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Més de 2.000 followers seguint l’Europa > Pàgina 2 · Roman Golobart, exjugador de base i Primer Equip, debuta a la Premier League > Pàgina 6
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editorial
Assumint les noves realitats
L’any 1885 es va crear el primer automòbil impulsat per benzina
i amb combustió interna. Va ser l’inici de la modernització de la
forma que tenia la humanitat de desplaçar-se d’un punt a un altre.
De forma gradual, utilitzar un carro tirat per cavalls va deixar de
ser pràctic, tant per manteniment dels animals com pel temps que
es trigava en recórrer les mateixes distàncies.
En el seu moment, imaginem, l’arribada del que ara anomenariem popularment com cotxe, deuria suposar una gran sorpresa i a
la vegada un cert desconcert en alguns sectors, especialment els
de fabricants de carros i criadors de cavalls, que veien perillar una
forma de vida ja muntada i estructurada.
Ningú negava, però, que aquell invent formava part de l’evolució
de la tecnologia humana i facilitava la mobilitat a les persones.
Un segle i una dècada després, va arribar a les nostres cases
internet, de forma comercial però primitiva, lenta i amb un aparell
de connexió (el ‘router’) que feia molt soroll i impedia, si es volia
navegar, trucar a la vegada per
telèfon. Tot això ens sembla ara
Tot i que el paper molt antic però té lloc fa menys
és encara
de 20 anys, l’any 1995, quan
aquest invent sorgit l’any 1983
un gran mètode
va arribar de forma global als
de comunicar,
domicilis.
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Més de 2.000 ‘followers’ a Twitter
L’Europa té la més alta massa de seguidors de Tercera cap a sota
[À. Garreta] · L’Europa ha su-

perat durant les primeres setmanes de l’any 2013 els 2.000
seguidors a la xarxa social Twitter. Concretament, a tancament
d’aquest article, la quantitat
sobrepassa en 56 ‘followers’
aquesta rodona xifra.
L’entitat escapulada és la més
seguida de Catalunya des de la
Tercera Divisió cap a sota. En
alguns casos, el club acumula
més seguidors que alguns
clubs de Segona B.
Pioner com sempre a nivell
comunicatiu i sobretot virtual, el
CE Europa va ser dels primers

clubs modestos catalans en
sumar-se a Twitter, una xarxa
social emergent que ara ja
és la més popular al món. El
departament de premsa del
club també va ser dels primers
en impulsar un seguiment en
directe dels partits de lliga del
Primer Equip, amb comentaris
en viu del desenvolupament del
joc. Ara és habitual aquest seguiment en la majoria de clubs
que disposen de Twitter, però
un cop més l’Europa va ser
l’impulsor i la resta van veure
obert el camí.
Les notícies que es publiquen
al portal web també són re-

piulades a Twitter, així com
informacions breus de darrera
hora. Aquesta xarxa, que també permet interactuar amb els
socis i seguidors, és ja una part
important dels actius comunicatius de l’entitat.
L’Europa i el seu compte a
Twitter (@ceeuropa) és el més
seguit de Tercera i no deixa
d’augmentar en seguidors a dia
que passa. Els temps canvien
i les circumstàncies s’adapten
i l’Europa, des de la creació de
la seva pàgina web oficial l’any
2001, no ha deixat de liderar
mai els canvis i adaptacions
d’entorn comunicatiu

el món aposta
decididament
per l’entorn 2.0

De mica en mica, amb l’evolució del propi invent, les pàgines
web van començar a conviure
amb els diaris de paper. Ara, no
només les webs sinó també les xarxes socials (Twitter, Facebook...) s’afegeixen al nostre dia a dia i, en gran mesura, cobreixen
l’espai informatiu dels diaris, no només per rapidesa i varietat sinó
també per cost, estalviant la compra diària del paper.
Tot i que el paper és encara un gran mètode de comunicar, el
món aposta decididament per l’entorn 2.0. Sembla una contradicció parlar d’això quan l’Europa, fa uns anys, va apostar per recuperar el paper. Ens agrada particularment fer conviure generacions, la de paper i la digital, en la informació de tot el que passa
al nostre club, però assumim les noves realitats i, a la vegada,
encoratgem al soci de més avançada edat que, tot i les reticències mentals, les pors a allò desconegut i de vegades la mandra a
aprendre de nou, es deixi seduir per internet. No és el futur de la
comunicació, és directament present. Passar de carro a cotxe
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RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Igual que no es juga per Nadal, s’hauria
de fer el mateix (no jugar), per Reis?

