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editorial

Una categoria colorista

L’Europa complirà la temporada 2012-2013 ni més ni menys que 
49 anys a Tercera Divisió. Enguany desempatarà amb el Reus 
-actualment a Segona B- i es convertirà, en solitari, en l’equip 
català que més temporades haurà militat en aquesta categoria.

El conjunt escapulat suma 105 anys de vida i, un cop va com-
petir de forma federada (als tres anys de la seva constitució), 
ha acabat passant mig segle i gairebé la meitat de la seva vida 
competint en la mateixa denominació de categoria. No obstant, 
cal diferenciar la Tercera Divisió d’ara de la de 40 anys enrere, on 
a falta de la Segona B la categoria era el tercer esglaó real del 
futbol estatal i al seu grup l’Europa tenia, a banda d’altres equips 
catalans, també clubs d’altres territoris.

Enguany l’equip que dirigirà per quarta temporada Pedro Dólera 
veurà com el grup cinquè de Tercera recupera l’esperit de tempo-
rades anteriors. Procedents de Primera Catalana tornen un histò-
ric barceloní com el Júpiter o el degà del futbol català, el Palamós. 

També puja un rival de recent 
historial de duels però amb 
molt ‘glamour’, la Rapitenca. 
No podem oblidar tampoc vells 
coneguts de la categoria com 
el Vilassar de Mar o un altre 
històric que ha tornat a Tercera 
amb una gesta increïble: el Fi-
gueres. L’equip de Vilatenim ha 
recuperat pes dins el panorama 
català comenánt des de zero a 
la darrera divisió.

En clau barcelonina hi haurà tres equips que protagonitzaran 
els diferents derbis: Europa, Montañesa i Júpiter. En un principi 
havien de ser quatre, però la greu crisi econòmica a Segona B ha 
facilitat que l’Espanyol B, via compra de categoria federativament, 
hagi assolit l’ascens a la categoria de bronze.

Tots ells, sumats als clàssics Manlleu, Cornellà, Gavà, Vilafranca 
o Terrassa, per citar-ne alguns d’històric renom, donaran un nou 
aire i renovat atractiu a una categoria totalment familiar per l’afici-
onat gracienc que, com tots els socis i amants del club, vol que en 
un futur no gaire llunyà l’equip militi realment en el tercer esglaó 
del futbol estatal, la Tercera ‘de veritat’, és a dir, la Segona B, la 
categoria que molts creuen que l’Europa mínimament mereix per 
trajectòria, historial i palmarès 

El degà torna
a Tercera

acompanyat
d’un històric

com el Júpiter.
Una divisió

amb ‘glamour’.

l’enquesta
Més enllà del teu club, segueixes el futbol
català als diferents mitjans de comunicació?

A) Sí 
B) No 

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

Ets partidari de crear una lliga de filials
i evitar que aquests juguin a 2a B i 3a?

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Sí

No

24,4%

[À. Garreta] · Per tercera vega-
da en divuit anys, el filial de 
l’Espanyol, ara a Segona B, 
serà el rival de l’Europa en el 
seu tradicional trofeu de Festa 
Major, el Vila de Gràcia. 

El dia 15 d’agost, a les 20 ho-
res, el Nou Sardenya tindrà la 
primera cita d’estiu del conjunt 
gracienc jugant a casa. Els 
amistosos previs i la Copa 
Catalunya contra el Vilassar 
de Dalt es jugaran a domicili.
Després de la visita l’any 2001 
(derrota per 1-3) i del 2003 
(victòria per 3-2), l’Espanyol 

B visitarà per tercera vegada 
Gràcia un 15 d’agost per jugar 
el trofeu de Festa Major del 
conjunt europeista. Els rivals 
d’aquest trofeu són sempre de 
superior divisió vers l’Europa 
des de la seva creació l’any 
1995. L’Espanyol B, amb el 
seu recent ascens federatiu, 
ocuparà plaça a Segona B la 
temporada 2012-2013.

Amb una nova visita del filial 
blanc-i-blau són tres els segons 
equips de clubs de Primera Di-
visió que han disputat el Vila de 
Gràcia: Zaragoza B, Barcelona 

B i el citat Espanyol. Els peri-
quitos compliran amb la seva 
tercera visita, els blaugrana 
n’han realitzat dues i l’equip de 
l’Aragó va visitar Gràcia en una 
única ocasió, l’any 1999, gua-
nyant per 1-2 i convertint-se en 
el primer filial que va guanyar 
aquest trofeu.

