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editorial
L’Europa i la història
La història de l’Europa donaria segurament per omplir moltes i 
moltes pàgines més de les que s’han escrit i molts i molts mi-
nuts més dels que s’han enregistrat. Està plena de singularitats i 
petits detalls que la fan prou signifi cativa dins el món de l’esport. 
Poques entitats a casa nostra poden explicar que són peça clau, 
referent i indispensable de l’inici dels dos principals esports de la 
península i, a la vegada, han tocat el pou de les categories més 
baixes fi ns fregar la desaparició.

Normalment quan això passa, aquest tipus d’entitats s’enfonsen 
defi nitivament, però l’Europa ha dibuixat al llarg de més d’un 
segle una corva de progressió històrica que sembla, ben bé, una 
muntanya russa. Quan sortir del pou semblava impossible a mit-
jans del segle passat, l’equip va tornar a l’elit participant cinc anys 
de la Segona Divisió.

A Tercera, la seva categoria natural els darrers anys, el club 
gracienc lluita per aprendre a 
fer-se gran mentre pel camí va 
deixant petits bocins d’història. 
Des d’aquesta divisió s’han 
guanyat dues copes de Ca-
talunya (1997 i 1998) i ara en 
ple 2015 es jugarà, i a casa, la 
tercera fi nal de la qual gaudi-
rà el club. Un fet insòlit entre 
modestos del #futbolcat.

És ben cert allò que es diu que la història sempre torna i que, 
cíclicament, es repeteix l’èxit. En el cas del club de la Vila de 
Gràcia la seva història explica que després d’alguna dècada de 
penúria sempre hi ha un èxit que fa resorgir el club, renovar l’im-
plicació social i garantir la subsistència de l’entitat.

Aquesta fi nal de la Copa Catalunya 2015, al marge de si es gua-
nya o no, ha de servir per enganxar tota una nova generació de 
joves europeistes que, per edat, no van gaudir o la memòria no 
els hi arriba per recordar els títols de fi nals dels anys 90. I és que, 
per malament que puguin anar les coses, per transicions que es 
visquin entre temporades o dècades i per complicat que sigui tor-
nar a vincular la societat al futbol modest, l’Europa es converteix 
amb certa regularitat en el temps en el David que supera Goliat i 
que fa recordar a tothom que aquest és un club ple d’història que 
es resisteix a deixar que les seves vitrines s’omplin de pols  

Aquest és un club
que, per història,

es resisteix a
deixar que les
seves vitrines 

s’omplin de pols

l’enquesta
Guanyarà l’Europa la Copa Catalunya?

A) Sí
B) No

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

Aconseguirà el Primer Equip jugar
la fi nal de la Copa Catalunya?

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Sí

No
23,2%

[Redacció] · El “100% Europa” és l’espai destinat 
al club escapulat a les ones de Ràdio Gràcia, 
l’emissora de la vila. L’espai viu enguany la seva 
segona temporada en antena. El programa radi-
ofònic s’estructura parlant amb els protagonistes 
de la jornada, repassant els diferents temes d’ac-
tualitat i fi nalitzant amb una tertúlia entre socis i 
afi cionats de totes les edats i sectors del club. 

L’espai, que s’emet cada dilluns de 19 a 20 hores 
al 107.7 FM, parla no només de temes esportius 
sinó de tot allò que afecta l’entitat en vessants 
socials, relació amb l’entorn i activitats que l’Eu-
ropa organitza en paral·lel a la competició. Tot 
aquest menú europeísta el dirigeix Aran Solé. 
El també presentador de l’espai, amb àmplia 
experiencia en el seguiment de l’esport territorial, 
afronta aquest segon any a les ones “amb molta 
il·lusió perquè el programa es consolida entre els 
socis i amb la intenció d’oferir cada vegada més 
i millor contingut si és possible”. Com a repte de 
futur “estaria bé fer les retransmissions dels par-
tits en directe. Si bé és molt complicat fer això de 
cop de la nit al dia, es podría començar pels de 
casa o intentar alguna prova pilot en el futur”.