El tradicional ocellet, logotip d’aquesta xarxa social, format amb la paraula “Twitter”.

l’enquesta
Prohibiries la disputa d’un play-off
a un filial que no pot pujar?

... qui som?

Primer Equip
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Cebri haurà de passar finalment pel quiròfan
[À. G.] · La lesió que està patint

el davanter escapulat Cebrià
Queralt acabarà de tractar-se
en pas pel quiròfan. El futbolista, que havia intentat durant
aquestes primers mesos de
lesió recuperar-se sense haver de ser operat, finalment
no podrà evitar la intervenció
mèdica directa. El punta dirà
adéu definitiu al que resta de
la present temporada.
Aquest passat dijous el futbolista va saber més detalls
mèdics del seu tractament.
Mentrestant, el tècnic de la
primera plantilla, Pedro Dóle-

ra, va parlar del tema per a
Barcelona Televisió, referint-se
a la mala sort que acumula el
jugador en els darrers anys.
El punta escapulat pateix
un trencament del lligament
creuat anterior del genoll, una
greu lesió de llarga durada
que l’apartarà dels camps
el que resta de temporada i,
segons com, part de l’inici de
la següent.
Cebri es va lesionar sol disputant la pilota amb el porter rival
en el partit contra el Santboià.
El lligament creuat anterior

connecta la part posteriorlateral del fèmur amb la part
davantera-mitjana de la tíbia,
passant per darrere de la ròtula. Aquesta unió permet evitar
un desplaçament cap endavant
de la tíbia respecte del fèmur.
Es tracta d’una lesió greu, de
llarga i pacient recuperació, la
segona d’aquestes característiques que, malauradament,
viurà el punta gracienc en poc
més d’un any. El 10 d’abril del
2011 (en partit de fa dues temporades), Cebri es va trencar
tíbia i peroné també de forma
fortuïta

Cebri, en una imatge de joc del dia que es va lesionar, contra el Santboià

Rafa Leva ha sumat 508 minuts sense encaixar
[Redacció] · Dins les diferents

xifres positives que presenta
l’Europa aquesta temporada,
en destaca una sota pals.

Leva, en un dels partits d’aquesta temporada a casa

Rafa Leva ha arribat a acumular, entre el tram final de
la primera volta i l’inici de la
segona, 508 minuts sense rebre gol. Concretament, des del
minut 12 de partit de la jornada
16, a casa contra el Balaguer
(gol d’Adrià que significava el
temporal 1-2) fins al minut 70
del partit de la jornada 21, a
Sant Carles de la Ràpita (gol
de Javi Ramos que significava
el definitiu 1-0).

Gairebé 10 mesos sense perdre en lliga a casa
[Redacció] · Europa-Balaguer, 22 d’abril del
2012 (a la foto). Resultat final de 0-2. Aquest
ja llunyà partit és la darrera derrota de l’Europa
en competició oficial al Nou Sardenya.

Des de llavors, l’equip dirigit per Pedro Dólera
no ha concedit cap derrota al seu estadi, fent
del ‘coliseu gracienc’ un fortí temible pels rivals

i convertint-lo en pilar fonamental de l’excel·lent temporada que està realitzant l’equip en el
present campionat de lliga de Tercera.
De fet, a domicili l’equip també ha concedit
només tres derrotes en lliga. En suma, quatre
úniques ensopegades oficials (comptant Copa
Catalunya) en 10 mesos. Xifres motivants

En tot aquest temps, el porter
escapulat ha deixat la porteria
a zero i l’Europa no ha rebut
cap gol. Aquesta xifra suposa
el rècord personal de Leva
com a porter gracienc i el millor registre actual d’aquesta
temporada de qualsevol dels
porters de la lliga.
Pel que fa a l’equip, un cop aturat el registre en 508 i superant
fins i tot la següent jornada
sense gols en contra (victòria
a casa 1-0 contra el Vilassar),
un total de deu encontres han
finalitzat sense encaixar gol,
quatre d’ells consecutius, de la

jornada 17 a la 20, contra Olot
i Terrassa a casa i Vic i Pobla
de Mafumet a domicili.
Aquesta solidesa defensiva,
no només sota l’arc que han
defensat en molts partits Rafa
Leva o Eloi Mir, sinó també per
una enfortida línia defensiva i
un intens treball darrere de tot
l’equip, és una de les principals
explicacions del canvi de cara
d’un equip que patia en aquest
aspecte la temporada passada.
El fet de no rebre gaires gols,
especialment a casa, és la
clau principal per intentar fer
un gran final de temporada

