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editorial
Posar en valor la història
És millor un Europa-Sant Andreu que un Barcelona-Espanyol. 
Aquesta afi rmació, que d’entrada sembla una absoluta bogeria, 
ens l’hem de començar a creure nosaltres mateixos, els amants 
del futbol romàntic, dels clubs històrics, de l’esperit que tenia 
aquest esport abans.

Un Europa-Sant Andreu no portarà més públic a l’estadi, no hi 
haurà tanta qualitat tècnica a les botes dels jugadors dels dos 
equips ni les TV estaran hores i hores repetint les millors jugades 
del derbi. Però un Europa-Sant Andreu aporta un ‘plus’ que els 
derbis de Primera Divisió no poden: essència.

Amb el futbol d’elit cada vegada més desconnectat de l’esperit 
d’aquest esport, els històrics modestos s’han de reivindicar. Han 
d’inventar les mil i una per convèncer abans que res els seus ve-
ïns de carrer que apropar-se al futbol de barri no té res de pobre. 
És modest, però no pobre. 

En el més important derbi del 
futbol català més humil s’hi res-
pira història i actualitat, passió i 
entrega, cafè o ‘birra’, proximi-
tat, caliu, pur futbol.

Les aventures esportives dels 
escapulats i els quadribarrats 
han provocat que el gran derbi 
no s’hagi pogut disputar, en 
partit ofi cial de lliga, des de 

l’any 2008, a la segona volta, en partit jugat al Nou Sardenya. 
Ara, petits i grans, els que guarden grans records i els que encara 
no en tenen cap, podran gaudir d’un clàssic català que s’ha jugat 
en partit ofi cial 71 vegades fi ns a la data.

L’Europa-Sant Andreu també és una oportunitat i un repte a nivell 
d’afi cionats. Un perfecte escenari per demostrar, a ulls dels que 
observen el partit des de fora, com hauria de ser una rivalitat ben 
entesa, sense concedir ni mitja en l’aspecte esportiu però amb 
la màxima cordialitat social possible. Si, començant per la gent 
que viu al voltant dels respectius estadis, seguint per les viles i 
arribant el més lluny possible el derbi demostra que té quelcom 
diferent, potser aquest retrobament pugui ser el punt d’inici d’un 
major despertar de la presència de seguidors al Nou Sardenya i 
al Narcís Sala. Està a les mans dels jugadors... i a les nostres 

Amb el futbol d’elit
cada vegada més

desconnectat
de l’esperit d’aquest
esport, els històrics
modestos s’han de

reivindicar

l’enquesta
Del que portem de temporada, quina 
línia de joc de l’Europa t’agrada més?

A) Porteria                  B) Defensa
C) Mig del camp        D) Davantera

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

A banda del Primer Equip, quina 
plantilla del club segueixes més?

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Filial

Femení A

Juvenil A

Altres

27%

[Redacció] · El CE Europa convoca a tots els 
seus socis i sòcies amb dret a vot a una Assem-
blea General Extraordinària (AGE) que tindrà lloc 
el proper dimarts 27 d’octubre a les 19 hores en 
primera convocatòria i a les 19:30 en segona al 
Tennis La Salut.

Convocatòria

Data: 27 d’octubre del 2015
1a convocatòria: 19 hores
2a convocatòria: 19:30 hores
Lloc: Club Tennis La Salut

Ordre del dia

1- Informació sobre el procés d’elaboració i difu-

sió de l’acta de l’Assemblea General Ordinària 
(30/12/2014). Aprovació.

2- Informació de la Junta Directiva sobre:

 2.1.- Composició de la Junta Directiva
 2.2.- Composició i gestió de la FPE Europa
 2.3.- Implementació dels Estatuts
 2.4.- Informació de convocatòria de procés 
electoral

3- Precs i preguntes

Nota: La presentació d’impugnacions a l’acta 
es podrà fer per escrit a les ofi cines del club els 
dies 19,20 i 21 d’octubre del 2015, en horari de 
17 a 20 hores 

Assemblea General Extraordinària

La darrera Assemblea de caràcter extraordinari va aprovar els actuals Estatuts del club el 2014

34,9%

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, Fran Capell, 

Josep Maria Clemente, Jordi Batuecas, 

Nicolás Arlanzón, Ramon Vergés,

Sònia Pérez 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?

Tindrà lloc al Club Tennis La Salut el 27 d’octubre a les 19 hores

21,9%

16,2%
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Europa B: 30 partits sense perdre!
El Filial de l’Europa va pujar de categoria la temporada passada i ara és líder de Segona Catalana

[Àngel Garreta] · L’equip fi lial de l’Europa va 
sumar el passat diumenge 30 partits de lliga 
seguits sense tastar la derrota -sumant parts 
de la temporada anterior i l’inici de l’actual curs 
esportiu-, tota una fi ta rècord en la història dels 
segons equips graciencs.