L’Europa és, lògicament, l’equip 
amb més títols del seu propi 
trofeu (un total de 7). El segueix 
la Gramenet amb 2 copes i un 
total de vuit equips que han 
alçat el Vila de Gràcia una ve-
gada en 17 anys 

L’Espanyol B, al Vila de Gràcia
la notícia del mes

Una imatge de l’Europa - Espanyol B en partit de lliga aquesta passada temporada

El filial blanc-i-blau disputarà el trofeu per tercera vegada

75,6%
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Nou rentat de cara a les dues instal·lacions
[Redacció] · Aprofitant els dies 
on l’activitat de caire esportiu 
està més aturada (a excepció 
dels dos Campus en marxa), el 
CE Europa està efectuament 
obres i reparacions de mante-
niment als seus dos recintes: 
el Nou Sardenya i el Camp de 
l’Àliga.
En aquest article repassem 
les principals actuacions que 

durant l’època de fred. Aquest 
renovat servei prestarà les més 
avançades funcions d’acon-
dicionament. Aquesta és una 
de les principals inversions de 
l’entitat i que ha tingut inici un 
cop finalitzat el Campus de 
Tecnificació que enguany s’es-
trena en aquest recinte amb 
una gran acollida i valoració 
dels participants.

El propi Camp de l’Àliga viu-
rà un nou procés de pintura 
tant interior com exterior per 
remarcar i renovar els colors 
blanc i blau de l’Europa. Tal 
com mostra la imatge inferior, 
el blau de les graderies tornarà 
a lluir a ple color.

 A tots dos recintes, Àliga i Nou 
Sardenya, hi haurà petites in-

tervencions internes als vestu-
aris, pintura i millora de llum de 
diferents zones i, també en tots 
dos espais, renovació de les 
xarxes altes que impedeixen 
que una pilota desviada surti 
cap al carrer.

El club seguirà millorant durant 
la temporada altres petits as-
pectes d’instal·lacions  

permetran posar al dia els 
dos espais de cara a l’inici 
de la propera pretemporada 
esportiva 2012/2013.

Així doncs, al Camp de l’Àliga, 
s’efectuaran tasques per a la 
instal·lació d’una nova cal-
dera i els seus tubs derivats 
per  tal de garantir una millor 
climatització i servei de dutxa 

El Camp de l’Àliga farà ressaltar encara més el seu nou i característic color blau

El Vilassar de Dalt, rival a la Copa Catalunya
[À. G.] · L’Europa ja coneix el 
seu rival de la primera ronda 
de la segona fase de la Copa 
Catalunya. El Vilassar de Dalt 
serà el primer obstacle que 
haurà de superar el conjunt 
gracienc abans de veure’s les 
cares amb un Segona B. El 
partit es jugarà el 8 d’agost a 
Vilassar, mateixa data on hi 
havia pactat un amistós entre 
els dos conjunts. 
La casualitat -i el fet de dirigir-
se el sorteig per criteri de proxi-
mitat- ha provocat que l’Europa 
tingui com a rival un equip amb 
el qual ja havia pactat un amis-
tós de pretemporada.

per veure’s les cares en sego-
na ronda (a disputar el 18 o 19 
d’agost). 

L’equip del Maresme i el gra-
cienc es veuran les cares per 
primer cop en aquesta com-
petició. L’equip verd-i-blanc ha 
assolit durant aquesta darrera 
temporada l’ascens a Primera 
Catalana i disputa la Copa Ca-
talunya pel mèrit de ser campió 
de lliga. 

El conjunt del Maresme va gua-
nyar el títol del grup 2 de Sego-
na Catalana amb 79 punts, 11 
per sobre del segon  

La primera ronda, que fede-
rativament està marcada per 
jugar els dies 11 o 12 d’agost, 
es jugarà en aquest cas el dia 
8, el mateix que Vilassar de 
Dalt i Europa ja tenien previst 
per disputar un amistós. 