Copa
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Regions UEFA
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Catalunya Amateur prepara la fase final
El migcampista escapulat Guzman entra en llista de la selecció prèvia de la Copa de Regions UEFA
Àngel Garreta

L’Europa viu aquesta temporada un doble èxit: el que està
protagonitzant el seu Primer
Equip dins la zona alta de
Tercera Divisió i el que, paral·
lelament, representen alguns
jugadors defensant la samarreta de Catalunya Amateur.
El combinat del Principat està
preparant aquests dies la fase
final de la Copa de Regions
UEFA, competició que disputa
per primera vegada i on un
escapulat, Rovira, ja forma part
de la història en ser el primer
català en marcar un gol oficial
internacional amb una selecció
del país. Va ser a Ucraïna, en
la fase de grups intermitja que
va classificar l’equip dirigit per
Toni Almendros per la gran
fase final.
Actualment, el combinat prepara un amistós internacional a

Irlanda, com a retorn de la visita
que va fer un combinat del país
nord europeu fa uns mesos en
duel disputat a la Nova Creu
Alta de Sabadell.

competició tan singular com a
la vegada poc coneguda -tot i
que molt interessant- com és
la ‘CRU’, la Copa de Regions.

Com a novetat en clau gracienca hi figura la convocatòria
de Carlos Guzman, qui es va
estrenar amb Catalunya en
un amistós disputat al CAR de
Sant Cugat contra el Llagostera
de Segona B (0-0 final). Guzman va jugar la segona part.
Per la seva banda, Cano i León,
que repetien convocatòria, ho
van fer al primer temps, saltant
d’inici amb l’onze. Acompanyant aquest article figuren
quatre imatges d’aquest duel.

Tal com figura en el requadre
inferior, enguany fins a sis jugadors de l’Europa han arribat
a ser cridats per Toni Almendros per participar ja sigui de
convocatòries d’entrenament
o de partits oficials estatals i/o
europeus. Una bona prova de
la qualitat dels futbolistes del
club gracienc que, al costat
d’altres equips de nivell i rivals
en la lluita per la zona alta de
la lliga com Olot i Cornellà, és
dels clubs que més futbolistes
aporta a cada llista.

El soci i aficionat europeista
té enguany un doble motiu
d’orgull: el del club del seu
cor i la participació activa en
la representació del seu país,
encara que sigui a nivell amateur i encara que sigui en una

La fase final de la Copa de
Regions UEFA es disputarà la
darrera setmana del mes de
juny en una seu encara per determinar -tot i que és segur que
Catalunya jugarà a l’estranger-.
L’Escapvlat estarà atent

Fins a sis convocats europeistes
en una temporada màgica
Durant la present temporada, l’Europa ha
estat protagonista indiscutible de la Selecció
Amateur. No només pel gol històric de Rovira
participant oficialment al vell continent, sinó
també pel número de jugadors que ha arribat
a aportar en entrenaments i convocatòries.
La història recent del combinat que representa
el nostre país no s’explica sense parlar de

l’Europa. En aquest curs, fins a sis jugadors
han participat d’una convocatòria (Rovira, Ivan
Álvarez, Cano, Mañosa, León i Guzman).
Entre tots ells, només Cano, com a central
indiscutible de Catalunya, ha repetit en totes
les convocatòries i ha participat en tots els
partits, fases locals i intermitges europees amb
la samarreta de la selecció

Entrevistes, reportatges, les millors fotos i l’actualitat del club a: ceeuropa.cat

Femení
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En una sola paraula: Compromís
El Femení A no vol sorpreses i busca l’ascens a Segona Divisió, categoria perduda l’any passat

Àngel Garreta

És el futbol menys fàcil i també
el menys valorat. Tot i que el
món, sortosament, cada vegada evoluciona més a no discriminar entre homes i dones,
val a dir, però, que el gènere
femení ho té encara complicat
en el món de l’esport, com en
tants altres àmbits de la vida.
En el futbol en especial, la
pràctica en femení del joc de
la pilota té unes connotacions
especials. La immensa majories d’esportistes del país no
cobren, ni cobraran mai, per
dur a terme la seva passió,
per moltes glòries que puguin
aconseguir pel seu club. De
vegades ni tan sols a la Superlliga, on es poden guanyar
la vida un número limitadíssim
de jugadores i durant un temps
molt determinat.
Practicar el futbol de forma
amateur no és el mateix en
homes que en dones. Les
especials dificultats de l’esport
femení marquen i afecten al