El programa, que des d’aquesta temporada es 
pot descarregar uns dies després de la seva 
emissió des del lloc web ofi cial de l’Ajuntament 
de Gràcia (bcn.cat/gracia) –igual que la resta de 
continguts de la grealla de la ràdio-, aposta bona 
part del seu futur més proper a internet.

 “A ningú se li escapa que no només la ràdio sinó 
els continguts informatius de qualsevol suport 
clàssic han de compartir-se també per internet 
per tal d’arribar al màxim nombre de persones 
possible i en diferents moments horaris. La ràdio 
ha fet un salt en aquest sentit i la il·lusió seria 
seguir avançant en aquest camí, podent escoltar 
les emissions dels programes en directe i jugar 
el màxim que ens sigui possible amb les noves 
tecnologies”, afi rma Solé.

Tots aquests plantejaments agafen força pel 
moment que viu el club. El conductor de l’espai 
radiofònic admet que “tots els factors semblen 
anar de la mà. El programa emet per segona 
temporada, l’equip fa dos anys seguits que dis-
puta play-off i ara jugarà una fi nal per un títol… 
cal aprofi tar-ho!” 

El “100% Europa” es consolida en antena

Aran Solé, conductor del “100% Europa”, a la tribuna baixa de l’estadi

76,8%

L’Escapvlat per dins...

“L’Escapvlat” és un mitjà de comunicació 
ofi cial 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 i Maquetació
Àngel Garreta (Cap de Premsa)
• Redacció i fotografi a
Xavier Vidal, Jordi Vela, Eva Hernández,
David Bley, Josep Maria Clemente, Laura 
Alquézar, Martí Puig, Jordi Batuecas, 
Carla Sampere, Ramon Vergés
 i Àngel Garreta

• Fonts informatives i gràfi ques
Arxiu documental i web del CE Europa.

• Contacte
info@ceeuropa.cat

Publicitat: Xavier Garcia (Tel. 627 017 071)

• Informació diària sobre el club
ceeuropa.cat · @ceeuropa · facebook.com/ceuropa

• Dipòsit legal: B-14.046-2010

... qui som?
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[Redacció] · El futbol català 
va fer vaga el passat cap de 
setmana com a protesta per la 
fiscalització que vol imposar el 
govern central de l’estat a les 
entitats esportives. Així ho va 
decidir la Federació Catalana 
de Futbol en roda de premsa. 
La Tercera Divisió no es va 
jugar aquest cap de setmana 
passat. Ajornat va quedar, 
doncs, el Sabadell B-Europa.

A la nova sala d’actes de l’ens 
federatiu, el president de la 
FCF, Andreu Subies, acompa-
nyat del Secretari General de 
l’Esport de la Generalitat, Ivan 
Tibau i del president de l’UFEC 
(Unió de Federacions Esporti-
ves de Catalunya), Gerard Es-
teva, va anunciar la decisió de 
l’organisme català en resposta 
al procés iniciat des del govern 
de l’estat per regularitzar, fisca-

litzar i fer cotitzar qualsevol ti-
pus de pagament, per petit que 
sigui, dins l’esport modest.

L’aturada, però, va ser simbò-
lica. De fet, l’anterior cap de 
setmana ja no hi havia lliga al 
calendari per a les categories 
formatives des de la sevea 
planificació a l’estiu (Carnestol-
tes). En clau gracienca només 
competien el Primer Equip a 

Tercera Divisió i el Femení A 
dins la Segona Divisió estatal. 
La categoria femenina, en ser 
controlada per la RFEF, va 
competir sense alteracions. Qui 
no va competir va ser el Primer 
Equip masculí, per la qual cosa 
resta sense data de disputa el 
Sabadell B-Europa de Tercera 
que s’havia de jugar aquest 
passat diumenge a les 12 del 
matí a Castellar del Vallès.