L’amistós, però, resultarà final-
ment un duel oficial, a partit 
únic, per decidir qui passa de 
ronda. Del sorteig realitzat a la 
seu de la Federació Catalana 
de Futbol també ha sortit el 
possible rival d’un dels dos 
conjunts. L’Hospitalet, de Se-
gona B, ja espera al vencedor 
del Vilassar de Dalt-Europa 
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La nova temporada s’inciarà a Terrassa
L’Europa, que començarà la lliga novament a domicili, ja coneix el calendari 2012/2013

Àngel Garreta

El Primer Equip de l’Europa 
ja coneix el calendari de lliga 
del curs 2012/2013. Com en 
els darrers anys, els escapu-
lats s’estrenaran a domicili, 
en aquest cas a l’Olímpic de 
Terrassa. 

El primer partit a casa serà con-
tra la Rapitenca i la lliga aca-
barà a casa contra la Pobla de 
Mafumet. La competició donarà 
inici el darrer diumenge d’agost, 

el dia 26. Després de dues tem-
porades seguides començant 
a Amposta, enguany l’Europa 
ho farà també a domicili però 
més a prop, a Terrassa. L’equip 
ara dirigit per Miki Carrillo rebrà 
l’Europa en el primer partit de 
la temporada. 

Els europeistes podran veure 
al seu equip estrenar-se a 
casa en la jornada 2 (dia 2 de 
setembre) sense perdre la ‘tra-
dició’ de jugar d’hora contra un 
conjunt de l’Ebre, en aquest cas 

la retornada Rapitenca. Un altre 
dels nouvinguts, el Vilassar de 
Mar, esperarà el conjunt esca-
pulat en la tercera jornada. En 
la cinquena, el 23 de setembre, 
hi haurà el primer derbi barce-
loní, a La Verneda, contra el 
Júpiter.  Dues més tard, jornada 
7, l’altre derbi, també a domicili 
durant la primera volta, contra 
la Montañesa a Nou Barris. 

La lliga finalitzarà el 19 de maig 
a l’estadi Nou Sardenya contra 
la Pobla de Mafumet, darrer 

dels rivals d’un calendari que 
es veurà aturat gairebé un mes 
durant l’octubre per la disputa 
de la Copa de Regions UEFA 
(CRU), competició amateur on 
Catalunya, per primera vegada, 
competirà de forma internacio-
nal en lluita pel títol.

En tractar-se d’una convocatò-
ria que afectarà, de ben segur, 
a més d’un 70% de clubs de 
Tercera Divisió, durant la dis-
puta de la fase de lligueta de 
grups de la ronda final de la 

Copa de Regions, el campionat 
regular de Tercera restarà atu-
rat i, en tot cas, disponible per 
jugar un possible partit ajornat 
en dates prèvies.

En el proper número de L’Es-
capvlat, com és tradició amb 
el periòdic d’agost, es publicarà 
el calendari del Primer Equip, 
jornada a jornada, i també la 
resta de nou duels de cada 
setmana per tenir una completa 
informació dels duels de la lliga 
2012/2013 a Tercera 

El Femení ja pensa en tornar a Segona
L’equip sènior gracienc intentarà recuperar enguany la divisió de plata del futbol estatal

À. G.

El Femení A de l’Europa, un 
cop consumat el descens a 
Preferent, arrencarà el proper 
22 d’agost la seva nova pre-
temporada. Un nou cos tècnic, 
provinent del Sant Cristóbal, 
encapçalat per Carlos Navas 
com a entrenador, dirigirà una 
plantilla que lluitarà per retor-
nar l’equip a Segona Divisió. 
Per l’equip escapulat tocarà 
tornar a agafar impuls en cate-
goria territorial catalana.
 
Carlos Navas, acompanyat de 
Juan Rodríguez com prepara-
dor físic i Tomás Casasola com 
ajudant i entrenador de porte-
res, formaran l’equip tècnic. 
Jordi Vela, coordinador de la 
secció afirma que “hem fitxat 
un cos tècnic jove però amb 

experiencia al futbol femení, 
venen amb ganes, molta il-lu-
sió i això és el que buscàvem”. 
Vela es mostra agraÍt “a les 
jugadores que tot i el descens 
han volgut quedar-se a l’Euro-
pa i tornar l’equip a la categoria 
que li pertoca; el més fàcil com 
a jugadora era marxar, però la 
majoria han demostrat implica-
ció i compromís”.
El coordinador té clar que “l’ob-
jectiu de la temporada és únic: 
pujar a Segona Divisió”.