desenvolupament d’aquest
esport, més en un terme psicològic, de motivació i constància
que no pas resultadista.
Serveixi tota aquesta llarga reflexió per valorar la temporada
que està realitzant el Femení A
del Club Esportiu Europa. Després de moltes temporades al
segon esglaó de l’elit futbolístic
femení, l’antiga Lliga Nacional,
denominada des de fa dos anys
com Segona Divisió, l’equip va
haver d’afrontar l’estiu passat
un canvi de xip molt important,
assumint el descens de categoria i tornant a competir a nivell
territorial català.
Davant les regnes de la ‘nau
mare’ del futbol femení gracienc
es va col·locar Carlos Navas,
acompanyat de Juan Rodríguez com preparador físic i
Tomás Casasola com ajudant
i entrenador de porteres. Un
grup d’entrenadors joves però
altament dedicats. Des de la direcció esportiva, encapçalada
per Jordi Vela, es va apostar
per una doble formació d’equip:

jugadores actuals de l’Europa,
que van assumir el descens
però van mantenir intacte el
compromís i noves sumes,
algunes d’elles com a retorn
de vells i importants noms:
Ana Castellano, Sango, Tània
i Irene, que tornen a vestir la
samarreta escapulada i la defensen amb la mateixa passió
que abans.
Tots aquests ingredients han
desenvolupat una deliciosa
recepta esportiva, clau de l’èxit
de l’equip, que sota el modern
lema (en forma de coixinet de
Twitter) “#camidenacional” s’ha
conjurat per tal que el trànsit de
l’equip per les categories territorials duri, amb prou feines,
una única temporada.
Actualment l’equip marca la
zona d’ascens a Segona Divisió
i camina amb pas ferm i prou
distància de punts respecte les
rivals per creure que el camí
acabarà per apropar l’objectiu
final a Gràcia: tornar a una
categoria que per història del
futbol de casa nostra no s’hauria d’haver perdut mai

Diferents fotografies de la temporada (autor: Josep Maria Clemente).

LES FITXES DELS PARTITS DEL PRIMER EQUIP (des de la darrera publicació de L’Escapvlat)
Lliga · J20 · Estadi Nou Sardenya · (20/01/13) · 1.225 espectadors · EUROPA 2 - TERRASSA 0
EUROPA: Rafa Leva, Édgar, Víctor Duran, Cano, León, Javi Lara, Camacho, Valderas, Óscar Muñoz (Rovira, 79’), Guzman (Alberto, 82’) i Diego (Romero, 72’). TERRASSA: Miguel Ángel, Mario, Barriendos (Alberto
Garcia, 45’), Roca, Céspedes (Joan Roig, 57’), Molist, Fran Grima, Pugui, Álex Fernández, Ramon Suàrez (Vinuesa, 65’) i Montoro. ÀRBITRE: Francisco Javier Pazo Mora (Baix Llobregat). TARGETES: Grogues a
Óscar Muñoz (Europa) i a Mario, Ramon Suàrez i Alberto Garcia (Terrassa). GOLS: 1-0 (Diego, 52’); 2-0 (Óscar Muñoz, 68’).
Lliga · J21 · Mpal. La Devesa · (27/01/13) · 400 espectadors · RAPITENCA 1 - EUROPA 0
RAPITENCA: Raúl, Yélamos, Julio, Bertomeu, Teixidó (Ferran, 64’), Callarisa (David López, 73’), Alexis, Munta, Barru (Zambrano, 53’), Miguel i Javi Ramos. EUROPA: Rafa Leva, Édgar, Víctor Duran, Cano, León, Javi
Lara, Camacho, Valderas, Óscar Muñoz (Epitié, 65’), Guzman (Delmàs, 80’) i Diego (Rovira, 68’). ÀRBITRE: Miguel Ángel Pérez Cabaleiro (Vigo). TARGETES: Grogues a Teixidó i Munta (Rapitenca) i a Rafa Leva -dues
i expulsió minut 93-, Édgar -dues i expulsió minut 83- i Diego (Europa). GOLS: 1-0 (Javi Ramos, 70’).
Lliga · J22 · Estadi Nou Sardenya · (03/02/13) · 820 espectadors · EUROPA 1 - VILASSAR DE MAR 0
EUROPA: Eloi, Aitor Torres, Víctor Duran, Cano, León, Javi Lara (Alberto, 88’), Valderas, Óscar Muñoz (Epitié, 68’), Guzman, Rovira (Camacho, 76’) i Diego. VILASSAR DE MAR: Imanol, Adri, Uri, Barry, Marc, Navarro
(Uri Martín, 69’), Edu, Urbano (Aitor, 13’), Àlex, Youssef i Luque (Quim Solano, 50’). ÀRBITRE: Héctor Robas Bondia (Baix Llobregat). TARGETES: Grogues a Aitor Torres, Cano, Valderas, Óscar Muñoz i Diego (Europa) i a Marc i Quim Solano (Vilassar de Mar). GOLS: 1-0 (Cano, 32’).
Lliga · J23 · Mpal. Can Rosés · (10/02/13) · 200 espectadors · RUBÍ 0 - EUROPA 1
RUBÍ: Plancheria, Oriol Dot, Kiki (Eros, 88’), Roger (Adri Hernández, 81’), Gallar (Adri Díaz, 81’), Javi Sánchez, Baby, Raventós, Blanchart, Joshua i Molina. EUROPA: Rafa Leva, Aitor Torres, Víctor, Cano, León, Ivan
Álvarez, Guzman, Valderas, Camacho (Mañosa, 90’), Rovira (Diego, 75’) i Epitié (Óscar Muñoz, 83’). ÀRBITRE: Ruben Mancera Antón (Maresme). TARGETES: Grogues a Javi Sánchez i Baby (Rubí) i a Aitor Torres i
Rovira (Europa). GOL: 0-1 (Rovira, 25’).