La FCF ha decretat que, si 
els clubs no acorden una data 
diferent, aquest duel es jugui 
el 8 d’abril.
A més, Subies va anunciar 
una mesura continuada de la 
protesta federativa pels propers 
duels marcats al calendari. A 
partir del 21 de febrer cada par-
tit de futbol de cada categoria 
s’aturarà el primer minut com a 
mostra visible de queixa 

El futbol català es troba en peu de guerra fiscal
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... i la nit va ser màgica!
EUROPA 3 - SABADELL 0 c Nova golejada contra un equip de la Liga Adelante per jugar la tercera final de la història

[Àngel Garreta] · El cartell oficial 
del partit ja ho avisava: seria 
una nit màgica. L’Europa va 
golejar i superar clarament el 
Sabadell per 3-0 i es va clas-
sificar per la seva tercera final 
de la Copa Catalunya de la 
seva història en una nova nit 
memorable entre setmana al 
Nou Sardenya. El rival, el pro-
per 25 de març i a casa, serà 
un nou Segona A, el Girona. A 
diferència del dia de la visita del 
Barcelona B, l’inici del duel no 
va ser elèctric per l’Europa.

El conjunt gracienc va fer la pri-
mera jugada d’atac i va dominar 
els primers cinc minuts, però el 
Sabadell, ben posat i amb les 
idees clares al principi, va fer un 
pas endavant, va tenir la pilota 
i era el conjunt que intentava 
posar-la més vegades a l’altra 
àrea. Al minut 13, Rafa Leva 
va haver d’intervenir per salvar 
el gol en una falta directa de 
Marcos. Va ser la primera i més 
clara opció del Sabadell en tot 
el partit. A partir d’aquí l’Europa 
es va anar ficant dins el partit. 
Mai és fàcil guanyar un Segona 
A quan es juga a Tercera, però 
el Sabadell presentava encara 
més dificultat que el Barça per 
mostrar més intensitat d’inici. 
Al minut 21 l’equip gracienc va 
tenir la primera ocasió, preludi 
del gol. Un error en el refús de 
Cristian Garcia va habilitat la 
cursa de Poves cap a porteria. 
Amb un defensa pressionant, 
Poves es va obrir angle però 
el seu xut va sortir a l’esquerra 

del marc defensat per Ivan. 
Quatre minuts més tard, però, 
esclataria el primer crit de joia 
a Gràcia: Javi Lara va passar-li 
la pilota a Putxi, qui de primeres 
la va bombejar per a una ràpida 
internada de Nils per l’esquerra 
de l’àrea. L’extrem gracienc va 
centrar al punt de penal, l’arle-
quinat Riau va refusar contra 
el seu propi pal i el rebot el va 
aprofitar Ignacio Rosillo per fer 
l’1-0 afusellant la porteria.

La diana va fer canviar radi-
calment el signe del partit. 
Pràcticament el Sabadell es 
va ‘acabar’ en aquell minut i 
va començar una nova nit de 
llegenda pels graciencs. El 2-0, 
va arribar al minut 38. Javi Lara 
va robar una pilota al mig del 
camp, va iniciar una cursa cap 
a l’àrea i, per sortejar el darrer 
marcador, va fer la paret amb 
Poves. La jugada la va culminar 
el migcampista escapulat enca-
rant el porter Ivan i superant-lo 
per dalt amb una suau picadeta 
de la pilota. Un gol preciós!
Sense temps per respirar i 
celebrar el 2-0 va arribar el 
tercer: córner que al primer 
pal va rematar de cap Poves, 
creuant la pilota, i que va fer es-
clatar una graderia boja pel que 
estava veient del seu equip. Al 
Barcelona B li van caure tres en 
90 minuts i el Sabadell, sobre 
avís dels precedents, ja els ha-
via encaixat en 40 minuts!!!

Amb el Sabadell assumint que 
era pràcticament impossible 

remuntar un 3-0 sense fer un 
esforç descomunal, l’Europa 
va administrar a plaer el se-
gon temps. No va renunciar a 
buscar el quart (de fet va tenir 
dues grans oportunitats) però 
tampoc va patir al darrere. Al 
minut 74, Pastells ho va provar 
des de fora de l’àrea però Ivan 
va evitar el gol.

