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editorial
Els entrenaments lliures no donen la ‘pole’

Una nova pretemporada s’ha posat en marxa i amb ella torna el 
cuquet pel #futbolcat dels aficionats dels equips més modestos. 
En el cas dels de l’Europa, els primers partits d’agost sempre 
desperten curiositat per veure les cares noves, amb ganes que, 
en un parell de dies, demostrin sobre la gespa els motius pels 
quals l’Europa els ha fitxat.

El soci i aficionat juga, com és normal, a fer els seus onzes, a 
combinar les cares noves amb les ja conegudes i pensar quin se-
ria el millor equip possible per afrontar els partits de pes. Espera 
dels nous defenses molta contundència, dels mitjos creativitat 
i dels nous davanters un gran poder de resolució a dalt. És la 
lògica espectativa de tot aficionat amb el seu club, sigui l’Europa 
o sigui qualsevol altre.

De forma inconscient, tot i tenir la lliçó ben estudiada, l’aficionat 
es deixa anar. És humà i forma part de la passió esportiva. Una 
sèrie de mals resultats d’amistosos d’estiu és catastròfic i una 

sèrie de grans resultats contra 
equips de Segona B et fa auto-
màticament tenir el millor equip 
del món quan, durant anys i 
anys, la pròpia pretemporada 
s’ha encarregat de fer-nos 
veure que, per ella mateixa, no 
pots traslladar el seu balanç a 
un rendiment durant el campio-
nat de lliga. Són dos universos 
diferents dins el futbol.

La pretemporada serveix per agafar forma física, corregir concep-
tes del joc, aprendre mecanismes, combinar parelles de jugadors 
i veure com es complementen (centrals entre ells, centrals amb 
laterals, mitjos amb defenses, extrems amb davanters...) però 
pràcticament per a res més. Dins el propi Europa s’han donat 
exemples clars de pretemporades nefastes i gran resultat esportiu 
en aquella mateixa lliga i pretemporades on tots els Segona B 
han estat ‘banyats’ en joc sobre la gespa i el resultat final de la 
lliga ha estat decebedor.

És per això que, tot i que tots els europeistes volem guanyar-ho 
tot, amistosos i fins i tot partits d’entrenament, res que no sigui 
oficial serveix per establir cap conclusió. Les notes es posaran en 
l’evolució en lliga. L’autèntic test comença el 26 d’agost 

La pretemporada
serveix per agafar

forma física,
corregir conceptes
del joc, aprendre
mecanismes...

i res més

l’enquesta
Creus que la Copa Catalunya s’hauria
de limitar als equips de 2a B cap a sota?

A) Sí 
B) No 

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

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

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Sí

No

16%

[Redacció] · Una temporada 
més, tot està llest per veure 
l’Europa competir de manera 
oficial en un nou exercici es-
portiu. Com és normal en tota 
plantilla, algunes cares varien 
respecte l’any anterior.

En el cas concret del conjunt 
escapulat, set són les novetats 
incorporades des de fora de 
les portes del Nou Sardenya 
durant els mesos de juny i 
juliol, a l’espera de la definitiva 
decisió del cos tècnic sobre la 
configuració final de la plantilla 

amb els juvenils i jugadors a 
prova que disputaran la pretem-
porada amb l’equip.

Per a la composició de la planti-
lla fa anys que l’Europa treballa, 
per convicció pròpia, sense 
intermediaris. Els jugadors 
parlen i acorden les seves in-
corporacions amb el cos tècnic 
i la directiva sense la presència 
directa dels representants.

El club creu que, en categories 
considerades amateur, també 
els jugadors han de ser-ho i la 

figura del representant, sovint 
tèrbola i generalment interessa-
da, no té lloc a Tercera Divisió i 
afecta negativament qualsevol 
tipus de negociació.

