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editorial
Tancant un cicle d’èxit
Pedro Dólera s’ha convertit en l’entrenador que més vegades ha 
dirigit el Primer Equip del Club Esportiu Europa. En sis tempora-
des i amb un total de 249 partits ofi cials entre lliga, play-off i Copa 
Catalunya, cap altre tècnic de la història arriba a apropar-se a 
l’entrenador d’El Prat de Llobregat.

Sis temporades que han donat per tastar tots els aspectes 
d’aquest esport: la creació i creixement (dues primeres tempora-
des començant gairebé des de zero i quedant a la zona mitja-alta 
de la lliga), el patiment i la decepció (un any lluitant fi ns el darrer 
dia per no baixar a Primera Catalana) i l’alegria i l’èxit (tres play-
offs d’ascens i un títol de Copa Catalunya a la vitrina). Una etapa 
que, comptant algunes ratxes de partits i golejades, sens dubte ja 
forma part de la història del club i que de ben segur serà recor-
dada quan l’entitat celebri, en els propers anys, xifres rodones 
d’aniversari. Tres play-offs d’ascens i un títol de Copa Catalunya 
és el balanç de la més llarga etapa a les banquetes.

Ara una carpeta es tanca per 
donar pas a una altra. En l’es-
port els cicles se sap quan co-
mencen i no quan acaben, però 
acaben. És per això que “l’era 
Dólera” deixa la realitat del dia 
a dia per passar a ser part de 
la llegenda. La realitat actual 
passa per una nova aposta del 
club en dos eixos clau.

El primer eix, una clara aposta pel bon joc amb la pilota, el domini 
de l’esfèrica i l’atac com a trets distintius de l’Europa, essencial-
ment com a local. El segon, l’aposta pels joves, intentant en els 
propers anys crear bones fornades de jugadors, ja sigui mitjan-
çant el Filial o el Juvenil A, per tal de nodrid la primera plantilla 
escapulada -que serà, en un número de fi txes, més curta que les 
temporades anteriors- en la mesura de les possibilitats.

Aquests dies de publicació d’aquest periòdic que teniu a les 
mans, comença el tradicional ‘ball estiuenc’ d’entrades i sortides 
de jugadors. Amb la composició de la nova plantilla -que us ofe-
rirem jugador per jugador en el número d’agost de L’Escapvlat-, 
començarà una nova etapa destinada a seguir mantenint l’Europa 
dalt de tot de la Tercera Divisió i si el treball, la dedicació i també 
la sort acompanyen, poder pujar per fi  a Segona B 

Tres play-offs
d’ascens i un
títol de Copa
Catalunya, el
balanç de la

més llarga etapa
a les banquetes

l’enquesta
Avançaries l’inici de la lliga, a l’agost,
una setmana?

A) Sí, per estalviar intersetmanals
B) No, ja està bé com està

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

Et sembla l’actual sistema de
play-off el més just i proporcionat?

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Sí

No
54,7%

[Redacció] · L’atenció del futbol de base de l’Eu-
ropa estava centrada en l’Aleví C al fi nal de la 
temporada. Si l’equip escapulat guanyava el Ga-
và Mar es proclamaria campió. Així va ser, amb 
un 2-5 l’equip dirigit per Joan Ferré va guanyar 
la seva lliga i va assolir l’ascens de categoria. 
Un doblet perfecte.

Amb el títol a la butxaca, l’equip, únic campió 
enguany entre tots els equips federats del Club 
Esportiu Europa, s’assegura l’ascens a Primera 
dins la seva categoria aleví. A continuació us 
oferim les imatges més destacades del partit i 
la celebració d’un merescut i molt treballat cam-
pionat. Enhorabona campions! 

Aleví C: el gran campió!

Tres moments de la celebració del títol i l’ascens de l’Aleví C a Gavà / Fotos: Jordi Batuecas

45,3%

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 DBCoop. 
“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?