Per acabar de posar la cirereta 
al pastís, dos joves jugadors de 
l’Europa B van tenir minuts. Van 
entrar al minut 82 Guillem Josa 
(qui ja havia debutat en aquesta 
mateixa competició amb la pri-
mera plantilla) i Carles Torrent-
bó, que per ell era el seu debut 
en partit oficial. La darrera gran 
ocasió, precisament pel debu-
tant Torrentbó. El futbolista va 
rebre una passada diagonal 
d’Alegre que el va habilitar dins 
l’àrea gran. Pressionat per dos 
rivals, el seu xut creuat, que 
anava a agafar porteria en 
una posició difícil pel porter, va 
rebotar en la cama d’un dels 
marcadors, sortint fora. 

Amb el xiulet final del col·legiat, 
esclat d’eufòria de l’Europa, 
invasió pacífica i alegre del 
camp per part de l’afició i la 
història que es va tornar a 
repetir: mateix marcador que 
en el duel contra el Barcelona 
B i mateixes reaccions, amb 
un passadís final del públic als 
jugadors en la seva retirada als 
vestidors. Apunteu bé la data: 
ens veiem el 25 de març a la 
gran final!!! 
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La final es jugarà a Gràcia!
El Nou Sardenya acollirà per primera vegada la lluita pel títol de campió de la Copa Catalunya

El president De Bode al costat del seu homònim federatiu, Andreu Subies i del secretari tècnic del Girona, Quique Cárcel, a la seu de la Federació Catalana

[Àngel Garreta] · La Federació Catalana 
de Futbol, després de reunir-se el passat 
dilluns al migdia a la seu federativa amb 
els representants directius de l’Europa i el 
Girona, ha decidit que el Nou Sardenya 
sigui la seu de la final de la Copa Catalu-
nya 2015 el proper dimecres 25 de març. 
El títol es decidirà, doncs, a l’estadi de la 
Vila de Gràcia.

Aquesta serà la cinquena final de la història 
de la competició que es jugui al camp d’un 
dels aspirants al títol. Anteriorment hi ha els 
precedents del 1992 (Palamós-Lleida al 
Camp d’Esports), 1998 (Barcelona-Europa 
al Miniestadi, amb triomf i títol per l’Euro-

pa), 2002 (Barcelona-Terrassa a l’Olímpic 
egarenc) i 2012 (Nàstic de Tarragona-
Manlleu al Municipal de Manlleu).

En properes reunions les parts implicades 
decidiran l’hora exacta del partit -dependrà 
també de la possible retransmissió en 
directe per TV- i els preus i paquets espe-
cials d’entrades, tant pel públic en general 
com pels socis dels clubs que jugaran la 
final. En aquest sentit, malgrat ser el Nou 
Sardenya l’estadi del CE Europa, un dels 
finalistes, cal considerar el recinte logís-
ticament neutral. Les possibles cadires i 
espais reservats de socis del CE Europa 
no mantindran cap dels privilegis ordinaris 

de la competició regular de lliga, donat que 
la competició l’organitza la FCF.

Durant els pròxims dies es detallaran 
aquest tipus de condicionants logístics i 
quin operatiu tindrà el públic que vulgui as-
sistir a la final, sigui com espectador neutral 
o com soci/aficionat d’un dels finalistes. 

A la reunió celebrada a la FCF van assistir 
el president del club, Guillaume de Bode, 
i el coordinador Jordi Vela. Per part del 
Girona, el secretari tècnic Quique Cárcel 
va representat l’entitat gironina. També 
va estar present a la reunió el secretari 
federatiu Albert Baza 

Dólera: “ha de ser una
festa del futbol català”

El tècnic de l’Europa, Pedro 
Dólera, es mostra molt satis-
fet per l’elecció del Nou Sar-
denya com a seu de la final. 
El tècnic afirma que “serà un 
goig pel públic del futbol més 
modest poder gaudir d’una 
final en un entorn més similar 
al futbol de Tercera Divisió, al 
futbol de casa”.
Per a Dólera “la final ha 
de ser una festa del futbol 
català, dels aficionats que 
estimen el futbol de proximi-
tat”. En aquest sentit el tècnic 
destaca que “tant el Girona 
com la Federació s’han portat 
molt bé acceptant organitzar 
la final a Gràcia”.

