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editorial
Un partit pels llibres d’història
Donarem inici al text d’aquesta editorial posant-los la bena abans
de fer-nos la ferida. No us espanteu pel que tindrem el valor
d’afirmar d’aquí unes poques línies, però deixeu-nos que us ho
argumentem.
No hi ha dubte que dins la vida i èxits d’una entitat esportiva,
en aquest cas l’Europa, allò que fa augmentar el palmarès és el
més important. Res és comparable a guanyar la lliga de la teva
categoria, a assolir l’ascens a la immediatament superior o guanyar un trofeu per a la vitrina (com per exemple la pròpia Copa
Catalunya els anys 1997 i 1998). No obstant, això és purament
el palmarès. L’èxit, la culminació de fer el cim. No vol dir que els
partits de futbol, en concret, els 90 minuts d’aquells duels que van
decidir en el seu dia un campionat, un ascens o un títol fossin els
millors quant a pur espectacle d’aquest esport.
És per aquest motiu que el duel de Copa Catalunya entre l’Europa i el Barcelona B passarà a
la història. Per sí mateix no va
Pujar de categoria ampliar el palmarès de l’Euroo guanyar un títol pa. No ha servit per guanyar
la lliga, per ser el vencedor del
són les ﬁtes més
play-off ni per posar una nova
importants, però
Copa Catalunya a la vitrina.
No es tracta d’això. Es tracta
sovint no són
del llegat d’espectacle que va
els millors partits. deixar al seu darrere.
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Nils, millor gol de l’any
La seva diana contra el Palamós, premiada a la Gala de les Estrelles

[Redacció] · La tercera edició

de la Gala de les Estrelles del
futbol català, organitzada per la
Federació Catalana de Futbol,
va servir per coronar Nils Puchades, extrem del CE Europa,
com autor del millor gol de l’any
2013/2014 segons els vots dels
internautes al portal web del
canal Esport3, que va oferir la
cerimònia dins la seva graella
televisiva.
L’acte, celebrat a l’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm, va reunir a
personalitats del futbol català,

jugadors i jugadores, àrbitres,
entrenadors, presidents i cares conegudes del panorama
futbolístic. Nils va signar el seu
gol el curs passat quan vestia
la samarreta de la Montañesa
en un partit contra el Palamós
a Nou Barris.
L’extrem, retornat enguany
a l’Europa en segona etapa
futbolística, reconeixia estar
“una mica nerviós” però a la
vegada “molt emocionat” per
poder rebre aquest premi. Nils
admetia sentir-se “afortunat de

poder gaudir d’una gala com
aquesta envoltat dels cracs del
futbol català”. Pel jugador “són
moments únics en la vida i que
s’han de gaudir al màxim”.
Nils creu que la diana per la
qual rebrà reconeixement “és
el millor gol que he marcat mai
a la meva vida, molt difícil de
repetir, sobretot per la posició
del camp on vaig engaltar la
volea. Que la gent el reconegui
i l’hagi votat com a millor gol és
un orgull per a mi i estic molt
agraït pels seus vots”

Sovint es diu, en molts partits de Primera o de Champions, que
l’espectacle vist ja paga el preu de l’entrada. En aquest gloriós
derbi, l’Europa va pagar, molt sobradament, l’entrada contra el
Barcelona B. Constatant les opinions de molts socis, aquest periòdic ha pogut comprovar com, almenys per la generació nascuda
del 1970 cap als nostres dies, l’Europa-Barcelona B és el millor
partit de futbol, control, ocasions, espectacle, estètica, pressió,
lluita i superioritat escapulada que un ampli sector de socis menors de 45 anys ha vist mai a la vida.
És molt contundent afirmar això i, a la vegada, molt simbòlic
històricament. Mostra que la passió per uns colors, la campanya
de ‘marketing’ per convèncer a nous espectadors d’afiliar-se a
uns colors, no cal fer-la sempre amb títols. La comunió graderiajugadors del derbi contra el Barcelona va ser un moment que
difícilment esborrarem tots de la memòria col·lectiva gracienca