El conjunt dirigit per David Vilajoana va asso-
lir l’ascens a Segona Catalana la temporada 
passada (segon ascens consecutiu de l’equip 
gracienc, que militava a Quarta catalana fa dos 
anys) i va perdre el seu darrer compromís de 
lliga el 2 de novembre del 2014 a casa contra 
el Can Buxeres (2-3).

Des de llavors, 30 partits sense perdre, amb 24 
victòries i 6 empats, que l’han catapultat des 
de Tercera Catalana fi ns a l’actual lideratge en 
solitari del grup 2 de Segona Catalana, una ca-
tegoria ja competida amb històrics com Premià 
o Gramenet.

La intenció del club, que va refundar el seu fi lial la 
temporada 2012/2013, és que l’Europa B acabi 
militant més d’hora que tard a Primera Catalana, 
just per sota, ara mateix, del primer equip dels 
escapulats. D’aquesta manera es pot potenciar 
de forma competitivament més fi able el salt dels 
joves al Primer Equip 

La jornada solidària del ‘Charity Day’, tot un èxit social
[Redacció] · El Nou Sardenya va acollir el 
‘Charity Day’, jornada solidària en benefi ci 
d’Aldees Infantils i impulsada per l’empresa 
multinacional Keysight amb col·laboració de 
la Fundació Privada Esportiva Europa. Va ser 
una jornada de diversió.

El torneig de Futbol 7 va centrar l’atenció a 
la gespa. Va guanyar el campionat l’equip de 
pares del Benjamí D, quedant segon Maresme 

Boys, tercer la Fundació Europa i quart la prò-
pia Keysight. En total, van competir 10 equips 
jugant 4 partits cadascú.

Paral·lelament, l’estadi va acollir activitats 
lúdiques, taller de pintures corporals, iniciació 
al taekwondo, una ‘dance mix masterclass’ i 
diferents tallers, així com una xerrada informa-
tiva d’Aldees Infantils sobre les seves tasques 
socials arreu 
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Emotiu homenatge de l’europeisme a ‘Teixi’
És la primera jugadora de futbol femení del club en rebre un reconeixement per la seva retirada

[À. Garreta] · ESandra Teixidó, la ‘Teixi’, ja és 
part de la història del Club Esportiu Europa. El 
Nou Sardenya va viure el 24 de setembre el 
duel de merescut homenatge que la jugadora 
escapulada, amb més de 300 partits a l’esque-
na, mereixia per a poder penjar les botes.

Un passadís d’honor format per la Selecció 
Catalana femenina i el Femení A de l’Europa 
va rebut Teixi sobre la gespa de l’estadi. Al 
cercle central la històrica capitana escapulada 
va rebre coneixements per part de la directiva 
del club, encapçalada pel seu president, en 
forma de placa. La ja exjugadora del conjunt 
gracienc va rebre també tres samarretes: de 
la Federació Catalana una de la selecció, de 
mans del capità del Primer Equip masculí, Àlex 
Cano, i l’entrenador, Albert Poch, una signa-
da per tota la plantilla i de mans de la nova 
capitana del Femení A, Vane Obis, la darrera 
samarreta, aquesta signada per la plantilla 
femenina. Una altra exjugadora il·lustre, Sílvia 
Osta, va col·locar al braç de Teixi un braçal per-

sonalitzat amb l’escut de l’Europa i el seu nom. 
No van voler perdre’s aquest acte exjugadores 
que han acompanyat Teixi al llarg de la seva 
aventura de més d’una dècada d’escapulada 
en diferents moments de la seva trajectòria: la 
citada Sílvia Osta, Alba Montoro, Mar Garcia, 
Ana Castellano o Sandra Noria. També van 
estar presents exentrenadors del Femení A 
escapulat: Lluís G. Mur, Siscu Pujol, Fredi 
Martín i Carlos Navas, així com entrenadors 
femenins de base: Miguel Ángel Cruz i Ivan 
Santiago. Tampoc es va perdre l’acte l’exfisio 
Susanna Plujà.