Vols tornar a llegir els 35 periòdics anteriors de L’Escapvlat?
Entra a la pàgina web oficial del club i podràs accedir mes a mes al rotatiu mensual.
També podràs llegir-lo online o descarregar-lo en PDF i guardar-lo al teu ordinador.
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Un europeista a la Premier League
[Redacció] · Uns quants europeistes van estar molt pendents
d’un jugador en el partit Stoke
City - Wigan de la Premier
League. El motiu, l’estrena de
l’exescapulat Roman Golobart
en partit oficial de la màxima
competició de lliga a Anglaterra. ‘Golo’ va sortir d’inici a les
files del Wigan que dirigeix el
també català Robert Martínez.
Va jugar els 90 minuts i va
complir, als seus 20 anys, un
somni per a qualsevol jugador.

Golobart, format al futbol base
de l’Espanyol i, en la seva
darrera etapa a Catalunya,
a les files del CE Europa. A
casa nostra va prendre part
de la Divisió d’Honor juvenil
i, posteriorment, va donar el
salt al Juvenil A, convertintse, rere el mite dels anys 20,
Antonio Alcázar, en el segon
jugador més jove de la història
en jugar amb el Primer Equip
en un partit oficial de lliga. A
la vegada, mentre militava a
l’Europa, Golobart va arribar a
jugar oficialment a la selecció
espanyola sots’17, convertintse en el primer jugador de la
base escapulada en fer-ho.

Uns dies després de debutar
amb el Wigan a la ‘Cup’ d’Anglaterra, el dimarts 29 de gener va arribar el moment més
esperat per Golobart. El jove
defensa, que en la seva aventura a l’estranger ha estat cedit
prèviament a l’Inverness CT
i al Tranmere Rovers, sembla
ara haver-se consolidat dins
l’equip ‘Youth’ del Wigan -els
reserves de l’equip i on es preparen els més joves- i apunta
maneres per, qui sap si algun
dia, consolidar-se plenament a
la Premier. És fort, corpulent i
contundent, un perfil de central
idoni per aquesta lliga i té només 20 anys, és a dir, tota una
carrera per davant.
És història de l’Europa
Amb només 16 anys, 8 mesos
i 9 dies, Roman Golobart (nascut el 21 de maig de 1992) va
debutar amb el Primer Equip
de l’Europa en partit de competició de lliga a nivell estatal.
Per poc temps, Golobart no
ocupa el primer lloc de la llista.
Segons expliquen els arxius
disponibles de tota la història
documentada del club, Antonio
Alcázar, un dels mites més

grans de l’europeisme, potser
el que més després de Manel
Cros i Joan Bordoy, va fer-ho
amb 16 anys 6 mesos i 10 dies,
neixent un 10 de maig de 1902
i debutant un 20 de novembre
de 1918. Per darrere de ‘Golo’

figura un altre mite no només
de l’Europa sinó del futbol
mundial: Antoni Ramallets
(nascut el 4 de juny de 1924),
que va debutar amb l’Europa
el 8 de novembre de 1942.
Posteriorment, Ramallets es

va consagrar com a porter al
FC Barcelona i a la selecció
espanyola. De fet, a ‘Can Barça’ encara el recorden com el
millor porter de la seva història.
Va ser un valor de la sempre
important base gracienca