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Que juguin lliga equips sense convocats
mentre hi ha Copa de Regions...
Adultera la competició
73,8%
És intrascendent
19%
Ja fan bé de mirar per ells
7,1%

l’enquesta
T’agrada la nova web que ha estrenat
ceeuropa.cat pel seu 13è aniversari?
A) Sí, més que l’anterior
B) Igual que l’anterior
C) No, m’agradava més l’antiga
Vota a: ceeuropa.cat. Cada mes publicarem el
resultat de la darrera enquesta del portal web.

Nils, rebent el premi de mans del presentador del programa ‘FutbolCat’, Lluís Cervelló
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El soci decidirà els nous estatuts del club
Assembla General Extraordinària el dia 1 de desembre a les 19:30 al Tennis La Salut

[Redacció] · En la darrera Assemblea General Ordinària del
2013 es va aprovar la creació
d’una Comissió de Reforma
dels Estatuts del Club Esportiu
Europa, així com el projecte de
reforma dels estatuts actuals.
Aquesta comissió ha treballat
en la seva elaboració durant
tot 2014 i ara és el moment de
sotmetre el text a votació. Els
membres de la Comissió (a la
foto inferior) han preparat un

modern i ampli estatut detallat
que ha de tenir el seu punt final
d’aprovació en una Assemblea
General Extraordinària.
Fins el dia 24 de novembre a
les 17 hores els socis i sòcies
poden presentar esmenes al
text de la proposta d’estatuts
a les oficines del club o bé
digitalment al correu info@
ceeuropa.cat amb l’assumpte
“Estatuts” i la identificació

corresponent (nom i cognoms,
DNI o document identificatiu i
número de soci). La Comissió
de Reforma dels Estatuts estudiarà les propostes rebudes
i aprovarà o no la seva incorporació al text. A partir del 26 de
novembre es podrà consultar
a les oficines la relació de propostes presentades, admeses
o no per la Comissió, i el text
resultant final de l’esborrany
d’estatuts. Aquelles propostes

desestimades per la Comissió,
les podran defensar els socis
per tal de ser sotmeses a votació en l’Assemblea General
Extraordinària que tindrà lloc
el proper dilluns 1 de desembre
al Tennis La Salut (19:30 h.).
En l’Assemblea General Extraordinària només se sotmetran
a debat i vot les esmenes presentades pels socis i sòcies
que ho hagin sol·licitat abans

de la celebració. El treball de la
Comissió s’ha materialitzat en
un esborrany de nous estatuts
format per 184 articles amb
una extensió de 170 pàgines.
Us convidem a tots els socis i
sòcies a participar i implicarvos activament en el debat del
contingut de la que ha de ser
la ‘carta magna’ de l’entitat en
el futur proper, donant així viu
exemple d’una entitat socialment activa i moderna

Copa Catalunya
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El millor partit que hem vist mai?

Un majestuós Europa escombra el Barcelona B del terreny de joc i perdona una golejada
[Àngel Garreta] · Què bonic és

quan els contes de fades es
fan realitat! L’Europa, en una
nit màgica molt dificil d’oblidar
a Gràcia, va passar per sobre
del Barcelona B (3-0) perdonant una golejada més àmplia
al Nou Sardenya. L’equip es va
classificar el 12 de novembre
passat a la nit per a les semifinals de la Copa Catalunya.

partit escapulat. En una acció per la banda esquerra, a
l’alçada d’atac de la banqueta
gracienca, cinc o sis passades
en curt entre Nils, Guzman i
Pastells van aixacar el públic
de la cadira. David no només
guanyava 1-0 a Goliat... estava
passant per damunt d’ell!.