L’equip de base signa l’únic títol de lliga de la temporada al futbol formatiu
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Punt i fi nal a l’etapa més llarga
Pedro Dólera, l’entrenador amb més partits ofi cials de la història del club, fi nalitza el seu cicle amb 249 partits

[Àngel Garreta] · La sala de premsa de l’estadi Nou 
Sardenya va acollir, a dos quarts de nou del vespre del 
passat 4 de juny, la darrera roda de premsa de Pedro 
Dólera com a tècnic del CE Europa. L’entrenador que 
més partits ofi cials ha dirigit dins la història de l’entitat 
posa punt i fi nal a una etapa d’èxits, rècords i títols.

Visiblement emocionat, Pedro Dólera va iniciar la seva 
roda de premsa llegint un text que, fruit de l’emoció, li 
va costat llegir en diferents moments de l’acte. Acom-
panyat a la taula pel seu segon, Dani Contreras, pel 
president del club, Guillaume de Bode i pel vicepresi-
dent Arturo Ramírez, Dólera va tancar una etapa de 
sis anys al capdavant de la nau escapulada.

Amb una sala de premsa plena, Dólera va mostrat el 
seu agraïment a tots els membres directius, d’staff i ju-
gadors que l’han acompanyat en aquest viatge rècord 
fi ns convertir-se en l’entrenador amb més partits de 
la història del club.  Quan el fi ns ara tècnic escapulat 
va fi nalitzat la seva intervenció, la sala de premsa va 
esclatar en un minut llarg d’aplaudiments tancats com 
poques vegades ha tingut lloc en el passat i a l’alçada 
dels grans moments. Queda tancada una pàgina d’or 
de la història del club.

Una trajectòria de sis anys

Pedro Dólera va ser presentat com entrenador de la 
primera plantilla gracienca un 11 de juny del 2009 a les 
vuit del vespre en la mateixa sala on, sis anys menys 
una setmana després, es va acomiadar del club i de 
l’afi ció. És l’entrenador, en els 108 anys d’història del 
club, que més vegades ha dirigit l’equip en partit ofi cial. 
Dólera marxa amb 249 partits com a sostre de registre 
(228 de lliga, 8 de play-off i 13 de Copa Catalunya). 
Les dues primeres temporades va classifi car l’equip 
vuitè i setè respectivament. El curs 2011/2012, ocupant 
la posició número 16 de la taula, va servir de punt 
d’infl exió de la seva trajectòria dins l’entitat.

Després de la gairebé traumàtica experiència d’aquella 
temporada, cos tècnic i jugadors van capgirar el ren-
diment de l’equip com un mitjó, classifi cant-lo durant 
les tres temporades següents pel play-off d’ascens a 
Segona B, la primera després de dotze anys sense dis-
putar-lo (des de l’edició 2000/2001). Dins les vitrines 
de l’entitat el tècnic deixa darrere seu la tercera Copa 
Catalunya que ha guanyat l’entitat (2015), el primer 
Torneig d’Històrics del palmarès gracienc (2010) i dues 
edicions d’estiu del tradicional trofeu Vila de Gràcia 

(2010 i 2013). Dos jugadors de l’actual plantilla, el 
capità Cano i el migcampista Valderas, han compartit 
trajectòria amb el tècnic des del primer dia, sumant 
també sis temporades.

Entre els diferents registres que ha deixat Dólera en les 
pàgines d’història que ha escrit fi guren la millor ratxa 
de tots els temps de partits consecutius sense perdre 
com a visitant (11, aquesta mateixa temporada), així 
com la millor primera volta en total de punts sumats 
de la història (41 punts el curs 13/14). 

El seu primer any va signar una primera volta sense 
perdre cap partit a casa, fet que no tenia lloc des de 
feia 38 anys enrere. Dólera, únic entrenador que ha 
disputat tres promocions d’ascens amb l’Europa, 
també va dirigir el partit que va igualar la més gran 
golejada fora de la història (Gramenet 1 - Europa 7 el 
13 d’abril del 2014). 

