros
la gent pot sortir com a coproductors del documental, com
amb vint euros s’envia una
samarreta del projecte i com
amb trenta s’envia una còpia
del documental, un cop estigui
del tot enllestit.
La propera cita serà a la Festa
Major. El dia 16 d’agost estaran al carrer Perla a les 19:30
de la tarda explicant de nou el
Projecte i recollint material històric pel documental. El repte,
segons expliquen els mateixos
autors, és que pugui tenir ressò
a nivell col·lectiu dins del barri i
que pugui retratar la dolça festa
d’una manera que no només
sigui interessant pels propis
graciencs i que pugui incloure
el sentit de l’humor i alhora la
reﬂexió sobre l’immediat futur
de Sant Medir
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