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editorial
Lluitant contra la negativitat ancorada
Per quin motiu una persona es fa sòcia d’un club de futbol? Per
quin motiu ho fa, a més, d’entitats modestes que no competeixen dins l’elit? Moltes vegades haurem sentit aquesta pregunta
d’amics o familiars que no entenen o es qüestionen què veiem
dins l’Europa per fer-nos socis, si juga al quart esglaó del futbol.
Des de la redacció de L’Escapvlat imaginem que el motiu que
porta a la gent a fer-se sòcia d’un club molt modest és el sentiment, donat que ‘pujar-se al carro’ és complicat, perquè per
definició els modestos no són ‘carros guanyadors’. Per això són
modestos. Aquest sentiment pot sorgir de diferents maneres, sigui
de rebot, per herència familiar o per un fet social i/o esportiu que
marqui a una persona en un moment determinat de la seva vida.
Imaginem que molta gent es va fer sòcia amb l’Europa de Segona
A de meitat dels anys 60 o les generacions més recents amb les
copes de Catalunya dels anys 90. Algunes persones volen seguir
la tradició familiar de diferents
generacions. Totes elles, enteJugar dos play-offs nem, es mouen per un rerafons
seguits i reactivar comú: voler viure alegries amb
el seu equip. No entenem una
el jovent animós
altra manera, de base, primàa l’estadi mostren ria, de viure l’esport. Si no és
així, quin sentit pot tenir venir
un club ben viu
cada setmana a l’estadi?
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Millorant el servei i atenció a la premsa
El club impulsa diferents renovacions per adaptar-se als temps

[Redacció] · Que l’Europa és
un club punter, segurament el
que més dins el futbol català
modest, en temes informatius
-web, xarxes socials, periòdic...- és un fet constatat els
darrers dotze anys.

Durant aquest temps a la premsa no li ha faltat de res en les
seves necessitats informatives,
fotogràfiques i, dins l’estadi
Nou Sardenya, d’atenció a
peu de camp, facilitat d’accedir
ràpid a alineacions, entrevistes,
rodes de premsa, connexions
en directe, etc.
No obstant, l’espai físic i el
material que el club pot posar
a disposició ha començat a

quedar obsolet o malmès. És
per aquest motiu que el club
ha començat una profunda
millora de diferents aspectes
que s’aniran aplicant de forma
progressiva. D’una banda, les
taules de premsa de la part
superior de tribuna s’han reubicat d’una forma més cèntrica
i lògica, just sota cabines, per
tenir la premsa agrupada i amb
una visibilitat adequada del
terreny de joc.
Així mateix, els periodistes ja
no hauran de baixar al terreny
de joc per fer els seus tràmits
pre-partit (exceptuant, lògicament, entrevistes o connexions a peu de camp), sinó que
l’Europa habilitarà l’actual sala

de reunions de l’Escola per, els
dies de partit, rebre la premsa,
facilitar alineacions i ‘petos’
per baixar al terreny de joc i
totes les necessitats prèvies
que calguin. D’aquesta manera
s’evitarà l’aglomeració de gent
a les escales d’accés al túnel
de vestidors.
D’igual forma, de manera progressiva durant el proper curs
esportiu 2014/2015, a les cabines de premsa quedaran
resolts alguns problemes d’accessibilitat i connectivitat.
En aquest aspecte de connexions, s’espera que en propers
mesos el club faciliti a la premsa accés wi-fi gratuït