La generació nascuda a partir
de l’any 1970 ha vist, de ben
segur, el millor partit de l’Europa de les seves vides. Superior
fins i tot a un ascens a Segona
B (1994) o les dues copes de
Catalunya obtingudes davant el
primer equip del FC Barcelona
(1997 i 1998). Allò, certament,
van ser èxits i títols enormes.
Les copes resten a les vitrines
i tenen, quant a palmarès,
més importància que el partit
d’ahir. És obvi. Però si parlem
de futbol, del regust que deixen
90 minuts, sigui quina sigui la
competició, el rival i la ronda,
difícilment serà superable el
derbi disputat a l’estadi en un ja
memorable 12N del 2014.

Abans d’arribar al descans,
obús de Guzman que va obligar de nou Suárez a volar per
evitar el segon de la nit. Res
va canviar a la represa. Ni
l’Europa cansat ni el Barcelona
B motivat per cap arenga al
vestidor. L’equip gracienc va
seguir amb la mateixa tònica
i, lluny de semblar esgotat o
especular amb l’avantatge, va
acabar de regalar una nit de
somni. Passat el quart d’hora,
Poves entrava pel golejador
Javi Sánchez i, segons després, s’internava a l’àrea per
l’esquerra superant el seu marcador i creuant la pilota sobre la
sortida del porter, lluny del seu
abast. Era el 2-0 i el conte de
fandes començava a prendre
cos real.

Com si fos un partit de lliga i el
rival no fos de la Liga Adelante,
l’Europa va sortir a l’inici de la
primera part com tots els partits
que ha jugat al Nou Sardenya
aquesta temporada: amb la
cinquena marxa posada. Així,
la sorpresa va començar a
saltar ben aviat. Al minut 4,
una ràpida internada per banda d’Ignacio va servir per fer
una potent passada de la mort
en paral·lel a la línia de l’àrea
petita per a Javi Sánchez. El
punta, arribant al segon pal, va
engaltar de primeres al fons de
la xarxa. Era l’1-0 sense pràcticament adonar-se que el partit
havia començat.

Eusebio Sacristán, tècnic blaugrana, va posar tota l’artilleria
sobre la gespa al minut d’encaixar el segon gol, conscient
que l’eliminatòria s’escapava
dels dits del Barça B en aquell
moment ja d’una forma molt real. Però ni els Grimaldo, Patric,
Ie, Adama, Diagné ni Dongou
van canviar res. L’Europa feia
el que volia amb el Barcelona
B i el soci i aficionat de l’Europa
es fregava les mans davant la
màgica nit que estava presenciant. L’Europa va seguir tenint
aproximacions mentre que el
Barcelona B amb prou feines
va fer un únic xut entre pals en
tot el partit. Veure per creure!.

Arran del gol el Barcelona B
va tenir més la pilota, però de
forma estèril. Darrere, en la
seva zona de defensa, i perdent-la al segon o tercer toc
en transició d’atac. L’Europa,
intens en cada marca i en la
pressió, recuperava la pilota i
ràpidament muntava un contraatac amb perill. Al minut
17, servei de cantonada que
rematava Cano de cap i veia
com el porter Suárez evitava
el gol amb un gran salt. Amb
el pas dels minuts l’Europa es
va anar fent imperial. Concentració màxima, ràpides sortides
a la contra, cap espai concedit
darrere...

Quan els quatre minuts d’afegit semblaven senzillament
allargar l’espera del moment
d’esclat de l’estadi, va arribar
la cirereta. Internada de Rovira pel mig de l’àrea, pilota
controlada als peus, pressió al
damunt i, malgrat això, amb un
toc precís l’extrem va superar
la mitja sortida del porter per
enviar al fons de la xarxa la
tercera diana europeista. Amb
el xiulet final, invasió de camp,
celebració a la gespa, esclat de
joia a la graderia i els jugadors
de l’Europa que van marxar cap
al vestidor per primera vegada
a la història del Nou Sardenya
ovacionats pel mig d’un passadís de penyistes i socis. El 12
de novembre havia entrat a la
història per la porta gran i serà
recordat durant anys!