Les jugadores que segueixen 
de la temporada anterior són: 
Teixi, Llure, Vane, Marina, Al-
ba, Eybis, Juli, Sandra Guiu, 
Megu, Núria i Carlita. A més, 
s’incorporen del Femení B Ana 
Alcocer i Nàdia, així com Clara, 
del Femení C. Farà la pretem-
porada amb l’equip a l’espera 

de prendre una decisió Carla 
Torner, del Femení B. Pel que 
fa als fitxatges, se n’han tancat 
ja tres, que són Patri, del Sant 
Cristóbal, Gemma de l’Horta 
i un retorn a l’Europa: Ana 
Castellano. 

Qui va ser jugadora escapu-
lada durant molts anys, torna 
al club després del seu pas 
pel Sant Andreu i La Salle 
Premià. 
A l’espera de concretar el 
fitxatge de dues porteres i de 
la confirmació d’una darrera in-
corporació, la plantilla es dóna 
pràcticament per perfilada.

El club i els responsables tèc-
nics confien en retornar l’equip 
a la categoria que ha donat els 
èxits més importants de la his-
tòria de l’Europa Femení 
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La plantilla, llesta per encarar un nou repte
Redacció

Aquest número de l’Escapvlat 
que el lector té ara mateix en-
tre les mans es publica un dia 
abans de l’inici dels entrena-
ments de la primera plantilla de 
l’Europa de cara a la preparació 
de pretemporada.

L’equip es posarà en marxa 
amb el gruix dels titulars reno-
vats i un grapat de cares noves 
que, totes juntes, volen fer obli-
dar al soci el desenllaç esportiu 
de l’anterior exercici.

Dilluns 23 al vespre, doncs, 
l’Europa començarà la seva 
activitat física per tal de pre-
parar els diferents amistosos 
de la pretemporada. L’equip 
s’estrenarà el dia 4 d’agost a 
domicili, al Camp de l’Energia, 
contra l’històric Sants. El dia 
següent, 5 d’agost, un rival 
encara per determinar servirà 
com a segon ‘test’ abans de 
jugar el primer compromís ofi-
cial, la Copa Catalunya contra 
el Vilassar de Dalt.

Posteriorment, l’Europa visitarà 
el camp del Lloret de Mar. El 
diumenge dia 12 ho farà també 
fora, a Viladecans. El dia 15, 
per la Festa Major, es jugarà el 

tradicional Vila de Gràcia, amb 
presència a l’estadi de l’Espa-
nyol B, recentment ascendit 
de forma federativa a Segona 
B. Aquest serà el primer duel 
escapulat com a local aquest 
estiu. Tal com és tradició durant 
els darrers anys, l’equip no juga 
com a local en pretemporada 
fins la disputa del seu trofeu de 
Festa Major.

A partir d’aquí, l’Europa jugarà 
els darrers partits de prepara-
ció a casa: el dia 18 contra el 
Mollet i el 19 contra el Premià 
de Mar. Tots els partits estan 
subjectes a canvi de dia, planifi-
cació i en correspondència amb 
el destí escapulat en una nova 
aventura de la Copa Catalunya, 
en cas de passar ronda.

Els socis i aficionats podran 
consultar la llista definitiva, els 
diferents canvis i modificacions 
i sobretot l’hora definitiva dels 
amistosos a la pàgina web 
oficial del club (ceeuropa.cat) 
durant el mes d’agost.

El campionat de lliga, que do-
narà inici el darrer diumenge 
d’agost, tindrà l’Olímpic de 
Terrassa com a primer escenari 
de visita en un nou inici de lliga 
de l’Europa a domicili 

Una de les novetats més impor-
tants dins el Primer Equip de 
l’Europa no fa referència a cap 
jugador, sinó a una funció clau 
dins aquest organigrama: el de-
legat. Després de l’històric llegat 
de Siscu Boj, el fins ara delegat 
del Juvenil C, Fidel Bernabéu, 
serà el màxim responsable 
d’una de les funcions que tra-
dicionalment han desenvolupat 
europeistes de rellevància al 
llarg dels anys.