En total, Dólera ha guanyat 101 partits de lliga, n’ha 
empatat 67 i n’ha perdut 60, transformant els seus 
equips 308 gols a favor i encaixant 225 en contra, 
números que fan una mitjana d’1’35 gols a favor per 
partit i 0’98 en contra 

Pastells, millor jugador de Tercera segons Ràdio Marca Barcelona
[Redacció] · El proper passat dia 16 de juny el programa ‘Marca-
dor Catalunya’ de Ràdio Marca Barcelona va fer la seva entrega 
anual dels premis ‘Campió’ als millors jugadors, porters, tècnics 
i àrbitres. El lateral escapulat Sergi Pastells va rebre el trofeu 
a millor jugador de Tercera. Aquest espai radiofònic del cap 
de setmana, dirigit i presentat per Ricard Vicente, va sumant 
punts als diferents jugadors de Segona B, Tercera i Primera 

Catalana segons la valoració dels locutors presents als camps 
de futbol jornada rere jornada.  En fi nalitzar la temporada el 
‘Marcador Catalunya’ organitza els premis ‘Campió’ on també 
tenen reconeixement els màxims golejadors, tècnics i àrbitres, 
així com premis a equips revelació o al joc net. Segons les 
valoracions, el programa ha considerat a Pastells com millor 
jugador de Tercera en qualsevol de les demarcacions 
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Un nou projecte il·lusionant
Albert Poch serà l’encarregat d’agafar les regnes de l’Europa, apostar pel futbol i confi ar en els joves

El nou tècnic escapulat entrant a la seva presentació a la sala de premsa de l’estadi Nou Sardenya

[Àngel Garreta] ·  La sala de premsa de l’estadi Nou 
Sardenya va servit de marc per a la presentació ofi cial 
d’Albert Poch com a nou entrenador del Primer Equip 
del Club Esportiu Europa. Acompanyat pel president, 
Guillaume de Bode, el tècnic es va dirigir per primera 
vegada als mitjans i als socis en una roda de premsa 
celebrada el passat 10 de juny.

Passats dos quarts de vuit del vespre i en una sala 
plena, van fer acte de presència a la zona de premsa 
el president de l’Europa, Guillaume de Bode, el vice-
president Arturo Ramírez i el nou tècnic Albert Poch. 
Tots tres van presidir una taula fl anquejada per la resta 

de la Junta Directiva i alguns patrons de la Fundació. 
El president del club es va dirigir als socis i mitjans 
de comunicació presents destacant que l’entitat ha 
buscat amb Poch fer un nou salt endavant més i va 
ressaltar la feina de base que el nou tècnic va fer amb 
anterioritat al Gavà.

El nou entrenador va dit, només començar la seva 
intervenció, que per ell “fa cinc o sis anys era impen-
sable arribar a tot un Europa. Que aquest club hagi 
confi at en mi és un orgull. Prometo moltes hores de 
treball. Millorar l’herència d’en Pedro Dólera serà difí-
cil, perquè ha fet moltíssim i bé, però intentaré posar 

el meu granet de sorra”. Poch va afi rmar que l’Europa 
“ha confi at en mi per la forma de jugar i seré fi del al 
meu estil. No ho se fer d’una altra manera”.

A nivell del futur immediat de la plantilla, Poch va 
manifestat haver-se reunit amb el capità Àlex Cano 
“fa 10 minuts, abans de la roda de premsa” i que des 
de llavors i durant els següents dies “parlaré amb 
tots els jugadors. La meva intenció és fer els mínims 
retocs possibles”.
A nivell de plantilla “serà una plantilla curta per tal de 
poder comptar també amb la base”. El tècnic signa 
per un acord de dues temporades 

Albert Poch: “Tractarem bé la pilota, això segur”
[Àngel Garreta] · El nou tècnic de 
l’Europa és el gran protagonista a les 
banquetes del futbol català. En el seu 
primer dia d’estrena davant mitjans 
de comunicació i socis de l’equip 
gracienc, Albert Poch va concedir una 
entrevista en exclusiva pels mitjans 
ofi cials del club.

Què representa arribar a un club 
com l’Europa?
Molt, moltíssim. Per a un home que ve 
de base com jo, del futbol de base i de 
treballar a Tercera amb nanos joves, 
signifi ca una gran oportunitat d’aplicar 
el que saps fer en una gran entitat del 
futbol català i també una nova manera 
d’aprendre moltes noves coses.