... i van arribar els ‘olés’. Una
jugada concreta podria ser el
perfecte resum del magistral

I ara què? Així es dibuixen les semifinals
Arriba el torn de decidir el desenllaç final de la
competició amb els quatre equips que resten
en lluita pel títol.
La Federació Catalana de Futbol (FCF) va
confirmar la mateixa nit del desenllaç dels tres
partits de quarts de final que el sorteig de les
semifinals seria un dia -encara per definir- del
mes de desembre, buscant entre els clubs les
millors dates -s’entén que ja en ple 2015- per
disputar la penúltima ronda. En competició

resten l’Europa i el Gavà (de Tercera Divisió) i
el Sabadell i el Girona (de la Liga Adelante).
Fonts de l’ens federatiu han confirmat a L’Escapvlat que el sistema de semifinals premiarà
els modestos, tant amb el cartell del partit com
amb el fet de jugar a casa contra un Segona
Divisió A. Per tant, a l’Europa no li podrà tocar el
Gavà, de la mateixa categoria, sinó el Sabadell
o el Girona. Sigui quin sigui el rival, la semifinal,
a partit únic, es jugaria al Nou Sardenya

Club i Fundació
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Conveni de col·laboració amb Caixa d’Enginyers

El CE Europa amplia relacions i acords amb les entitats més properes de la Vila de Gràcia

Dos moments de la signatura del conveni entre les entitats
[À. G.] · El Club Esportiu Eu-

ropa i la Caixa d’Enginyers
han establert un conveni de
col·laboració entre totes dues
entitats. La signatura del mateix
va tenir lloc el passat 10 de no-

vembre a les dependències de
l’oficina que l’entitat bancària té
al mateix carrer Secretari Coloma, just al costat l’estadi Nou
Sardenya i davant per davant
amb les portes d’oficines.

Aquest acord, conformat formalment aquella mateixa tarda,
s’emmarca dins la intenció de
totes dues entitats de fer barri
i apropar el teixit associatiu de
Gràcia. Per part del CE Europa

va signar el conveni el president Guillaume de Bode i per
part de Caixa d’Enginyers el
director general Joan Cavallé.
Van acompanyar els signants
Marc Maria Sanllehy, nou col·

laborador de la Fundació Europa, Montserrat Ramírez, directora de Banca Institucional de
Caixa d’Enginyers i Francesc
Font, director de l’oficina de
Caixa d’Enginyers

La Fundació reformarà el seu patronat
Nous membres entraran a formar part de l’ens i gestionaran les seves activitats socials

[Redacció] · La Fundació Privada Esportiva Europa va celebrar el 21 d’octubre la

primera reunió amb vistes a una nova composició amb els nous col·laboradors de
l’entitat. Sota el comandament del president Guillaume De Bode, tal com manen
els estatuts de l’ens, es va dibuixar un nou full de ruta.

L’ens serà un grup assessor/consultor important per ajudar en el funcionament del
CE Europa en general amb coneixements, per part dels seus membres, de tots
els àmbits de la societat i canalitzarà, com és el seu objecte social fundacional,
totes les activitats de caràcter solidari en nom de l’Europa. Els col·laboradors es
reuniran de nou en properes setmanes per acabar d’activar la seva implicació en
la vida social del club, definir els càrrecs concrets en el moment de la formalització
del canvi de membres i dissenyar properes actuacions.
La primera activitat de la temporada de la Fundació va ser la col·laboració en
l’organització del partit contra la ceguesa, al costat del Fòrum Samitier i en benefici de les tasques socials de la Fundació Barraquer