D’aquesta manera l’Europa pot 
explicar el seu projecte cara 
a cara als futbolistes i, amb 
informes en mà, avaluacions 
i converses personalitzades, 
analitzar de la forma més acu-
rada possible si aquella possi-
ble incorporació encaixa dins 
el grup ja no a nivell futbolístic 
sinó també humà 

Sense intermediaris
la notícia del mes

El darrer fitxatge de l’Europa, Ruben Epitié, signant la seva fitxa a les oficines del club

El club fa anys que aposta per fitxar directament els jugadors

84%

L’Escapvlat per dins...

“L’Escapvlat” és un mitjà de comunicació 

oficial del CE Europa que depèn de forma 

directa del Departament de Premsa i vinculat 

amb els altres canals del club (web i xarxes 

socials) a nivell informatiu corporatiu. 

“L’Escapvlat” està produït per DeBarris, 

SCCL. “L’Escapvlat” té una periodicitat de 

caràcter mensual amb 2.500 exemplars.

• Edició i Consell Rector

Junta Directiva del CE Europa

• Direcció

Àngel Garreta (Cap de Premsa)

Agustí Tenllado

• Redacció

Xavier Vidal, Jordi Vela, Isabel Ocaña

Agustí Tenllado i Àngel Garreta

• Maquetació i fotografia

Àngel Garreta

• Fonts informatives i gràfiques

Arxiu documental i web del CE Europa.

• Contacte

info@ceeuropa.cat 

Publicitat: Montse Figuerola (Tel. 692 601 263)

• Informació diària sobre el club

ceeuropa.cat

• Dipòsit legal: B-14.046-2010

... qui som?
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Una lliga variada amb retorn dels clàssics
El Primer Equip s’estrenarà a Terrassa i tancarà la lliga a casa amb la Pobla de Mafumet

Les últimes 5 dècades
en categoria estatal

La temporada 2012/2013 es presenta interessant al grup cinquè 
de Tercera Divisió. No hi són el Prat, campió i equip destacat de la 
passada lliga, flamant nou equip de Segona B, ni l’Espanyol B, rival 
al Vila de Gràcia i ascendit federativament a la mateixa categoria, 
però no per això la categoria ha perdut atractiu.

Un clàssic com el Palamós, degà del futbol català, torna a la cate-
goria, com també ho fa un club punter els darrers anys, la Rapiten-
ca -a la foto petita en la seva darrera visita-. Vells retrobats com el 
Vilassar de Mar o un nou alicient de derbi barceloní amb el Júpiter 
completaran un variat menú futbolístic de temporada. Passat el 30 
de setembre i fins al 21 d’octubre la lliga s’aturarà per la disputa de 
la Copa de Regions UEFA per part de Catalunya Amateur.
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La Divisió d’Honor, de nou a l’horitzó
En la segona temporada de Jesús Angoy a la banqueta, l’equip intentarà assolir l’ascens

Una nova Lliga Nacional es posarà en marxa aquest setembre, 
amb l’objectiu clar de l’Europa de lluitar per recuperar la Divisió 
d’Honor perduda fa tres anys.

L’equip escapulat, de la mà de Jesús Angoy, va lluitar tota la tem-
porada anterior a la part alta, disputant durant dos terços el liderat 
i les dues places d’ascens amb el Gavà i el Sant Andreu (els dos 
equips finalment ascendits) i també L’Hospitalet.

Una recta final en línia descendent de resultats va impedir la fita, 
però durant l’any es van sentar les bases d’un estil de joc vistós, 
alegre, modern i de toc, que enguany, amb una gran fornada de 
futbolistes del Juvenil B, vol repetir-se per arribar al cim.

Jda. 1 23/09 CE Europa - Espanyol C  Jda. 16 27/01 Espanyol C - CE Europa

Jda. 2 30/09 Igualada - CE Europa  Jda. 17 03/02 CE Europa - Igualada

Jda. 3 07/10 CE Europa - Sant Pedor  Jda. 18 17/02 Sant Pedor - CE Europa

Jda. 4 14/10 AEM - CE Europa  Jda. 19 24/02 CE Europa - AEM

Jda. 5 21/10 CE Europa - Riudeperes  Jda. 20 03/03 Riudeperes - CE Europa

Jda. 6 28/10 Bellavista M. - CE Europa Jda. 21 10/03 CE Europa - Bellavista M.