Pel que fa a la competició, 
l’entrenador europeista ad-
met que l’equip “s’ha trobat 
sempre còmode en aquesta 
competició. La final l’afron-
tarem com els altres partits, 
amb molt respecte per un 
equip de Segona, però inten-
tarem plantar cara i espero 
que l’aficionat modest vagi 
amb nosaltres” 

El Nou Sardenya com escenari de finals
L’Europa-Girona en lluita per la Copa Catalunya serà la vuitena final que acollirà l’estadi gracienc

[Àngel Garreta] · L’actual estadi del CE 
Europa celebrarà aquest 2015 els seus 
primers vint anys de vida. Des del 1995, 
any de la seva construcció, el Nou Sar-
denya ha acollit set finals absolutes de 
campionats sènior o de base (mascu-
lins o femenins, oficials i oficiosos). La 

final de la Copa Catalunya de la present 
edició en serà tot just la vuitena.
Quatre competicions oficials i una ofici-
osa han tingut com a seu final l’estadi 
gracienc al llarg d’aquests anys, de fet 
totes elles ja entrats al segle XXI i des 
de fa exactament deu anys. Concre-

tament el 2005 va ser l’any ‘estrella’. 
El Nou Sardenya va acollir llavors tres 
finals de màxim nivell o prestigi: la 
Copa del Rei de juvenils, la Copa Ca-
talunya femenina i el Torneig d’Històrics 
d’aquella edició. En categories inferiors 
de base també va acollir les finals del 

Campionat de Catalunya aleví i cadet. 
Aquests cinc tipus de campionats són 
tots els que han tingut presència a 
Gràcia almenys una vegada en el seu 
tram decisiu per tal de proclamar els 
campions. Els repassem tot seguit en 
una esquemàtica taula:

A dalt, el FC Barcelona campió juvenil de la Copa del Rei. A la
dreta, la Copa Catalunya femenina presidint el Nou Sardenya.



6 22 de febrer del 2015FundaCió

Matilde Climent: “El futbol i la solidaritat són 
una fusió de civisme i comunió d’esforços”

[David Bley] · Matilde Climent és 
la coordinadora del Banc d’Ali-
ments de Gràcia Nord, entitat 
on va anar a parar el recapte 
de menjar que el CE Europa 
va du a terme en la presentació 
del Futbol Base. Des del club 
hem volgut traslladar a tots els 
socis i aficionats com funciona 
el banc i quin destí té l’esforç 
del recapte.

La Matilde va ser una de les 
primeres assistents socials de 
l’Ajuntament de Barcelona i 
quan es va retirar de la seva 
feina professional va engegar 
aquesta associació. Arran de 
la seva tasca comunitària va 
rebre la Medalla d’Honor de la 
ciutat al 2013. Ja ha complert 
més de 80 anys, però és una 
persona incombustible; creu 
en les jerarquies horitzontals 
i encoratja a lluitar contra la 
injustícia social.

Com arriba vostè a ser ges-
tora del Banc d’Aliments de 
Gràcia Nord?
Des de l’any 1996, a partir dels 
Serveis Socials municipals de 
Gràcia, desenvolupo el projecte 
comunitari d’engegar un banc 
d’aliments per atendre aque-
lles persones i famílies que 
per culpa de la crisi han patit 

carències humanitàries bàsi-
ques. Ja llavors hi havia atur. 
En el marc d’aquest projecte 
es van implicar les parròquies 
de la Mare de Déu de la Salut i 
la Mare de Déu del Coll.

Quina relació és la que ha 
d’existir entre el banc d’ali-
ments de Gràcia Nord i un 
club com l’Europa?
Necessitem una relació de soli-
daritat conjunta per aconseguir 
un bé comú.

Com els ajuda l’Europa?
Accions com el recapte d’ali-
ments o d’altres activitats soli-
dàries són la millor contribució 
que un club com l’Europa pot 
fer.