Amb el xiulet inicial del matx, Teixi va disputar 
sobre la gespa del seu estadi els darrers 57 
minuts de la seva carrera esportiva. Passats 
dotze minuts de la segona part, l’escapulada 
Júlia va entrar en el seu lloc al terreny de joc, 
rebent Teixi la darrera ovació tancada del seu 
públic i cedint la capitana de l’equip a una altra 
il·lustre, Vane Obis. Punt i final, doncs, a una 
carrera exemplar per a tothom 
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Molt més que un derbi!
Europa i Sant Andreu es retroben en lliga després de set anys: 10 d’octubre, 19 hores

[À. Garreta] · Després d’un derbi Barcelona-
Espanyol a Primera Divisió, a la capital catalana 
la rivalitat més important la protagonitzen Europa 
i Sant Andreu. En aquest article us hem preparat 
un recull històric d’imatges acompanyades de 
dades curioses.

Europa i Sant Andreu es van veure les cares per 
primera vegada en competició ofi cial federada 
la temporada 1934/1935. Els dos equips van 
formar part de diferents grups de la ‘Primera 
Regional B’ i, arribant a la promoció d’ascens, 
van creuar els seus camins a la fase d’ascens 
a la ‘Primera Regional A’ amb marcadors d’1-2 
per l’Europa al camp del Sant Andreu i 0-1 del 
Sant Andreu al camp de l’Europa dins una llar-
ga lligueta on cap dels dos equips va obtenir el 
premi fi nal.

Com a curiositat de l’època val a dir que els 
partits d’aquells temps es van jugar en el curiós 
horari de les 15:10 hores i que les entrades per 

veure qualsevol matx eren de 1’65 pessetes 
pel públic en general (0’01€ avui) i 1 pesseta 
(0’006€) pels socis de qualsevol dels clubs 
participants. Europa i Sant Andreu s’han vist les 
cares en 4 divisions de lliga diferents (Segona 
B, Tercera Divisió, Primera Regional A i Primera 
Regional B) i en 1 competició ofi cial més, la Copa 
Catalunya, disputant un total de 71 duels ofi cials 
amb un balanç de 30 victòries europeistes, 17 
empats i 24 triomfs andreuencs, signant 101 gols 
a favor l’Europa i 98 a favor el Sant Andreu.

A nivell amistós, Europa i Sant Andreu han parti-
cipat de diferents encontres al llarg de la història, 
però més recentment han destacat per competir 
en el torneig d’estiu per excel·lència del futbol 
català, l’Històrics, en el trofeu d’estiu propi de 
l’Europa, el Vila de Gràcia i en una competició, 
la Copa Barcelona, que es van inventar els dos 
clubs per trobar-se cada any però que només 
es va disputar els anys 2004, 2005 i 2006, totes 
amb triomf de l’Europa 

A dalt a l’esquerra, el darrer derbi amistós, el 2014 al Torneig d’Històrics. Sobre 
aquestes línies, a dalt, derbi 1962/1963. Al mig, el gol del triomf al vell Sardenya 

(1980/1981). A baix, un del gols del triomf a la fi nal de l’Històrics 2010

El derbi és el gran protagonista del portal web ofi cial de l’Europa ( www.ceeuropa.cat ), on hi 
trobareu tota la setmana imatges, històries, falques radiofòniques i també un interessant qües-
tionari per posar a prova els vostres coneixements de la història dels derbis.
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MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Xavier Vidal
L’Europa de la postguerra (1): tornar-se a aixecar

El 26 de gener del 1939 les tropes 
franquistes entraven a Barcelona amb 
la Guerra Civil ja decidida, Un cop tot el 
territori de Catalunya havia sigut sotmés 
a la dictadura franquista, van organitzar, 
reformar o, en la majoria dels casos, 
directament abolir totes les institucions 
del Principat. 
Si fi ns ara les federacions esportives i 
els clubs afi liats a elles tenien la seva 
jurisdicció pròpia i els seus associats 
les governaven mitjançant assemblees, 
ara l’Estat controlaria tot l’esport amb el 
Consejo Nacional de Deportes (CND), 
organisme que, presidit pel general 
franquista José Moscardó, designaria 
els presidents de les federacions espor-
tives i aquests, al seu torn, escollirien 
els presidents dels clubs i fi xarien la 
seva reglamentació. Tot aquest engra-
natge controlador, anava en paral·lel 
o del braç de la “depuració” que totes 
les persones físiques, amb un treball o 
càrrec a qualsevol institució o entitat, 
havien de patir per exercir.

La depuració, en el cas dels futbolistes, 
consistia en una declaració jurada de 
l’interessat, on havia de justifi car els 
seus antecedents polítics i sindicals 
abans i durant la Guerra Civil, a més de 
“precisar de un aval de personas afectas 
al Glorioso Movimiento Nacional. Se 
exige la declaración jurada y, si en ella 
se falsean los hechos, el jugador será 
sancionado como mínimo con la desca-
lifi cación por una temporada”.  