Partint d’això i veient que al món del futbol s’ha comprovat que tot
és possible -equips com Villarreal, que a finals dels 80 tenia la dimensió de l’Europa, jugant Champions, equips com Getafe jugant
la UEFA o entitats molt modestes vivint a Segona A-, entenem
que un soci de l’Europa espera del seu club el millor en el futur,
sigui aquest futur demà al matí o d’aquí 20 anys.
És per això que la gent vol formar part d’una família. Sense objectius i il·lusions de futur, segurament tots marxariem a casa i ens
dedicariem a fer altres coses. En els darrers temps, moltes veus
dels més veterans socis de l’Europa han exclamat allò de “el futbol modest no té futur i el de l’Europa és molt negre”. De moment,
futbolísticament el Primer Equip jugarà la seva segona promoció d’ascens seguida i el famós jovent ‘que ara ja no ve perquè
només existeix el Barça’, ha tornat a resorgir, i amb força, rere les
porteries del Nou Sardenya. El futur és negre només si sempre
som negatius. Si l’Europa farà al juny 107 anys és per il·lusió
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Dos anys seguits assegurant el play-off

L’Europa afronta la darrera jornada de lliga ‘imitant’ la temporada anterior: amb el tercer
lloc de la taula assegurat i esperant una doble ensopegada rival per ser campió de grup
[Àngel Garreta] · Dues sensacions va deixar la penúltima
jornada de lliga i totes dues
radicalment oposades. D’una
banda, l’alegria de certificar,
números en mà i per segon
any seguit, la participació en
la promoció d’ascens a Segona
B. D’altra banda, l’amargor de
deixar de dependre d’un mateix
en la lluita pel títol.

Un objectiu, aquest darrer, que
si bé no era cap obligació en
el disseny i la planificació de
les fites a assolir en la present
temporada, sí que estava més
a tocar que mai a falta de 6
punts per disputar i en la mà
d’un Europa que, després d’un
mal partit a Terrassa marcat
per moltes circumstàncies, va
veure com només un triomf
propi la darrera setmana i una
carambola doble de resultats
servirien per acabar primers.
L’equip haurà de certificar en
la darrera jornada en quina
posició entra al bombo en el
sorteig d’aquest proper dilluns
dia 12 a Madrid.

Així mateix, i posant un xic
d’humor veient que aquesta
lliga ‘no la vol ningú’, qui sap
si de nou la llei de Murphy tornarà a capgirar els marcadors
aquest diumenge i a l’Europa
li tocarà tornar a somriure.
Només el destí dirà.
Mentrestant, la promoció ja
no li pot caure de la butxaca
a l’Europa... i ja són dos anys
seguits. Cal valorar-ho, sobretot venint d’un desert de dotze
anys sense aconseguir-ho fins
el maig de l’any passat.
L’equip lluitarà contra el Masnou a casa per intentar aconseguir el triomf i esperar què
facin als seus respectius duels
el Cornellà i la Montañesa. La
tercera plaça és un mínim assegurat -sota cap combinació
l’equip pot baixar al quart lloc- i
ara el quadre gracienc aspira
a millorar posició, sobretot pel
factor camp a favor en la tornada de la primera eliminatòria (si
queda segon) o per jugar-s’ho
tot a una carta en una anada i
tornada (si queda primer)

Dues imatges del duel de l’Europa a Terrassa, on va certificar jugar el play-off

Les combinacions de la darrera jornada
Cornellà, Montañesa i Europa es juguen el títol a 90 minuts en tres partits diferents amb molts signes possibles

Quadre elaborat per Cristian Garcia ( @somdelhospi )
[À. G.] · Casualment, un any després, l’Europa es troba en

la mateixa situació que en la jornada 37 de la temporada
passada: tercer i a l’espera de dues ensopegades rivals i
un triomf propi per poder aspirar remotament al títol de lliga
del grup V de Tercera Divisió.
Enguany les opcions són, dins el poc marge, un xic més
positives que l’any passat (no cal que els rivals perdin estrictament, sinó que serveix amb què empatin si l’Europa
fa la feina al seu estadi).
De 27 combinacions possibles de resultats en els partits
Castelldefels-Cornellà, Montañesa-Vilassar de Mar i Europa-Masnou, només quatre combinacions, que poden ser
cinc remotament amb triple empat a punts -veure columna
dreta-, donarien el títol a l’Europa. Les quatre passen per
guanyar el partit i la cinquena i menys probable, per empatar,
que els dos rivals perdin i que la Montañesa, a més, ho faci
per més de tres gols. En canvi, altres cinc combinacions
deixarien l’Europa en el segon lloc de la taula, assegurant-se
la tornada a casa en la primera ronda de play-off.