Venir d’on ve l’Europa aquests anys 
és una pressió afegida o una bona 
base de treball?
Totes dues coses. Té la part de pressió 
dels darrers anys per voler estar a dalt 

de tot i seguir fent unes grans tempo-
rades com les que va fer en Pedro 
Dólera, que ha deixat rere seu una 
feina molt i molt difícil d’igualar. A la 
vegada, haver portat el club fi ns aquí, 
la base de jugadors que hi ha i agafar 
un club en alça és sempre millor que 
qualsevol altre plantejament i una bona 
oportunitat per seguir en la mateixa 
dinàmica positiva.

D’inici, de nou objectiu play-off?
Comencem un projecte nou i en futbol 
mai se sap però sí, la idea seria tor-
nar a fi car l’Europa dins la promoció 
d’ascens. Després ja veuràs en quina 
posició resulta que et trobes l’equip, 
però s’ha d’aspirar sempre al màxim 
possible, almenys en il·lusió, i després 
afrontar les realitats. Per voler tots 
voldríem la lliga i jugar-nos l’ascens 
com campions i segurament entrar 
entre els quatre primers ja seria també 
un bon any. 

Hi haurà gaire revolució d’estil?
Confi o en la base de l’equip i la meva 
intenció, si res no ens obliga a fer una 
altra cosa, és fer màxim 6-7 fi txatges. 
Ara després d’aterrar a Gràcia toca 
començar a confi gurar una plantilla de 
la qual confi o en la base actual.

Històricament el soci de l’Europa 
valora positivament l’aposta pel mi-
llor joc possible, la confi ança amb 
els joves i saber gestionar la pressió 
d’un club històric. Almenys les dues 
primeres són ‘garantia Poch’?
Sens dubte. Tractarem bé la pilota, 
això segur. No canviaré la meva forma 
de fer jugar els meus equips i crec 
que també per això arribo a l’Europa, 
per tenir un perfi l molt marcat. De fet, 
tampoc se fer-ho d’altra manera. Vull 
que els jugadors tinguin confi ança, 
toquin molta pilota, corrin, corrin i no 
deixin de fer-ho i també que prenguin 
riscos a dalt, que tinguin l’atreviment 

de regatejar, de provar un cara a ca-
ra. En defensa no, però en atac t’has 
d’atrevir a fer coses o no guanyes. 
A nivell de base ja he parlat amb el 
president sobre com tenim el Filial i el 
Juvenil A, equip del qual conec també 
Óscar Sanchís amb qui ja he coincidit 
anteriorment en una altra etapa. Tots 
ells em faran cinc cèntims de com està 
tot però tinc clar que un club com l’Eu-
ropa, amb la seva projecció i amb els 
centenars de jugadors que té, només 
per eliminació ha de poder projectar 
jugadors a Tercera Divisió. 

Parlant d’afi ció, la de l’Europa és a 
Tercera una de les més animades. 
Un plus de motivació?
Està clar. De fet tots aquests anys 
sempre he pensat que té molt mèrit 
que l’Europa, tal com està de mala-
ment el futbol català, pugui arrossegar 
tanta gent jove al camp i crear un bon 
ambient per a la categoria 
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L’Europa B ja és de Segona Catalana!

[Redacció] ·  Per segon any consecutiu, el Filial 
del Club Esportiu Europa ha assolit l’ascens 
de categoria. Com a millor segon classifi cat de 
tots els grups de Tercera Catalana, l’Europa B 
s’ha estalviat la promoció d’ascens i, al costat 
del campió del seu grup, el Fontsanta-Fatjó, ha 
assolit la Segona Catalana, categoria que estre-
narà la temporada vinent de la mà del tècnic dels 
dos darrers cursos, David Vilajoana.

Des de bon començament del campionat es va 
veure que la lluita pel títol seria cosa de dos: 
Fontsanta i Europa. El campió va ser líder la 
major part de la lliga però l’Europa va arribar a 
la penúltima jornada com a primer classifi cat. 
L’empat a casa davant el Fenícia va assegurar 

la segona plaça com a millor de tots els grups i 
sobre la gespa del Nou Sardenya es va poder 
celebrar l’ascens, això sí, a costa de cedir un 
primer lloc que no es va poder recuperar la dar-
rera jornada malgrat guanyar 3-6 a Santa Eulàlia 
i així cantar el doblet.