Bernabéu, de 48 anys, dóna 
el salt des del futbol de base 
al Primer Equip, tal com ho va 
fer també el seu predecessor, 
Francesc ‘Siscu’ Boj, un dels 
millors delegats de la història de 
l’entitat i el més ben valorat, en-
cara actualment, per l’estament 

arbitral a la categoria. La tra-
jectòria de Bernabéu és també 
exemplar dins de la casa, tal 
com va recollir fa dos números 
el periòdic L’Escapvlat en un re-
portatge especial sobre la seva 
figura dins l’Europa.

D’arrels gracienques, la família 
d’en Fidel ja estava antigament 
vinculada al club. Com ell ma-
teix recorda “Jo vaig néixer a 
la Plaça Joanic, i la meva àvia 
anava a veure a l’Europa des 
d’abans de la Guerra. Recordo 
que m’explicava de nen que 
havia vist jugar a Kubala en el 
camp de l’Europa”. 

Després de Ramon Vergés als 
anys 90 i principis de l’actual 
segle i de Siscu Boj en els da-

rrers vuit anys, Fidel Bernabéu 
recull el braçalet de delegat per 
complir amb la funció institu-
cional més representativa del 
club després del president en 
un terreny de joc i que, en els 
darrers anys, ha situat l’Europa 
entre els millors de Catalunya 
en aquest aspecte concret de 
les entitats.

La seva serà una de les cares 
noves de l’equip fora dels ho-
mes que es vestiran de curt 
sobre la gespa. L’equip també 
presentarà, en els propers dies, 
un nou fisioterapeuta, després 
de la marxa de Marcel Ugas per 
motius professionals. Tots ple-
gats es posaran en marxa el di-
lluns 23 a la tarda en la primera 
sessió a l’estadi.

Fidel Bernabéu, nou delegat del l’equip

Mañosa, atenent a BTV el dia que els jugadors va citar-se al Nou Sardenya per una trobada de grup

El Primer Equip es posarà en marxa amb tots els seus efectius i els juvenils a prova
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Èxit del Campus de Tecnificació
J. V.

Durant la darrera setmana de juny es va posar en marxa el pri-
mer Campus de Tecnificació del CE Europa. Un Campus dedicat 
exclusivament a jugadors federats, ja siguin del propi Europa o 
d’altres clubs, i que s’ha realitzat durant els matins al Camp de 
l’Àliga. En aquesta primera edició, s’han programat tres torns (del 
25 al 29 de juny, del 2 al 6 de juliol i del 9 al 13 de juliol).

Els entrenaments van tenir lloc de les nou del matí fins les dues 
del migdia. A les sessions es van treballar aspectes tècnics com 
el control, la passada, el regat, la conducció, etc. en petits grups. 
L’staff tècnic del Campus estava format pels coordinadors del 
Futbol Base, Jordi Vela i Fredi Martín, l’entrenador de porters 
Cesc De Bode i la fisioterapeuta Laura Obiols.

Tot i la forta calor, les primeres sessions del campus van resultar 
molt satisfactòries i de cara al segon torn les places del campus 
van quedar gairebé exhaurides, fet que demostra l’acceptació del 
propi Campus i el bon nom que l’Europa arrossega en aquest 
tipus d’activitats fora de temporada 

Els diferents Campus, part de l’ADN
L’Europa integra des de fa anys diferents ofertes d’aquest concepte lúdic i tècnic del futbol

Redacció

Des de fa uns quants anys, la 
paraula Campus s’ha integrat 
de forma indestriable dins el 
vocabulari de l’Europa.

El club s’ha especialitzat en 
oferir, durant diferents etapes 
de l’any, Campus adaptats 
als nens i nenes de totes les 
edats que han desitjat, al llarg 
dels darrers anys, completar la 
seva activitat esportiva i física 
més enllà del desenvolupa-
ment de la temporada oficial, 
dins o fora del club.

Des de l’any del Centenari 
(2007) l’Europa ha potenciat 
durant sis estius el seu Cam-
pus central, reforçat ara amb 
el Campus de Tecnificació de 
recent creació.