Triple loteria del club per Nadal
Com és habitual cada any, es troba a disposició de tothom la loteria del CE
Europa, que es jugarà al sorteig de Nadal que tindrà lloc a Madrid el proper 22
de desembre.
Com és tradició, l’Europa juga el número de la seva fundació (01.907) i també
un parell de números més: 24.200 i 39.290. El preu de cada butlleta és de 2€
i es juga també en combinació amb el número de sèrie de la pròpia butlleta
per obtenir diferents regals com un ordinador portàtil, un televisor LED de 32
polsades, una tablet de 16GB i un parell de bicicletes, tots ells en combinació
amb els cinc primers números premiats al sorteig. Trobareu butlletes a la venda
a les oficines (c/ Secretari Coloma, 140) i al bar de l’estadi
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Un cabàs de gols contra la ceguesa!
Èxit del partit solidari de ‘VIPs’ en benefici de la tasca social de la Fundació Barraquer

[Mònica Escolà] · Bona acollida al partit de famosos
en favor de la Fundació Barraquer que es va disputar
el 26 d’octubre al Nou Sardenya, escenari d’aquest
acte solidari organitzat pel Fòrum Samitier amb la col·
laboració del CE Europa. Sota el lema ‘Gols contra la
ceguesa’, l’estadi va acollir més de 1.500 persones.

Moltes cares conegudes del món de l’esport i la petita
pantalla es van deixar veure sobre la gespa lluïnt les
equipacions dels patrocinadors d’aquest esdeveniment: Oriola Abogados i Unilever. Dos equips dirigits
a la banqueta per Jordi Gonzalvo i Josep Maria Minguella i que van signar un total de deu gols. El doctor
Joaquim Barraquer, acompanyat de la seva filla Elena
i de Jaume Llauradó, president del Fòrum Samitier,
va ser l’encarregat de fer el servei d’honor després
que els Trabucaires de Gràcia fessin ensordir l’estadi

amb els seus espectaculars trabucs. Als 5 minuts,
avançava en el marcador al conjunt d’Unilever, però
Jordi LP va posar la igualada poc després amb un
magnífic gol des de la frontal. Manel Martínez, amb
dues dianes, posava al capdavant als d’Oriola Abogados abans del descans (1-3). A la mitja part es van
sortejar diferents productes entre els assistents. A la
represa, un espectacular gol de Manel des del mig
de l’àrea, i un de Mikel Iglesias, actor de Polseres
Vermelles, van posar l’1 a 5 a l’electrònic. Els jugadors
d’Unilever no es van deixar impressionar pel resultat
i per mitjà de Moisés van escurçat distàncies (2-5).
Però Mikel, amb dues dianes consecutives, va deixar
palesa la superioritat d’Oriola Abogados (2-7) tot i que
Jordi Lardín va aconseguir maquillar-ho (3-7).
Un partit intens i emocionant on no van faltar els gols
i la diversió amb Carles Reiet i Xavi Andreu com a

mestres de cerimònies. En aquest partit van jugar:
Roberto Bonano, Lluís Carreras i Robert Fernández
(FC Barcelona), Àlex Delmàs (CE Europa), Jordi Lardín i Manel Martínez (RCD Espanyol), Gerard López
(seleccionador català de futbol), Toni Velamazán (FC
Barcelona i RCD Espanyol), Àngel Morales (RCD
Espanyol), Felip Ortiz (FC Barcelona), Enric Masip
(FC Barcelona), Jordi Oriola (pilot de turismes), César
Córdoba (boxa), Fernando Belasteguin (pàdel); Joan
Pedredro (Dakar), Jordi LP (humorista), Ramon Mirabet (cantant), Marc Balaguer, Nil Cardoner i Mikel
Iglesias (Polseres Vermelles), Eduard Buch (actor),
Jaume Casals (actor), Alain Hernández (actor), Xavier Lemus, Àlex Castells, Albert Om i Joan Vehils
(periodista), Jorge Ventosa (productor), Gonzalo
Miró (periodista), Javier Bordas, Toni Freixa i Sergi
González (directius FCB) / Fotos: Ignasi Paredes
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El club estrena web en el 13è aniversari de ceeuropa.cat

El portal oficial de l’Europa fa un salt endavant per modernitzar-se i oferir més i millor ordenada informació

[Redacció] · El portal ceeuropa.cat, el lloc web oficial del CE Europa, es va estrenar
un 11 de novembre de l’any 2001. Enguany celebra, doncs, el seu 13è aniversari
en xarxa i ho fa canviant de dalt a baix el seu aspecte visual i funcional per adaptar
els continguts web als formats actuals d’internet.