La trajectòria impecable de l’equip en les dues 
darreres temporades (de Quarta Catalana a 
Tercera i de Tercera Catalana a Segona) farà 
que l’equip Filial del CE Europa posi els peus 
en una categoria ja certament considerable per 
a poder fer pujar els jugadors del Juvenil A i, de 
mica en mica, treballar per a que els més joves 
valors de l’entitat puguin donar el salt al Primer 
Equip de Tercera Divisió 

Renovats els tècnics de l’Europa B i el Juvenil A
[Redacció] · Els dos principals equips de l’entitat a nivell 
formatiu i rere el Primer Equip seguiran comptant amb 
l’actual cos tècnic la propera temporada 2015/2016. Així, 
renoven David Vilajona (a l’Europa B en la recent estrena-
da Segona Catalana) i Óscar Sanchís (amb el Juvenil A a 
Lliga Nacional).

Amb nous objectius d’assolir el màxim nivell possible -i si es 
pot algun nou ascens- i, essencialment, formar joves valors 

que, a curt, mitjà o llarg termini puguin acabar donant el 
salt al Primer Equip, el club deposita la màxima confi ança 
en els actuals entrenadors dels dos equips més exponents 
de la base escapulada.

Ambdós treballaran al costat del tècnic de la primera 
plantilla, Albert Poch, en l’anàlisi i estudi de jugadors que 
puguin participar d’entrenaments amb el Primer Equip, anar 
convocats o donar el salt defi nitiu en el futur 

Fotos: Eva Hernández

El Femení A no podrà repetir semifi nal a la Copa Catalunya
[Redacció] ·  L’Europa no va poder accedir a les 
semifi nals de la Copa Catalunya femenina en 
caure derrotat al Nou Sardenya (1-3) davant el 
Levante Las Planas en un duel jugat sota una 
molt discutida actuació arbitral.

El campió de lliga de Segona Divisió es va fer 
amb el control del joc però amb poca profunditat 
i sense crear perill a l’àrea local. Es van avançar 
les visitants amb un xut molt llunyà d’Eli que va 
agafar per sorpresa Mònica. Poc després van 
arribar dues ocasions de l’Europa per empatar, a 
peus de Clara i Andrea Porta. Al minut 35 el qua-
dre local es va quedar amb deu jugadores quan 
l’àrbitre va expulsar amb vermella directa Andrea 
Porta. Amb zero a un s’arribava al descans.

A la represa, l’Europa es va fer amb el domini 
del partit i, malgrat la inferioritat numèrica, va 
buscar amb insistència la porteria visitant. Al 
minut 78, l’Europa va empatar amb un cop de 
cap de Kaky després d’una falta lateral servida 
per Vane. El partit es va trencar i ambdós equips 
van buscar el gol per evitar els penals. Al minut 
84, després d’un servei de córner, la central Elba 
va ser més ràpida que ningú i va avançar nova-
ment les planenques. L’Europa no es va rendir i 
va buscar l’empat. Clara va anar a terra fruit de 
l’entrada d’una defensa en un clar penal que no-
més l’àrbitre no va veure. Enmig del desconcert 
i les protestes, el Levante va contraatacar per 
sentenciar amb un gol de Berta que li va donar 
la classifi cació per a les semifi nals 
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MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Xavier Vidal
Una Jean Bouin molt europeista

Quan es parla de proves atlètiques a 
la ciutat de Barcelona, una de les més 
importants i la degana de totes és la 
cursa Jean Bouin. Aquest esdeveniment 
esportiu, que porta el nom d’un cèlebre 
atleta francès, mort durant la Primera 
Guerra Mundial i que va ser sots-campió 
olímpic dels 5.000m als JJOO d’Esto-
colm el 1912 i plusmarquista mundial 
dels 10.000, es disputa des de 1920.