Com a punt de partida, les matemàtiques ofereixen una
probabilitat altíssima de deixar les coses com estan almenys
pel que fa a l’Europa, és a dir, el tercer lloc. Sigui com sigui,
d’aquesta manera s’entraria al play-off per posicions:
* Primer: duel de campions a una ronda amb sorteig de
camp a l’atzar. Si es perd, hi ha repesca.
* Segon: camí llarg d’ascens a tres rondes. La primera,
contra un quart classificat amb tornada a casa.
* Tercer: camí llarg d’ascens a tres rondes. La primera,
contra un altre tercer amb sorteig de camp a l’atzar.
El sorteig, dilluns dia 12 a la tarda a Madrid
Com és habitual, l’endemà de tancar totes les lligues, la
Ciudad Deportiva de Las Rozas realitzarà, al voltant de les
cinc de la tarda, el sorteig de play-off tant de Segona B a
Segona A com de Tercera a Segona B on l’Europa, en la
posició que sigui, estarà present per segon any

El triple empat
Una de les 27 combinacions
possibles un cop finalitzada la
lliga deixa els tres equips aspirants amb triple empat a 70
punts. Què cal fer en aquesta
situació per desempatar?
Quan l’empat a punts és entre
més de dos equips, no es miren
els resultats de primera i segona volta entre ells, sinó que es
fa com una ‘lligueta fictícia’. A
cada duel Europa-Montañesa,
Montañesa-Europa, EuropaCornellà, Cornellà-Europa, etc.
se sumen punts com en una
lliga: 3 per triomf, 1 per empat
i 0 per derrota. Qui lidera la
taula d’aquesta lligueta queda
en primer lloc.
El curiós del cas és que aquesta
lligueta també dóna empat entre
Europa, Cornellà i Montañesa.
Llavors cal mirar l’average de
gols de la lligueta... que està
també empatat!. El factor clau
que desencalla la situació és
quin equip té millor average a
favor en el general de la lliga,
que ara és favorable a la Montañesa per 3 gols. L’Europa
només podria quedar campió
si els de Nou Barris perden per
més de tres gols a casa

Femení A
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Un equip memorable!
El Femení A de l’Europa signa, a la segona divisió estatal, el millor paper de tota la seva història

[Àngel Garreta] · Pocs clubs de futbol femení dins

l’àmbit català poden dir que han passat gairebé
tota la vida a la categoria de plata del futbol
(l’Europa hi ha militat, i l’any que ve militarà, 10
de les seves 14 temporades d’existència).
També pocs clubs poden dir que, tornant a ascendir des del tercer esglaó del futbol al segon,
s’han quedat a només 5 punts de disputar la
promoció d’ascens a Primera Divisió. L’Europa
ha coquetejat tota la temporada amb aquesta
possibilitat -fins i tot ha arribat a ocupar en
alguna jornada la plaça que hi donava dret-.
Finalment la lluita per l’ascens la disputarà el
Lleida, si bé l’Europa tanca la carpeta de la lliga
regular 2013/2014 amb un llaç d’or.
Poques persones podien imaginar que aquesta
seria la situació de l’equip sènior femení a dia
d’avui després de perdre la categoria l’estiu de
l’any 2012. Amb un ràpid i meteòric ascens la
temporada 2012/2013 (títol de lliga de la Preferent Catalana i ascens directe), l’actual lliga
s’havia dibuixat als despatxos i al vestidor com
un any tranquil.