On han anat a parar els pro-
ductes del recapte d’aliments 
que es va fer durant la pre-
sentació del Futbol Base de 
l’Europa?
Tots els productes que es 
van recollir durant el recapte 
d’aliments de la presentació 
del Futbol Base de l’Europa 
van ser recollits pels nostres 
voluntaris. Els vam traslladar 
a la parròquia de la Mare de 
Déu de la Salut. Moltes famílies 
s’han pogut nodrir d’aquesta 
gran col·lecta i hem pogut in-

crementar el volum d’aliments 
obtinguts d’altres recaptes. 

Quant fa que la parròquia ges-
tiona el banc d’aliments?
Aquest Banc d’Aliments de 
Gràcia està constituït per les 
dues parròquies que he esmen-
tat anteriorment. La titularitat a 
efectes jurídics la té la parrò-
quia de la Mare de Déu de la 

Salut i en aquest sentit figura 
com a entitat distribuïdora de 
la Fundació Banc dels Aliments 
de Barcelona. 
La nostra filosofia és: mínima 
estructura, comunió d’esfor-
ços, treball amb espècies i 
voluntariat. Tots som volunta-
ris. Entre tots ho fem possible. 
Tots en som responsables. Jo 
sóc coordinadora i em cuido 
de la logística com a volun-
tària des de 1997 en què em 
vaig jubilar de la meva feina 
a l’Ajuntament de Barcelona. 

Quants punts de distribució 
tenen?
En tenim tres, la parròquia de 
la Mare de Déu de la Salut (c./
Clavell 6), la parròquia de la 
Mare de Déu del Coll (c./San-
tuaris 30) i el Centre Clínic del 
Coll (c./Aldea, 15). En els tres 
llocs hi tenim dipositats tots els 
aliments que recollim de la Fun-
dació Banc dels Aliments de 
Barcelona i des d’on s’ofereixen 
els lots d’aliments a les famílies 
que ens deriven dels Serveis 
Socials d’Atenció primària de 
l’Ajuntament.

A quina gent es destinen 
aquests aliments?
Essencialment a persones i fa-
mílies en situacions molt com-
plicades, amb una vida precària 
i amb carències bàsiques que 
estan patint els estralls de la 
crisi, l’atur, els desnonaments 
o les desigualtats socials.

Creu que la societat hauria 
de contribuir a dinamitzar 
l’ajuda social?
Sí, la societat és indispensable 
per trencar amb les desigualtats 
vers els més necessitats.

Què poden fer els clubs de 
futbol per les tasques soli-
dàries?

Doncs seguir exemples com el 
de l’Europa i fer accions com la 
del recapte.

Què els demana?
S’ha de continuar insistint amb 
aquesta solidaritat. Totes les 
iniciatives que vagin en aquesta 
direcció seran benvingudes.

Quin pes té o pot tenir l’Eu-
ropa com a referent del barri 
de Gràcia?
És una gran referència com a 
potenciador de l’esport solida-
ri. El futbol i la solidaritat són 
una fusió de civisme i comunió 
d’esforços.

Hi ha alguna cosa que vul-
gui dir a totes aquelles per-
sones de l’Europa que els 
van donar-los aliments pel 
recapte?
Sí, un cop més volem reiterar 
el nostre agraïment al Club 
Esportiu Europa per l’abundós 
recapte del desembre del 2014. 
Reitero que aquest treball en 
cadena solidària de tots plegats 
té un gran valor educatiu i de 
civisme que cala en la nostra 
societat. És un intent de fer jus-
tícia social amb tants ciutadans 
de totes les edats, afectats per 
la manca de treball i la crisi que 
pateix el nostre país 

Entrevista amb la coordinadora del Banc d’Aliments de Gràcia Nord, entitat destinatària del recapte de l’Europa

“Accions com el recapte
d’aliments o d’altres

activitats solidàries són
la millor contribució
que un club com
l’Europa pot fer”
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MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Xavier Vidal

Aquella tarda entre Atocha i El Molinón
Som a la jornada 29, l’Europa juga contra l’Hospitalet i 
falten només 4 minuts per acabar el partit; el marcador 
del camp de Sardenya indica encara l’inicial empat 
zero. La victòria és vital. A les grades els afi cionats 
europeistes estan nerviosos; avui l’equip no va tant fi  
ni rutlla com ho porta fent tota la temporada. 