Jda. 7 04/11 Atl. Vilafranca - CE Europa Jda. 22 17/03 CE Europa - Atl. Vilafranca

Jda. 8 11/11 CE Europa - Sant Cugat  Jda. 23 24/03 Sant Cugat - CE Europa

Jda. 9 18/11 PB La Roca - CE Europa Jda. 24 07/04 CE Europa - PB La Roca

Jda. 10 25/11 CE Europa - P.Sta.Eugènia Jda. 25 14/04 P.Sta.Eugènia - CE Europa

Jda. 11 02/12 Pardinyes - CE Europa  Jda. 26 21/04 CE Europa - Pardinyes

Jda. 12 16/12 CE Europa - Salle Premià Jda. 27 28/04 Salle Premià - CE Europa

Jda. 13 23/12 Guineueta -  CE Europa  Jda. 28 05/05 CE Europa - Guineueta

Jda. 14 13/01 CE Europa - Atl. Prat  Jda. 29 12/05 Atl. Prat - CE Europa

Jda. 15 20/01 St. Quirze - CE Europa  Jda. 30 19/05 CE Europa - St. Quirze

Podeu descarregar un PDF amb el calendari complet de lliga del Primer Equip, Juvenil A i Femení A 
(on hi figuren també els creuaments dels seus respectius rivals) a la web oficial del club: ceeuropa.cat

Missió: tornar a Segona
El Femení A buscarà, a la primera oportunitat, 
recuperar la categoria de plata del futbol estatal

Després de convertir-se en 
equip barceloní de referència 
a Segona Divisió durant molts 
anys i ser un dels miralls de 
creixement del futbol femení a 
Catalunya, el sènior de l’Europa 
fa un petit pas enrera -després 
del descens de categoria- per 
intentar tornar a agafar impuls 
cap al davant.

En aquest retorn a categoria 
territorial -on tots els equips ja 
són 100% catalans-, l’Europa 
intentarà no romandre en 
aquesta divisió més d’una tem-
porada. L’equip té l’objectiu clar, 
entre cella i cella, de retornar a 
la Segona Divisió, la categoria 
que per història mereix.
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L’Europa de la temporada 12/13

POSICIÓ        NOM FUTBOLÍSTIC         NOM COMPLET NAIXEMENT TEMPORADA  PARTITS 11/12      MINUTS          GOLS

Porter

Porter

Defensa

Defensa

Defensa

Defensa

Defensa

Defensa

Defensa

Mig

Mig

Mig 

Mig 

Mig

Mig 

Mig

Davanter

Davanter

Davanter

Davanter

RAFA LEVA

ELOI

TORRES

ALBERTO

CANO

ÉDGAR

LEÓN

VíCTOR DURAN

GATELL

JAVI LARA

IVAN ÁLVAREZ

DELMÀS

VALDERAS

GUZMAN

MAÑOSA

CAMACHO

CEBRI

EPITIÉ

ROVIRA

DIEGO

Rafal Leva Molano

Eloi Mir Bañeres

Aitor Torres Martínez

Alberto González Soriano

Alejandro Cano Jiménez

Édgar Domingo Pareja

Xavier León Bargalló

Víctor Duran Sánchez

Ramon Gatell Gil

Javier Lara Jiménez

Ivan Álvarez Osorio

Àlex Delmàs Clascà

Daniel Valderas Arcos

Carlos Guzman Prados

Jaume Mañosa Ventura

Roberto Camacho Naise

Cebrià Queralt Domènech

Rubén Epitié Dwoye Roig

Ramon Rovira Terrón

Diego Fernández Asensio

27/09/81

11/05/92

01/06/90

01/05/86

07/03/88

24/06/85

02/07/88

02/06/80

08/08/85

23/08/87

22/10/84

05/06/78

14/07/86

02/09/90

23/11/86

30/12/84

29/06/83

19/05/83

26/12/88

25/09/92

2a

2a

2a

3a

4a

1a (Cornellà)

1a (Castelldefels)

1a (Prat)

7a

2a

4a

7a

4a

4a

1a (Vilanova)