El club sabia que havia reforçat bé l’equip i que
patir per la permanència era molt probable que
no s’arribés a patir en cap moment.
De l’imaginari col·lectiu va quedar lluny, però,
pensar que es podria arribar a escalar tant a dalt
i que els màxims favorits del grup deixarien espai
per a nouvinguts. L’Europa, amb una temporada
que ha engrescat fins i tot als menys acostumats
al futbol femení, s’ha guanyat el respecte de
tothom i ha protagonitzat un any de rècord, tant
en classificació final -quart- com en punts totals
a Segona Divisió -49-.
Les victòries per partida doble contra l’etern
rival -el Sant Andreu-, el triomf al Nou Sardenya
contra el Barça B o les dotze jornades seguides
sense perdre un partit, de la jornada 12 a la 23,
són ja xifres que quedaran per la història.
Ara, és torn per la Copa Catalunya, per gaudir
d’un merescut descans fins el proper agost i de
planificar una nova temporada, la 2014/2015,
per seguir lluitant cos a cos dins el futbol de més
nivell de tot l’estat

... i ara, torn per la Copa Catalunya
Arribat el final de lliga, el
futbol femení se centra sempre en la Copa Catalunya,
competició que l’Europa ha
disputat en 7 de les seves
9 edicions i on té el registre
més alt arribant a dues semifinals consecutives els anys
2006 i 2007.

Quart lloc i 49 punts!

L’equip afronta amb optimisme aquesta competició on no
hi ha cap límit ni exigència
però que s’encara amb la
il·lusió d’arrodonir aquest
sensacional any esportiu amb
una bona participació en un
torneig sempre molt simbòlic
a l’Europa

Mai a la història el Femení A
de l’Europa havia quedat tant
alt classificat. Dins la segona
màxima categoria del futbol
arreu de l’estat, l’Europa ha
superat dos registres: el de
lloc classificatori i el de punts
totals.
L’equip ha tancat la lliga quart
a la taula i ha sumat un total
de 49 punts, registres inèdits
fins enguany al palmarès.

En les seves 9 temporades
en total a la divisió de plata
del futbol femení, el lloc més
alt que havia assolit mai
l’Europa era una 7a plaça
la temporada 2010-2011, la
immediata anterior a la que,
un any després, va suposar
el descens.
Un cop retornat l’equip a Segona Divisió, la temporada ha
estat per emmarcar!

HiStÒria
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MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Xavier Vidal

L’Europa-Langreo del 1962
Si la Guerra Civil i les
posteriors mesures esportives que va pendre la
dictadura franquista van
perjudicar la “renaixença”
de l’ Europa, després del
desastre de 1931 unes
quantes dècades després, concretament la
temporada 1961-1962, la
sensació d´atropellament i
d´injusticia tornava a planar dins la nostra entitat.
Després de quedar campions del grup de Tercera,
la normativa d’aquella
època deia que s’havia
de disputar una promoció
contra un altre campió
de grup de Tercera Divisió. Aquesta anava a ser
la tercera promoció que
l’equip jugava per l’ascens
a Segona Divisió. El sistema havia canviat des que
es va disputar la darrera
la temporada 1957-1958.
El grup “filtre” ja no existia,
i el sorteig s’efectuava
amb tots els campions
dels diferents grups de

Tercera dins del bombo, pel que
la possibilitat que el contrincant
fos un altre equip de qualsevol
punt d’Espanya era segura. El
sorteig ens va oferir a un dels
campions més potents en aquell
moment, la Unión Popular de
Langreo, que havia nascut de
la fusió del CP La Felguera i el
Langreano. Els asturians havien
depassat els 100 gols en el seu
grup de Tercera, i tenien bones
figures en les seves files. Els
Alarcia, Martínez Jayo, Basteiro,
Buendía, Mandi, Artabe, Iceta,
etc. eren realment temibles i a
més molts d’ells havien jugat a
Primera Divisió. Per la nostra
banda les esperances eren màximes ja que l’equip comptava
amb homes valents, experimentats i amb gran classe. No
obstant, la nostra papereta era
realment difícil.
29/04/62 · Partit d’anada
Europa 2 Langreo 1
No ens va acompanyar la sort.
Els nostres homes, en un gran
malbaratament d’energies, van
assolir posar el 2 a 0 en el marcador, amb gols de Cruellas i