El dia 21 d’abril a ‘La Vanguardia’ s’infor-
ma que l’Espanyol és el primer club que 
ja té president i que “l’Europa, Sabadell, 
Terrassa, Sant Andreu y Badalona son 
los que mas adelantados tienen los 
trámites , que han de llevarse a cabo 
para la rehabilitación” . La veritat és 
que dos dies després de la noticia l’Eu-
ropa ja disposava d’una Junta Gestora 
, presidida per Josep Saló i Cendra, 
acompanyat per Francesc Sugot, 
Modest Bernat, Francesc Roig i Emili 
Rodríguez. Amb això el club ja podia 
començar a organitzar-se. 

El primer problema i més gros era que el 
camp en què es jugava des de principis 
de 1935 estava completament inservi-
ble, ja que l’exèrcit l’havia utilitzat com 
a diposit dels cotxes requisats a la CNT-
FAI. A aquest problema s’hi afegia el 
de recuperar, en la mesura del que era 
possible, els jugadors que tenia el club i 
que haguessin estat ja rehabilitats.

Les males noticies, però, no acaba-
ven. El CND decideix anul·lar totes les 
competicions futbolístiques celebrades 
durant la Guerra Civil i decreta que en 
les pròximes competicions a celebrar-
se al setembre es tindrien en compte 
les divisions on van jugar els clubs la 
temporada 1935-1936. Aquesta decisió 
feia que l’Europa, que havia aconseguit 
la màxima divisió regional la campanya 
1937-1938, es veiés relegat a una cate-
goria per sota. 

El primer de maig de 1939, els escapu-
lats disputarien el primer partit, després 
de la fi nalització de la Guerra Civil, con-
tra l’Espanyol. L’Europa presentava una 
alineació del tot inèdita, amb jugadors 
que disputaran aquest partit i algun més 
i que després no tornaran a aparèixer 
més: Zamora, Barberà, Gómez, Canals, 
Martínez, Escofet, Ballester II, Mayoral, 
Ballester I, Gasulla i Solé. El resultat 
fi nal va ser d’empat a tres i de pas cal 
puntualitzar que aquest Zamora no té 
cap vinculació amb Ricardo Zamora 
“El Divino”. 
El dia 11 de juny, ‘La Vanguardia’ pu-
blicava una nota de la delegació de la 
Federació Espanyola de Futbol a Ca-
talunya (la Federació Catalana restava 
encara suspesa) en què es comunicava 
als clubs que s’havia detectat jugadors 
que disputaven partits sense la corres-
ponent declaració jurada i s’advertia 
que, a partir d’aquell diumenge, el club 
que en la seva alineació tingués cap 
jugador en situació irregular seria san-
cionat la primera vegada amb 2€ (300 
ptes del moment) i la segona vegada 
es tancaria el camp fi ns la disputa de 
partits ofi cials. En el mes de juny, una 

nova tanda de partits amistosos: el dia 
11 es guanya per 1-3 al Sant Andreu i 
el fet curiós té lloc el dia 18, on l’Europa 
juga dos partits el mateix dia i al mateix 
temps. Un el guanya contra el Badalona 
per 3-1 al camp del Gràcia i l’altre el perd 
per 4-1 i amb bastants suplents, contra 
el Manresa a la capital del Bages. Fi-
nalment a fi nals de mes es juga un altre 
amistós contra el Prat sense que s’hagi 
pogut esbrinar el resultat. L’Europa tot i 
que com veurem en el futur més inme-
diat, tindrà un ull clínic en fi txar joves 
valors del futbol català, ha de recòrrer 
a jugadors veterans com Agustí Layola 
(va actuar en les 3 temporades a 1era 
Divisió amb 67 partits i 3 gols en total), 
Francesc Cifré (un home que va viure 
des de el terreny de joc, la totalitat de 
la complicada recuperació escapulada 
iniciada el 1931) o Tomàs Bestit (Bestit II 
que també va jugar les 3 temporades de 
Primera Divisió, per un total de 87 partits 
i 33 gols amb l’escapulada) per “tapar” 
amb garanties els forats que encara li 
mancaven a la plantilla.