Actualitat
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La lliga escolar de pares, en marxa
[Redacció] · Al marge de la que és la
tradicional lliga escolar dels més menuts de la casa, els pares i mares dels
alumnes també tenen protagonisme
des d’ara fins a final de temporada amb
la seva pròpia lliga.

passat i present de la família europeista es van retrobar sobre la gespa, amb
la presència del net de l’exentrenador
escapulat Josep Monfort, a la foto amb
el president De Bode hi figuren els dos
fills de Monfort.

Una forma divertida i participativa que
amplia la també popular lliga d’aficions.
La setmana passada es va disputar la
primera jornada d’aquest campionat

La lliga de pares i mares és una iniciativa que va impulsar fa uns pocs
anys la direcció esportiva de l’Escola
de Futbol, encapçalada per Xavier Lucas. Una forma divertida i participativa
d’involucrar els responsables dels més
menuts de la casa en els valors de
l’esport i en els beneficis de l’activitat
física. Una lliga que cada vegada té
mes entitat

Quatre equips de familiars dels alumnes de l’escola han començat la lliga de
pares i mares amb amplis marcadors
i diversió assegurada en partidets de
futbol 7. Dóna també la casualitat que

Calendari europeista de la penya Torcida Escapulada
[Redacció] · Els socis i també aficionats del CE Eu-

ropa ja poden guiar-se al llarg de l’any 2013 amb
un calendari del club, confeccionat per la penya
Torcida Escapulada. En el mateix es poden trobar,
a banda de referents festius, diverses imatges de
la llarga història de l’entitat. D’edició limitada, es
pot trobar al Nou Sardenya a la venda en dies de
partit del Primer Equip
Dins en els actes dels 10 anys de la Torcida
Escapulada, la penya més jove de l’Europa ha
confeccionat un calendari per l’any 2013. Segons
el seu president Oleguer Olivé “el calendari, a
banda de commemorar la dècada de vida de
la penya, ens servirà per finançar un més que
possible desplaçament, en cas de play-off, vist
com va l’equip enguany”. El calendari repassa els

més de 100 anys de la història del club a través
de les fotografies que acompanyen cada mes
de l’any i per tant, tots els europeistes podran
fer un repàs de la llarga trajectòria de l’Europa.
La junta directiva de la Torcida Escapulada va
decidir que, per tal que tothom en gaudeixi, no
s’havia de fer un calendari amb fotografies només dels deu anys de la penya, sinó que ho volia
compartir i obrir a tots els europeistes.
Així doncs veurem instantànies del primer equip
fotografiat de la història, dels gloriosos anys 20 o
de les Copes Catalunya entre molts altres èxits.
Com és obvi la edició es bastant limitada, i ja en
els darrers partits a casa se’n van vendre moltes
unitats entre els aficionats

Entrega dels premis del concurs de dibuix de Nadal
[Redacció] · Tal com és habitual, les millors
postals de Nadal que han dibuixat els alumnes de l’Escola van rebre el seu reconeixement públic. Els menuts guanyadors van
tenir protagonisme en el partit del Primer
Equip contra el Terrassa. Primer amb una
foto amb l’onze inicial i posteriorment rebent
un regal per la seva originalitat. La foto de
família va tancar el cercle del reconeixement
als mèrits artístics d’aquests joves.