Moreno, a més d’un gran tir de
Duró que va picar al pal. Quan
semblava que l’esperançador
resultat no es mouria, van marcar els asturians el seu gol,
deixant en un mínim avantatge
el triomf escapulat de cara al
partit de tornada. A causa de
la duresa de l’equip asturià van
sortir malparats Farré, Panicot,
Cruellas i Moreno. Les alineacions van ser:
Europa: Ramon; Farré, Carmelo, Pedrín; Duró, Boada; Panicot, Cruellas, Armando, Moreno
i Rincón.
Langreo: Alarcia; Simón, Martínez Jayo, Basteiro; Vedat, Buendía; Mandi, Merchán, Manolito,
Artabe i Iceta.
06/05/62 · Partit de tornada
Langreo 1 Europa 0
Dies abans del partit ningú
donava ni un duro per la nostra
sort, ja que Panicot i Moreno
eren baixa definitiva, i Farré i
Cruellas es van alinear però
sense estar recuperats del tot.
Altra vegada la desgràcia ens va
perseguir, dons vam tenir ocasió
de marcar algun gol.

De totes maneres el resultat
final ens va permetre, contra
tot pronòstic, forçar un tercer
partit de desempat. Per part de
l’Europa van jugar al camp de
Ganzábal, els següents homes:
Ramon; Farré, Carmelo Pedrín;
Duró, Boada; López, Cruellas,
Armando, Ruíz i Rincón.
La Federació Espanyola va designar com a camp neutral per a
celebrar el partit de desempat, el
ja desaparegut camp de Zatorre, a Burgos, mesura totalment
parcial, ja que fàcilment pot
comprovar-se que la distància
equidistant entre Astúries i Catalunya no es troba precisament
a Burgos, que diguem. Però és
clar que aquí es va barrejar la
política, ja que el govern espanyol vivia en aquells moments
uns greus conflictes laborals
amb els miners asturians, circumstància que feia que fos
interessant pel règim que un
equip de futbol d’allí, com el
Langreo, assolís l’ascens, a fi
d’apagar els ànims i distreure
l’atenció del poble.
08/05/62 · Partit de desempat
Langreo 1 Europa 0

Per si alguna cosa faltava per
afegir, es va designar a un àrbitre que es deia Gómez Platas,
que va tenir una actuació totalment parcial. L’Europa va patir
injustícies, com per exemple
la inundació del terreny de joc
que lògicament beneficiava als
asturians. Encara així la nostra
resistència va ser altíssima i
només van assolir derrotar-nos
per la mínima diferència. Als
nostres, trencats i desfets per
les lesions i el cansament, no
se’ls va poder demanar res més.
Van trepitjar el fangar burgalès,
els següents jugadors: Langreo:
Alarcia; Simón, Avendaño, Basteiro; Elizondo, Buendía; Mandi,
Artabe, Martínez Jayo, Cholo
i Iceta.
Europa: Ramon; Farré, Carmelo, Pedrín; López, Boada;
Panicot, Cruellas, Armando,
Duró i Rincón.
Finalment i com tothom sap
l´anhelat ascens a Segona Divisió va tenir lloc la temporada
següent, la 1962/1963, però
aquesta és ja, sens dubte, una
altra història

A l’esquerra, a dalt, l’equip que va jugar el desempat a Burgos. A la dreta, l’europeista
Panicot recull del fons de la porteria asturiana la pilota que va transformar en gol Moreno
en el 2-0 momentani del primer partit. A sota, a l’esquerra, una imatge del partit a Gràcia.
Sobre aquestes línies, una foto artísticament curiosa per l’època. La plantilla de l’Europa
descansant a l’hotel de concentració abans del desempat de Burgos.