Des del departament de comunicació del club s’ha treballat durant 5 mesos en els
profunds canvis no només visuals sinó també tècnics i de base de dades que ha
patit ceeuropa.cat. Uns canvis que no han finalitzat del tot (encara hi haurà més
novetats en segon pla), si bé la pàgina web ja és operativa i funcional en tots els
seus aspectes principals. Dissenyada pel cap de premsa de l’entitat impulsor del
projecte, Àngel Garreta, i desenvolupada tècnicament per l’informàtic Sergi Jané,
el nou lloc web busca donar el salt definitiu que necessitava quant a visibilitat,
funcionalitat, estètica i adaptació a xarxes socials, ‘smarphones’ i ‘tablets’.

1) Nou aspecte visual més modern
2) Potenciació de l’aspecte gràfic: fotos i vídeos més grans
3) Web responsiva. S’adapta a totes les resolucions, mides, tablets i mòbils
4) Distribució més organitzada. Nous menús més complets
5) Etiquetatge i classificació de notícies. Trobar el que busques en un ‘clic’
6) Servei d’Hemeroteca. Tots els continguts classificats des de febrer del 2008
7) Galeria de fotos incrustada. Navegació gràfica dins la pròpia notícia o crònica
8) Dinamisme. Capacitat de canviar la forma de la portada segons l’actualitat
9) Noves seccions
10) ‘Viralització’ immediata i directa per les xarxes socials
11) Twitter oficial del club integrat en portada
12) Cercador avançat de notícies de darrera generació
13) Adaptació a la nova llei i política de ‘cookies’

Aquestes són les principals característiques que presenta el nou format, visual i
de continguts, de ceeuropa.cat:

Amb el desig d’acompanyar-vos molts i molts anys més, esperem que us agradi
el nou aspecte de la que sempre serà la vostra casa

Duró, un mite europeista homenatjat pel Barça
[Albert Benet] · El FC Barcelona va homenatjar el

passat 2 de novembre els jugadors dels anys 40
i 50. Entre els guardonats, el gran Josep Duró,
exjugador de l’Europa a la dècada dels 60.

Josep Duró Beal (L’Hospitalet de Llobregat, 25
d’abril del 1933) va ser un dels millors volants
que mai ha tingut l’Europa, va formar tàndem
amb Boada al mig del camp i va ser un dels
referents d’aquell equip inoblidable que va pujar
a Segona A i va estar a punt de tornar l’Europa
a Primera Divisió 36 anys després de ser-ne
un dels equips fundadors de la categoria. Actualment, amb 81 anys, Duró pateix alzheimer
i per aquest motiu no va poder assistir a l’acte
del Camp Nou.

Format a les categories inferiors del Barça,
va jugar cedit primer al Murcia la temporada
52/53 per després alternar Espanya Industrial
i Barcelona l’any següent. Va pujar al primer
equip (entrenat per Daucik) la temporada 53/54,
amb 20 anys. Va jugar 5 partit amb les llegendes
de les ‘Cinc Copes’. Després d’un breu pas per
Oviedo i Ceuta (aquest durant el servei militar),
va jugar amb el Condal per després signar quatre temporades amb el Racing, amb qui va pujar
a Primera. Posteriorment va arribar a l’Europa,
on es va convertir en llegenda, militant de la
61/62 fins la 66/67 per tornar a vestir l’escapulari
la 68/69. Forma part del ‘top 20’ de jugadors
amb més partits: ha defensat l’Europa en 161
partits oficials transformant 6 gols
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