Els orígens de la cursa cal trobar-los 
en tres periodistes que a la vegada 
eren atletes: Rossend Calvet, Josep 
Antoni Trabal i Lluís Meléndez, que van 
aconseguir convèncer al director del 
diari “El Sport” i president en aquells 
moments del CE Europa, Joan Matas, 
per tal que aportés suport econòmic per 
celebrar-lo.
 
Aquesta primera edició disposava d’un 
pressupost de 18€ (1.500 pessetes de 
l’època) i s’hi van inscriure 48 corredors. 
Precisament Rossend Calvet va ser el 
primer guanyador d’aquesta primera 
prova, que tenia un recorregut que es 
va mantenir durant bastants anys i que 
era el següent: la sortida es va situar al 
pont d’Esplugues per després agafar la 
carretera (aleshores no era avinguda) 
de Pedralbes, tot seguit continuava 
per la carretera de Sarrià on s’agafava 
la Diagonal, fi ns el Passeig de Sant 
Joan i s’acabava a l’Arc de Triomf. En 
total 10km.  L’èxit de la prova va ser 
molt gran i al cap de pocs anys milers 
de persones s’aplegaven als voltants 
de l’Arc de Triomf per veure l’arribada 
dels corredors. Normalment i gairebé 
durant tota la dècada dels anys 20 de 
l’anterior segle, les victòries individuals 
i per equips se les van repartir el FC 
Barcelona i el RCD Espanyol. Només 
hi va haver dues excepcions, el 1921 
que va vèncer Teodor Pons de l’Ateneu 
Igualadí i el 1923 que el nostre Europa 
va guanyar per equips.

En aquesta edició de 1923 s’hi van 
presentar 60 corredors de 7 clubs di-
ferents (RCD Espanyol, FC Barcelona, 

CE Europa, UE Sants, 
FC Espanya, At.Club Sa-
badell, FC Iris) i estava 
organitzat pel diari “La 
Jornada Deportiva”, ja 
que “El Sport” va tancar 
el 1922. 

La delegació europeista 
va estar formada per 29 
integrants, sent una de 
les més nombroses. Dins 
l’equip gracienc destaca-
ven els atletes : Lluís Pla-
nell, Joaquim Sors, Joan 
Ribas, Conrad Vinadé i 
Josep Vives per citar-ne 
alguns.  Així doncs el 
diumenge 8 de gener, 
a les 12 del migdia es 
donava la sortida a la IV 
Jean Bouin des del pont 
d’Esplugues. L’anècdota 
la va protagonitzar l’equip 
europeista, que en el viat-
ge cap a la línia de sortida, el camió que 
traslladava als corredors es va avariar i 
l’organització va haver d’anar a “resca-
tar-los” per tal que arribessin a l’hora.  

El baró de Güell (que cedia un camí 
particular de la seva propietat de l’actual 
Palau de Pedralbes per tal que hi pas-
sés la cursa) va donar el tret de sortida 
als participants.  Ja des de els primers 
metres, Miquel Palau de l’Espanyol, 
va imposar un fort ritme que en prou 
feines podien mantenir un grup format 
per Ribas, Arbulí, Planell, Sors, Vinadé, 
Maní i Cutié.

Poc a poc aquest grup capdavanter va 
anar perdent unitats i Palau arriba a la 
carretera de Sarrià ja en solitari. A la 
Diagonal el grup perseguidor es desfà 
totalment; Ribas canvia el ritme i es 
situa segon amb força avantatge sobre 
el tercer, que es Planell. Les posicions 
es mantenen invariables i Palau arriba a 
l’Arc de Triomf en solitari i còmodament 
guanya la cursa, seguit dels dos atletes 
europeistes.  La classifi cació per equips 

estava clara, l’Europa sumava 31 punts 
(la puntuació s’establia sumant els llocs 
dels cinc primers classifi cats de cada 
equip),  l’Espanyol en tenia 35 i el FC 
Barcelona 90 punts. Però quan hom 
veia la classifi cació ofi cial publicada 
pel diari “La Jornada Deportiva”, Joan 
Ribas fi gurava com a independent, fet 
que xocava amb la foto publicada en el 
mateix diari, on lluïa un enorme escut 
de l’Europa a la seva samarreta. Per 
tant, ofi cialment els periquitos havien 
guanyat també per equips. 