Els guanyadors de l’edició d’enguany són:
*Gerard Carulla - (nascut l’any 2002)
* Miquel Escalona - (nascut l’any 2005)
* Eloy Lavilla - (nascut l’any 2004)
* Simon Palazzi - (nascut l’any 2001)
* Mario Martínez - (nascut l’any 2006)
* Roc Escolar - (nascut l’any 2006)
* Cesc Torregrosa - (nascut l’any 2007)
* Arnau Soriano - (nascut l’any 2007)
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Joan Bordoy, el porter de l’Europa
Any 1907. Un grup de joves
amants del futbol es reuneix
en un dels bancs de pedra que
aleshores hi havia al Passeig
de Sant Joan amb el carrer
Provença. Tenen la il·lusió de
crear un club de futbol més
potent, ja que tots provenen de
petites penyes i d’equips de la
Vila de Gràcia i volen federar-se
per jugar partits oficials.
En diverses d’aquelles reunions
improvisades, els acompanya
un marrec de nou anys que òbviament participa com a espectador. Feia poc menys de quatre
anys que havia arribat amb els
seus pares de Mallorca; el seu
nom era Joan Bordoy i sense
adonar-se estava assistint al
naixement del club de la seva
vida: el Club Esportiu Europa.
Aquells nois del banc del
Passeig de Sant Joan aconsegueixen després de molts
entrebancs el seu objectiu, i
la temporada 1909-1910 s’inscriuen a la Segona Categoria
del Campionat de Catalunya .
També inscriuen un equip infantil, per a que juguin en millors
condicions marrecs com aquell.
El nostre protagonista agafa
estima al nounat club i comença
a jugar en aquest equip infantil.
La temporada 1911-1912 queden campions al derrotar per un
contundent 7-0 a l’Internacional
i Bordoy, tot i no jugar la final, el
trobem en diverses alineacions
jugant... de mig centre!. En
aquesta posició però va durar
poc. La seva gran alçada i la
seva estilitzada figura el feien
ideal per la posició de porter, i
a tot això cal afegir també que
els metges el van aconsellar
per la seva bona salut, que no
realitzés grans esforços físics.
Per tant, va provar sort sota els
pals, on ‘en teoria’ i segons els
paràmetres d’aquells temps, no
calia tan bona forma física.
La temporada 1914-1915 debuta amb el primer equip tot
i que alterna la titularitat amb
Colet , i es retroba amb Vicente
Martínez, Bonaventura Pelaó i
d’altres que havia conegut en el
mític banc del Passeig de Sant
Joan. L’equip frega l’ascens a
la Primera Categoria, aquesta
temporada i la següent, però
l’Atlètic Sabadell i el Terrassa
respectivament ho impedeixen
en les promocions d’ascens.

Poc a poc Bordoy es va consolidant a la porteria de l’Europa, de
totes maneres ell no abandona el
seu ofici d’ebanista i no ho farà
mai, malgrat els nombrosos èxits
que l’esport li donarà al llarg de
la seva carrera futbolística. No va
voler fer-se professional, ell jugava
a futbol per l’amor a aquest esport
i al Club Esportiu Europa. Fins i tot
sense jugar a la màxima categoria,
el 17 de maig de 1917 defensa la
porteria de Catalunya, en un partit
contra el FC Barcelona i dos anys
després i més concretament el 25
de maig de 1919, torna a ser titular
amb la selecció catalana.

competició, el rival era l’Sporting de Gijón, a l’anada l’Europa
va guanyar per 3-2 i el partit
de tornada a terres asturianes
es presentava difícil. Faltaven
pocs minuts per finalitzar i en
El Molinón el marcador reflectia
empat a un, quan Artisus comet
penal a Arcadio. Bordoy, sota

perdent en el temps és com
l’Athletic va aconseguir aquest
gol. En aquells anys el futbol del
nord es basava en un futbol rude,
físic, fort, amb entrades al límit
del reglament. Aquest estil que
amb el temps, afortunadament, s’
ha anat perdent, el representava
el seu davanter centre titular,

El diumenge 15 de juliol del
1928, el club li rendeix un segon
homenatge, aquest diríem que
més definitiu, i ho celebra amb la
disputa d’un partit entre l’Europa
i una selecció de jugadors de
la màxima categoria del Campionat de Catalunya. De totes
maneres, Bordoy no es deslliga
del club, ja que l’entitat li ofereix
el càrrec de coordinador del futbol formatiu (els segons i tercers
equips), que no dubta en acceptar. La temporada 1929-1930,
amb la marxa de l’entrenador
austríac Heinlein, agafa les regnes del primer equip i entrena a
Primera Divisió. L’ equip salva la
categoria de manera miraculosa
a l’última jornada i en el Campionat de Catalunya es queda tercer. El següent curs (1930-1931)
va ser una temporada plena
d’entrebancs, on ja es va iniciar
amb una gira “maleïda” per el
nord d’Europa (ja explicada en
un article a ceeuropa.cat) i que
va culminar amb el descens de
la Primera Divisió i la gairebé
desaparició del Club.