Enmig de tant pessimisme, Salud fa una passada amb 
avantatge a Tomàs, que amb la seva característica 
força s’interna a l’àrea, on és empentat pel defensa vi-
sitant Roca. L’àrbitre Villena assenyala penal i l’extrem 
Vives, d’un gran xut, posa el que seria el defi nitiu 1-0, 
fent que tot es decidís a la darrera jornada.

Efectivament, som a la temporada 1963-1964 i l’Eu-
ropa milita a la Segona Divisió grup Nord, ja que en 
aquells anys la categoria de plata del futbol estatal 
estava dividida en dos grups. Els escapulats, tot i 
ser el primer any en aquesta divisió, realitzen una 
campanya excel·lent situant-se sempre en els llocs 
capdavanters de la classifi cació. L’entrenador Narcís 
Falcó, ajudat per Zambudio Velasco, aconsegueix que 
la dinàmica guanyadora dels darrers anys a Tercera 
no es trenqui i dissenya un equip molt competitiu. 
Són les temporades dels Duró, Salud, Tomàs, Pedrín, 
Joseíto ,Elizondo, etc. que s’adapten a la perfecció a 
la Segona Divisió. 

Al llarg de la temporada s’aconsegueixen victòries 
contra equips potents com el Deportivo, l’Alavés o la 
Real Sociedad. S’arribava doncs a la darrera jornada 
del campionat amb l’Europa tercer classifi cat a dos 
punts de l’Sporting, que com a segon tenia el dret a 
disputar la promoció d’ascens contra un dels darrers 
classifi cats de Primera Divisió. El campió ja estava 
decidit, el Deportivo, però la segona plaça havia agafat 
emoció amb les dues darreres derrotes dels asturians. 
Les opcions europeistes passaven per guanyar a 
Atocha a la Real Sociedad (quart classifi cat i sense 
opcions de promoció) i que el Constància d’Inca (ja 
salvat del descens) fes el mateix a El Molinón.

Però els afi cionats graciencs anaven una mica més 
enllà i veien que si afi naven una mica més la caram-
bola de resultats, el premi fi nal podria ser molt gros. A 
Primera Divisió, l’Espanyol va rebre, en aquesta penúl-
tima jornada, un sever correctiu del Barça (5-0), derrota 
que obligava als periquitos a jugar-se la categoria en 

el darrer partit. Els blanc-i-blaus tenien gairebé “asse-
gurada” la promoció de descens, tot i que el baixar a 
Segona Divisió de manera directe tampoc estava del 
tot descartada. Per tant els europeistes es fregaven 
les mans només de pensar amb una hipotètica Primera 
Divisió amb Europa i Barcelona d’únics protagonistes 
catalans i amb l’Espanyol a Segona. 

Són les 5 de la tarda del 26 d’abril del 1964 i bascos i 
catalans salten al camp d’ Atocha; a El Molinón astu-
rians i balears fan el mateix. Els jugadors escapulats 
“disputaran” dos partits i els afi cionats graciencs li 
afegiran el que passi a Sarrià, no sigui cas que…
Els dos partits comencen i a Sant Sebastià l’equip local 
té dues ocasions molt clares que el porter escapulat 
Ramon aconsegueix aturar. Els minuts van passant i 
l’Europa agafa el domini del joc, de totes maneres a 
Asturies l’Sporting als 23 minuts s’avança al marcador. 
Les coses encara es posen pitjor quan la Real Socie-
dad amb deu homes (Maiztegui es va retirar lesionat i 
no sortiria fi ns el segon temps) marcava l’1-0. Tot i així 
l’Europa es refà del gol en contra i a pocs minuts de 
fi nalitzar la primera part aconsegueix el gol de l’empat 
mitjançant Tomás. Però les coses es compliquen de 
mala manera quan, gairebé al mateix temps, l’Sporting 
marca el segon i posa la directa cap a la promoció. 