1a (Vilanova)

3a

1a (Rubí)

3a

1a (Masnou)

34

6

23

31

35

21

31

29

21

26

34

32

28

23

30

34

21

20

34

31

2.927

493

1,998

2.782

3.133

1.540

2.647

2.337

861

1.892

2.686

1.948

2.236

1.133

2.562

3.045

1.280

771

2.238

2.112

-36

-10

0

3

4

1

1

1

1

5

1

4

2

1

0

12

7

8

2

6

Víctor Duran, central procedent del Prat León, lateral esquerra arribat del Castelldefels Mañosa, mig defensiu/pivot, arriba del Vilanova

Camacho, segon punta, ve del Vilanova Édgar, lateral dret, ve del Cornellà

Diego, extrem, s’incorpora des del Masnou Epitié, davanter centre, arriba del Rubí Els juvenils López i Rodón fan pretemporada

Un total de 20 fitxes del Primer Equip són 
les que ha inscrit enguany l’Europa en l’inici 
de la seva pretemporada d’estiu. Respec-
te l’any anterior hi ha set altes noves que 
arriben d’altres clubs: tres defenses, un mig 
defensiu, un segon punta, un extrem i un 
davanter centre.

Els partits d’estiu serviran per saber si el 
cos tècnic amplia o modifica la plantilla i si 
algun juvenil dóna el salt definitiu.

Opinió
Àngel Garreta
Director de L’Escapvlat

Després de tancar una de 
les temporades més patides 
dels darrers anys pel soci 
europeista, la primera plan-
tilla de l’Europa afronta el 
curs 2012/2013 com aquell 
alumne que, amb les as-
signatures sense aprovar al 
juny, es presenta al setembre 
per a passar de cicle net de 
càrregues anteriors.

El grup de jugadors s’ha 
rebaixat en número. El total 
de fitxes de l’equip és de 
20 i s’espera que, en cas 
d’acumular sancions i lesions 
al llarg de la temporada, els 
juvenils del club puguin anar 
completant convocatòries i 
gaudint d’algun minut.

Entre aquestes 20 fitxes, 
només 7 són cares noves. 
El cos tècnic, encapçalat per 
quarta temporada per Pedro 
Dólera -amb Dani Contreras 
de segon i Toni Ribas de pre-
parador de porters-, ha vol-
gut començar la “revolució” 
apostant per la política de 
no fer trontollar l’equip base 
que, en les dues temporades 
anteriors a la passada, va 
deixar l’Europa a la zona 
mitja-alta de la classificació.

Després de les aventures 
de l’equip en els amistosos 
de pretemporada, la Copa 
Catalunya i el Vila de Grà-
cia, arribarà una nova hora 
de la veritat per l’equip més 
representatiu i històric d’una 
entitat massa acostumada a 
patir en la darrera dècada. 
Queda clar que el primer ob-
jectiu, abans de fer volar cap 
colom, serà evitar de totes 
totes tornar a viure immers 
en la zona baixa de la taula 
classificatòria.

La missió de la plantilla per 
aquest nou exercici esportiu 
és clara: fer oblidar del tot 
l’any passat. No serà fàcil, 
com res ho és actualment 
en una sempre competida 
Tercera Divisió, però els 
jugadors i tècnics són consci-
ents, i han arribat a admetre 
públicament, que al soci de 
l’Europa li deuen una 

@ceeuropa No et quedis en fora de joc i segueix l’Europa com no l’has vist mai.
Fes “follow” al compte Twitter oficial del club i consulta, còmodament,
totes les novetats i tots els partits minut a minut des d’allà on siguis!i també a ceeuropa.cat
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Creix el projecte de la Fundació al Brasil
La Fundació Europa està po-
tenciant un treball social i es-
portiu a Brasil, dins de territoris 
de necessitat on l’esport pot ser 
una via per guanyar-se el futur. 
L’Escapvlat va avançar fa un pa-
rell de mesos aquest projecte. 
Ara, l’equip creat especialment 
amb el nom de l’Europa, se-
gueix creixent en el seu desen-
volupament tant esportiu com 
solidari i, sobretot, humà.