Les temporades 1917-1918 i
1918-1919 s’aconsegueixen dos
ascensos, que situen l’Europa
a la màxima categoria del futbol
català. És amb aquests dos ascensos que el club tanca una etapa,
que podríem dir com formativa o
d’inici, i dóna pas a una altra d’èxits
i consolidació del projecte que el
gran mecenes Joan Matas havia
iniciat el 1916.
Un cop assolida la màxima categoria, l’Europa, amb la base de
l’equip dels ascensos, millora la
qualitat de la plantilla amb dues
incorporacions bàsiques: el migcampista Pellicer del Martinenc
i Manel Cros del Júpiter, la gran
llegenda de tots els temps pels
escapulats. De totes maneres,
la columna vertebral de l’equip
estava formada per jugadors que
havien sortit del planter i que al
seu torn havien sortit dels incomptables partits que es jugaven a les
places de la Vila de Gràcia. Així
doncs trobem que Bordoy, Serra,
Pelaó i Alcázar eren graciencs (ja
fos de naixement o d’adopció de
ben petits) i sentien l’Europa com
seu, ja que portaven molts anys
defensant els seus colors.
Bordoy però, va tenir, igual que
Cros amb Samitier, una ombra
molt potent que el va tapar i aquesta no era una altra que la del mític
Ricardo Zamora. De no ser per la
figura de “El divino”, no és gens
agosarat dir que el nostre porter
hagués tingut més oportunitats
amb la selecció catalana i qui
sap si amb la d’Espanya. Bordoy
era molt bo, però Zamora era...
Zamora.
L’any 1922-1923 l’Europa guanya
el Campionat de Catalunya, fet
que li dóna accés a la disputa del
Campionat de Copa d’Espanya. A
les semifinals d’aquesta darrera

Després del partit es celebrava
un banquet en el restaurant la
Pàtria. La temporada 1926-1927
pateix una lesió al turmell de la
qual mai acabarà de recuperase del tot i perd la titularitat en
favor de Florenza. Finalment a la
següent campanya i veient que
no millorava de la lesió, decideix
penjar els guants.

pals, espera el llançament, però
el gran centrecampista asturià
Meana envia la pilota fora. El
joc continua i el nostre porter
és insistentment requerit per un
espectador que li demana que
faci especial atenció a una petita piloteta de paper, situat prop
d’on era ell. Eren diners i Bordoy
concentrat en el joc i fent honor a
la seva esportivitat, va ‘xutar’ fora
del camp aquell més que suposat
suborn. Poc després Julià feia el
1-2 que donava el passi a la final.
La final era contra l’Athletic Club
i en Bordoy va tenir un paper
molt destacat. Com tothom sap
l’Europa va perdre per 0-1, tot i
haver dominat tot el partit i haver
disposat de moltes ocasions de
gol. Els bascos prou en van tenir
amb una acció de contraatac, per
marcar el gol que els donaria el
títol. Però el que poder s’ha anat

anomenat Travieso. Una entrada
brutal d’aquest últim sobre Bordoy el va deixar mig estabornit
fins el punt que el porter es va
desmaiar. Tot i recuperar-se,
en Bordoy va estar durant uns
minuts una mica ‘grogui’, fet que
li va impedir atrapar la pilota en
una centrada sense perill, acció
que va aprofitar Travieso per
marcar el gol del triomf.
Fidel als colors europeistes,
refusava una temptadora oferta
del Racing de Madrid (equip ja
desaparegut) que li oferia 16.000
pessetes de l’època, casa i feina.
Torna a jugar amb Catalunya per
tercera i última vegada, aquest
cop contra l’Espanyol el 16 de
març de 1924. Cal destacar
també que el mes de setembre
d’aquest mateix any, el club li
fa un partit d’homenatge que
disputarien l’ Europa i el Sants.

Només una gran estima a l’Europa i a l’esport podien fer suportable aquell any tan dolent i calamitós. Després de tot això i veient
la desfeta a nivell institucional,
esportiu i social, es desvincula
totalment del futbol i passa a ser
un espectador més. Finalment el
12 d’octubre de 1972 traspassa,
enduent-se a la tomba una bandera escapulada. Bordoy va ser
un dels pocs jugadors que va
desenvolupar tota la seva carrera
futbolística íntegrament a l’Europa. Va començar en un banc de
pedra de Gràcia i va arribar a
una final de Copa d’Espanya i a
entrenar a aquell equip a Primera
Divisió... i tot amb el club que ell
va veure néixer i créixer. Un fet
avui dia gairebé de ciència-ficció.
I és que Joan Bordoy, va ser, és
i serà, el Porter, en majúscula,
del CE Europa