No obstant, el club disposa 
també de diferents propostes 
esportives i lúdiques durant la 
resta de l’any natural: Setmana 
Santa o Nadal són les altres 
opcions que complementen 
una oferta cada vegada més 
dedicada al foment de l’esport, 
la qualitat esportiva, els valors 
i la convivència.

Xavier Lucas, director de l’Es-
cola de Futbol, és també des 
de fa anys el màxim responsa-
ble dels Campus lúdics d’estiu 
i de les festivitats de Setmana 
Santa i Nadal. Enguany, el 
coordinador del Futbol Base, 
Jordi Vela, s’ha sumat a la 
‘família Campus’ amb el de-
senvolupament de l’apartat de 
tecnificació. L’entitat no deixa 
d’innovar en aquest concepte 
tan especial pels nens 
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Una Escola amb totes les lletres
[Redacció] ·  La temporada esportiva de l’Escola de 
Futbol del CE Europa va arribat al seu final amb la 
tradicional festa de cloenda. Els més menuts de la 
casa van rebre un premi individual per cada equip i 
els reconeixements a tots els guanyadors dels cam-
pionats de lliga i de copa. També les aficions, amb 
representants dels pares i mares que van baixar a la 
gespa a buscar el seu guardó.

En una matinal de juny marcada per la forta calor, les 
cadires de la tribuna del Nou Sardenya es van tornar 
a omplir, com cada any, de pares, mares i familiars 
dels alumnes de l’Escola de Futbol del club. En un 
acte senzill però emotiu, tots els esportistes van poder 
rebre el darrer fort aplaudiment dels seus especials 
seguidors, així com els premis al seu esforç esportiu 
durant tot el curs.

Els següents equips van recollit, a banda del premi 
individual, el reconeixement de campions. En lliga: 
Nigèria, Angola, Canadà, Jamaica, Venuatu, Nova 
Guinea, Nova Zelanda, Bulgaria, Portugal, Índia i 
Líban. En Copa: Nigèria, Camerún, Hondures, Argen-
tina, Belice, Nicaragua, Wallis, Tuvalu, Nova Guinea, 
Venuatu, Austria, Dinamarca, Bèlgica, Líban i Xina. 

Per part de les aficions -els pares, mares i seguidors 
que han animat durant l’any- han guanyat la lliga: 
Burkina, Senegal, Costa Rica, Paraguai, Uruguai, 
Palaos, Samoa, Albània, Irlanda, Portugal, Índia i 
Líban. La Copa: Burkina, Camerún, Bolivia, Uruguai, 
Perú, Paraguai, Jamaica, Costa Rica, Palaos, Niue, 
Samoa, Illes Salomó, Austria, Albania, Portugal i Índia. 
L’Escola, la més prestigiosa de la ciutat, augmenta 
cada any la seva llista d’espera. Tot un èxit  
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[Redacció] · Per primera vega-
da en tres edicions, el torneig 
aleví Memorial Xavier Vallejo 
va anar a parar a mans de 
l’amfitrió, el Club Esportiu 
Europa. L’equip escapulat, en 
un campionat ple de gols, va 
derrotar a la final al Jàbac, que 
defensava el títol de l’edició 
2011. Aquest torneig va tancar 
la temporada a Gràcia.

A la primera semifinal, el Vi-
lassar de Mar no va posar les 
coses fàcils al Jàbac. El resultat 
final de 4-3 va donar emoció 
fins al xiulet de l’àrbitre. Molt 
més fàcil ho van tenir l’Europa 
davant la Gramenet. Un espec-

tacular 8-0 que s’ha convertit 
en la golejada més àmplia de 
la història d’aquest torneig i la 
segona més àmplia entre els 
dos memorials (només supe-
rada per l’11-0 del Barcelona 
al Blanes en les semifinals del 
Memorial Cabanas de 2011).

Pel tercer i quart lloc, la ‘Grama’ 
va tornar a sortir golejada. El 
Vilassar de Mar va superar-la 
per 1-6. En la lluita pel títol, 
l’Europa va tornar a golejar, en 
aquest cas 4-1 al Jàbac, ante-
rior campió del torneig. L’equip 
escapulat va tancar així, de la 
manera més dolça, la tempora-
da esportiva de base 

El Memorial Xavier Vallejo es queda al Nou Sardenya