L’UNABB Europa (Uniao Atlé-
tica Barro Branco) és un equip 

de la zona de mateix nom situa-
da a només 5km del litoral turís-
tic però totalment abandonada. 
El passat dissabte 21 de juliol, 
en el Centre Socia de Barro 
Branco, es va fer entrega oficial 
de samarretes de l’Europa i di-
plomes del club als esportistes. 
El director de l’UNABB, Edilson 
Lópes, va haver de contenir les 
llàgrimes davant l’emoció de ju-
gadors i familiars.

L’endemà, l’equip va disputar 
el primer torneig de futbol pla-

tja, amb la formació de quatre 
equips part de l’UNABB, es va 
anomenar Grémio Gràcia, Ra-
cing Sardenya, Atlètic Europa i 
Penya Europa Brasil. En la final, 
l’Atlètic Europa es va imposar al 
Racing Sardenya després d’un 
llarg partit i una tanda de pe-
nals. Després del torneig, “fei-
joada” per a tothom qui va par-
ticipar. Aquest mateix dissabte, 
l’UNABB Europa està convidat 
a participar en un campionat 
que organitza el club de Jauà, a 
prop de Salvador de Bahia 

L’UNABB Europa es consolida al país i comença a disputar diferents competicions de futbol

Brinda amb el got exclusiu de l’Europa!
En ple estiu, res millor que pren-
dre quelcom fresc allà on sigui. 
Els socis i aficionats de l’Europa 
ja poden fer-ho amb un got pro-
pi del club dels seus amors, dis-
ponible en dos colors de fons 
(blanc i blau) i amb un doble 
dibuix a cada got. 

El nou producte de merxandat-
ge ja es troba disponible a les 
oficines (c/ Secretari Coloma, 
140) amb ofertes especials per 
la seva estrena.

Els gots de l’Europa tenen un 
preu molt assequible per po-
der brindar amb ells pels èxits 
del club. Una unitat costa 1 sol 
euro, amb oferta especial de 
sis unitats a cinc euros o dotze 
a deu euros. Els fons obtinguts 
per la venda dels gots -amb co-
lor a escollir o de forma combi-
nada- aniran íntegrament desti-
nats a les causes solidàries que 
té en marxa la Fundació, espe-
cialment a l’escola de futbol de 
Brasil i a Càritas Barcelona 

Nou producte de la botiga del club, ideal per a festes informals i amb un fort caràcter solidari
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[À. Garreta] · Fa uns dies L’Es-
capvlat presentava el nou de-
legat del Primer Equip i ara és 
el torn del nou fisioterapeuta: 
Marc Cisa. El jove ‘fisio’ arriba 
procedent del cos tècnic de la 
primera plantilla del Masnou.

Marc Cisa Tarrés, de 26 anys, 
fisioterapeuta i actualment am-
pliant estudis de podologia, és 
el nou encarregat de recuperar 
i tractar els jugadors del Primer 
Equip de l’Europa. Cisa agafa 
el relleu de l’estimadíssim 
Marcel Ugas, que ha deixat 
l’equip per dedicar-se profes-
sionalment de ple a la seva 
consulta privada. 

Marc Cisa arriba procedent del 
Masnou i té experiència prèvia 
dins el futbol de base de l’Es-
panyol i dins la primera plantilla 
del Premià 

Marc Cisa, nou ‘fisio’ La nova pilota oficial de la lliga es diu Tango
La marca Adidas, patrocina-
dora oficial de la Federació, 
serà novament l’empresa fa-
bricant de l’esfèrica que faran 
servir els equips catalans de 
Segona B i Tercera. La versió 
de rèplica de la pilota model 
Tango serà la nova imatge 
rodona per als terrenys de joc 
d’aquestes categories.

Aquesta pilota es va fer servir 
durant la passada Eurocopa. 
En el cas del model rèplica, 
la pilota incorpora detalls en 
vermell i groc que es mime-
titzen amb el fons i reprodu-
eixen l’escut de l’estament 
federatiu 