Per acabar-ho d’arrodonir l’ Espanyol també marca-
va el primer gol del seu partit contra el Sevilla. A la 
represa l’Europa aconseguiria un estèril segon gol 
que li donaria la victòria, però no pas la promoció, ja 
que l’Sporting va mantenir el seu resultat. El somni 
escapulat es va esvair. L’Espanyol, per la seva banda, 
va evitar el descens directe, però va haver de jugar la 
promoció de permanència contra l’Sporting. Els peri-
quitos van mantenir la categoria després de guanyar 
els dos partits. Ara bé, vist amb la perspectiva històrica 
que dóna el fet d’haver passat més de 50 anys, tots 
els europeistes ens preguntem que hagués passat si 
l’Europa hagués fet la promoció contra l’Espanyol i. 
en cas de guanyar-la, hagués aconseguit ascendir a 
Primera Divisió. Hauria sigut un punt d’infl exió, ja no 
només pel nostre club, sinó en l’equilibri de forces 
futbolístiques dins la ciutat de Barcelona? Seriem ara 
un “Rayo Vallecano”? La resposta, com diu la cançó, 
està en el vent, però el que tots els europeistes no 
perdem és la fe per tornar a fer brotar els llorers de la 
glòria. La cita més propera, el 25 de març.

Imatge de l’Europa-Real Sociedad d’aquella temporada
d’estrena de l’Europa a Segona Divisió

Sardenya ple de gom a gom per a rebre la visita del
Deportivo de la Coruña, el campió d’aquella temporada

Una fotografi a corresponent al duel entre l’Europa
i qui va ser, al fi nal, el seu màxim rival per intentar jugar

la promoció de retorn a Primera Divisió, l’Sporting.
L’Europa de fet va rebre l’Sporting en el partit inaugural

de la temporada d’estrena de la Segona Divisió i va
guanyar al vell estadi de Sardenya per 2-0 davant

l’equip dels Miranda, Florín, Solabarrieta i companyia.

La independència no ve sola
Cada dia 27 busca'ns per 

la Vila de Gràcia
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[Àngel Garreta] · El passat dis-
sabte 7 de febrer es va iniciar 
la competició interna de lliga 
de pares i mares de l’Escola de 
futbol. Aquesta lliga, en format 
curt, constarà de 4 jornades en 
total, igual que l’any passat. Els 

partits són en modalitat futbol 
7, dividits en dues parts de 35 
minuts.

Aquesta iniciativa popular, 
iniciada fa un temps pels res-
ponsables i coordinadors de 

l’Escola de Futbol, busca im-
plicar les famílies més enllà 
de l’assistència i recollida dels 
jugadors i jugadores en els en-
trenaments entre setmana i els 
partits del dissabte. D’aquesta 
manera es fomenta, mitjançant 

l’esport, hàbits de germanor, 
companyerisme entre pares, 
mares i familiars i la sempre 
saludable i divertida pràctica 
de l’esport sense pressions 
competitives i per passar una 
bona estona en comú.

A la pàgina web del club po-
dreu trobar els horaris de 
les jornades si voleu veure 
els pares i mares de l’Escola 
participant d’aquesta lliga col-
lectiva i, sens dubte, de les 
més singulars del club 

En marxa una nova lliga de pares i mares de l’Escola

Tots els documents, notifi cacions i circulars a internet
[Redacció] · Els pares, mares o 
tutors dels alumnes de l’Escola 
de Futbol, així com els matei-
xos protagonistes, trobaran al 
lloc web ofi cial del club tot allò 
que cal saber sobre el dia a dia 
del funcionament de l’Escola, 
tant a nivell general com parti-
cular. Al menú corresponent de 
ceeuropa.cat es poden trobar 

totes les circulars que l’Escola 
facilita també als jugadors i/o 
que fa arribar postalment a les 
famílies. Es poden consultar 
horaris, jornades de les com-
peticions internes, distribució 
d’espais de joc sobre el rec-
tangle del Nou Sardenya, així 
com classifi cacions, llistat de 
jugadors per equip i tot tipus 

d’incidències que puguin afec-
tar el normal desenvolupament 
de l’activitat.

Des del club recomanem visi-
tar sovint l’apartat de l’Escola 
del lloc web ofi cial per no per-
dre cap detall de l’actualitat i 
resoldre, còmodament i amb 
un clic, qualsevol dubte 