El misteri/polèmica es va aclarir al cap 
de pocs dies. L’Europa va presentar 
una queixa, en forma de carta al diari, 
en què explicava tot el “cas Ribas”. En 
aquesta carta, el club gracienc deia 
que, efectivament Joan Ribas el 30 de 
desembre (tot just una setmana abans 
de la Jean Bouin i quan ja estava ins-
crit) es va donar de baixa del club i va 
ingressar a les fi les del FC Barcelona, 
fet que l’impedia, segons les normes, 
córrer durant els propers 45 dies de-

fensant cap club. Però el dia abans de 
la cursa i sense que els barcelonistes 
l’haguessin donat ni d’alta, Ribas va 
tornar a l’Europa. Per tant, els escapu-
lats al·legaven que Ribas va corre per 
l’Europa i que presentaven el cas al Co-
mitè Provincial d’Atletisme de Barcelona 
perquè decidís. 

Al cap d’una setmana, el Comitè es va 
reunir i amb molta polèmica, i amb la 
total disconformitat de l’Espanyol, va 
decidir que Ribas havia defensat els 
colors de l’Europa i que per tant, havia 
guanyat la cursa per equips. Aquesta 
decisió va provocar un terrabastall de 
dimissions i confl ictes dins el Comitè 
Provincial i de retruc a la Federació 
Catalana d’Atletisme. 

Més enllà, però, de la polèmica per la 
victòria escapulada, un cop més és de-
mostra que l’Europa, amb l’emprenedor 
president Matas al capdavant, va ser 
un dels motors de l’esport català de 
principis del segle XX

L’Europa i la Jean Bouin a ‘La Jornada Deportiva’ de l’època
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[Àngel Garreta] · El Club Espor-
tiu Europa va celebrar el passat 
16 de juny a la nit els 108 anys 
que va complir el dia 5 de juny 
en un acte emmarcat per la 
tradicional ‘Diada del Soci’ de 
reconeixement als anys de 
fi delitat. L’àrea de La Pèrgola 
del Tennis La Salut va acollir un 
sopar amb gairebé un centenar 
d’europeistes. El periodista i 
humorista Luismi Martínez va 

agafar el micròfon per obrir la 
Diada. Com a primer acte, van 
rebre un homenatge l’entrena-
dor de l’Europa B, David Vila-
joana -qui enguany ha sumat 
el segon ascens consecutiu al 
capdavant de l’equip- i la regi-
dora Maite Fandos per l’ajuda 
prestada al club.

Després de sopar va arribar 
el torn de fer entrega de les 

insígnies de plata a 25 anys 
consecutius de fidelitat i la 
d’or i brillants a 75 anys. Van 
rebre la insígnia de 25 anys: 
Mercè Bofarull, Eduard Gar-
reta, Santiago Roncal, Marc 
Garcia, Antoni Closa i José 
Miguel Bajo. 

Els hi pertocava però van dis-
culpar la seva absència a l’acte 
Francesc Vela i Jaume Rius. 

L’acte va agafar un to veritable-
ment emotiu quan va arribar el 
moment d’homenatjar el soci 
Carles Coll amb la insígnia de 
75 anys a la fi delitat. Amb els 
presents dempeus i sota cons-
tants aplaudiments, Coll va 
rebre el seu reconeixement. 

Animats pel públic i pel mateix 
presentador de l’acte, també 
van dirigir unes paraules als 

presents el capità de la plan-
tilla, Àlex Cano i el nou tècnic 
escapulat, Albert Poch. 

El president Guillaume De 
Bode i Carles Coll van ser els 
encarregats de bufar les espel-
mes del pastís dels 108 anys 
del CE Europa tot desitjant al 
club llarga vida i molts èxits en 
el futur. L’acte tanca socialment 
la temporada 

Emotiva diada social per celebrar els 108 anys de l’Europa

D’esquerra a dreta: Carles Coll rebent insígnia als 75 anys de fi delitat / Bufant les espelmes dels 108 anys / Foto de família de tots els homenatjats / A sota: panoràmica de La Pèrgola durant el sopar