reSum D’actualitat

11 de maig del 2014

7

Passadís als campions: Europa B i Juvenil B

Per Sant Jordi, el Primer Equip va fer tots els honors als dos equips de base que han guanyat la seva lliga
[Redacció ] · El dimecres 23

d’abril va tenir lloc una diada
de Sant Jordi especial i diferent
amb la disputa forçada d’una
jornada intersetmanal de lliga
amb motiu del ‘salt’ al calendari
que va provocar la fase final
estatal de la Copa de Regions
UEFA que va tenir lloc per setmana santa.
Així doncs, l’Europa va aprofitar aquella ocasió per retre un
més que merescut homenatge

al seu equip filial, l’Europa B, i
al segon dels equips juvenils
de l’entitat, el Juvenil B.
Tots dos equips van quedar
campions de lliga -en el cas
de l’Europa B completat amb
l’ascens a Tercera Catalana- i
abans de l’inici del partit de
Tercera Divisió entre l’Europa i
el Vilafranca van rebre un passadís d’honor al qual també es
va sumar el rival penedesenc
de l’Europa

El desplaçament més gran en lliga dels darrers temps
Dos autocars i desenes de seguidors pels seus propis mitjans van acompanyar l’Europa a l’Olímpic de Terrassa

[Redacció] · El Primer Equip no va poder guanyar a
Terrassa en la penúltima jornada, però va obtenir
una gran victòria social. L’Olímpic de Terrassa va
semblar, durant poc més de dues hores, una rèplica
del Nou Sardenya. L’ambient acústic del recinte era
gairebé del tot escapulat.

Unes 200 persones es van donar cita en territori
egarenc per animar l’Europa. D’aquestes, una
vuitantena es va desplaçar en dos autocars que
l’Europa va posar de franc pels socis i al preu de 5
euros pels no socis.
Malgrat no poder veure guanyar el seu equip i

conservar així el lideratge per encarar la darrera
jornada de lliga, els aficionats, especialment els
més joves, van demostrar un cop més, davant les
‘males llengües’, que el sentiment europeista està
ben viu encara que es jugui a Tercera. De ben segur
al play-off tornarà una nova ‘marea gracienca’
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Quan el Primer Equip de l’Europa salta a la gespa per disputar els partits de lliga de Tercera Divisió al Nou Sardenya, un equip de base espera pacient a la gespa per fer-se la foto amb
els onze jugadors d’inici. El departament de premsa realitza a cada partit aquesta fotografia. Els familiars interessats en rebre una còpia (de franc) al seu e-mail, han d’enviar un correu
amb l’assumpte “foto onze base” a web@ceeuropa.cat i especificar clarament equip i sobretot dia de la foto. El departament respondrà al correu adjuntant la fotografia corresponent a
alta qualitat i lliure de drets d’autor. L’Infantil A -esquerra- i el Benjamí E van ser els darrers equips en fer-se la foto aquesta temporada 2013/2014.

La base prepara una nova edició Recta final de curs a l’Escola
dels seus trofeus ‘memorial’
Quan arriba el final de temporada és ja un clàssic al CE Europa celebrar els
tornejos memorial Juanma Cabanas i Xavier Vallejo. Enguany es disputarà
la cinquena edició de tots dos en categoria infantil i aleví respectivament. El
primer dels trofeus a celebrar serà l’aleví, el dissabte 21 de juny al matí. La
categoria infantil tindrà lloc al dia següent, el diumenge 22 de juny al matí, tots
dos en format triangular.
Així mateix, enguany s’estrena un nou torneig cadet (dissabte 21 de juny a la
tarda) que complementarà l’oferta de campionats de base del club. Entre les
entitats que ja han confirmat presència, l’Espanyol, el Jàbac i el Manlleu

Els més menuts de la casa es preparen per acabar un nou curs formatiu. L’Escola viurà en els darrers dissabtes del mes les últimes jornades del campionat de
Copa (les finals el dia 31) i el proper 14 de juny la gran festa final amb entrega
de premis a tots els participants. Els darrers entrenaments de la temporada
tindran lloc el dilluns 16 o dimarts 17 de juny segons el torn