El mes de juliol ens deixa una colla 
d’amistosos més. El primer és una 
contundent victòria per 5-2 contra el 
Martinenc. Uns dies després es disputa 
un partit contra el Vic sense que s’hagi 
pogut saber el resultat. El dia 16 juliol 
es perd contra el Sant Andreu per 1-4 
i el mateix dia, a Les Corts, les autori-
tats franquistes organitzen un partit a 

benefi ci de les organitzacions juvenils 
de las FET i les JONS, entre el FC 
Barcelona i un equip militar anomenat 
Recuperación Levante. Per donar més 
volada, els organitzadors havien previst 
també un partit previ del Barça dels any 
20, contra els de l’Europa. Així doncs 
els Bordoy, Serra, Alcoriza, Pellicer, 
Julià, Xavier, etc. es tornen a vestir de 
curt per perdre per 2-0. Finalment el 
darrer partit del mes és un enfrontament 
contra el Júpiter, on es perd per un 7-0 
inapel·lable.

Al mes d’agost no hi ha cap tipus de 
partit i al setembre es juguen dos 
amistosos amb dues victòries per 3-5 
al Terrassa i 0-4 al Martinenc. El primer 
d’octubre s’iniciava la darrera edició del 
Campionat de Catalunya. 

Després de 3 anys de moments convul-
sos, s’havien reprès les competicions 
ofi cials d’una manera estable, però per 
l’Europa tot això havia suposat un nou 
obstacle en el seu intent de resorgir, 
ja que després de la desfeta del 1931 
i dels grans sacrifi cis que va costar a 
uns abnegats europeistes que el club 
no desaparegués, i quan les coses 
semblaven ja encarrilades, la Guerra 
Civil va significar un nou retrocés, 
doncs es partía de nou gairebé des 
de zero,començant per la manca d’un 
terreny de joc. L’entitat però, seguia en-
davant i nous millors temps vindrien.

Un Europa-Júpiter durant la guerra (1937/1938) amb resultat de 2-1
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En marxa la Comissió de Control i Transparència

La Federació de Colles de Sant Medir retira dos carnets

El ‘top 15’ de clubs contra qui més partits ofi cials s’ha jugat

[Redacció] · El Club Esportiu Europa dis-
posa d’un nou òrgan a nivell d’entitat, la 
Comissió de Control i Transparència, tal 
com emana dels nous estatuts del club. 
Una comissió encarregada de vetllar pel 
compliment del codi ètic.

El passat 29 de juny el Sr. Javier Latorre, 
síndic del soci -la seva designació està 
pendent de ratifi cació per majoria simple 
dels socis i sòcies assistents a la pro-
pera Assemblea General- va comunicar 
a la Junta Directiva la composició de 

la nova Comissió de Control i Trans-
parència del Club Esportiu Europa, en 
virtut de les potestats que li atorguen 
per a la seva designació l’article 74.3 
dels vigents estatuts del club. Aquesta 
Comissió està formada per:
- Sr. Javier Guillén Pérez, soci 169, 
advocat i assessor fi nancer, (funció de 
President de la Comissió).
- Sr. Jordi Andreu, soci 192, analista de 
crèdit d’empreses.
- Sr. José Manuel Juan Borén, soci 120, 
funcionari tècnic en temes de consum.

Tal com estableix l’article 74 dels estatus 
del club, aquesta comissió tindrà com 
a principal funció el control del compli-
ment del codi ètic i de bon govern del 
club, d’una manera efectiva, podent 
interpretar i excepcionar l’aplicació de 
l’esmentat codi. La Comissió gaudeix de 
les potestats d’interpretar, d’assessorar i 
d’advertir a la Junta Directiva i el Síndic 
de les sòcies i socis sobre les conductes 
que no el respectin. Els membres de la 
Comissió han estat designats per un 
període de 4 anys 

[Redacció] · El descans del partit 
entre l’Europa i el Rubí va servir 
per fer entrega de dos carnets de 
soci ben especials. Són els de 
la Federació de Colles de Sant 
Medir, que ha donat d’alta dos 
abonaments de caràcter institu-
cional.

El president de Sant Medir, Josep 
Antoni Torralba, va rebre sobre la 
gespa de l’estadi els dos carnets 
que la Federació de Colles ha 
donat d’alta per col·laborar amb 

el CE Europa en la seva campa-
nya de captació de socis. Un gest 
d’aquesta històrica entitat, garant 
d’una de les més destacades tra-
dicions gracienques, que apropa 
les entitats de cultura popular a 
l’Europa.

El president del club, Guillaume 
de Bode, i els directius Ramírez, 
Biete i Iraola van acompanyar 
Torralba a peu de camp durant el 
descans del partit que l’Europa va 
guanyar al Rubí per 2-0 

[Redacció] · Molts dels equips 
contra qui juga l’Europa són 
considerats equips de pes del 
futbol català, clàssics de les 
categories on militen o rivals 
històrics. Però contra quins 
clubs ha jugat més vegades 
l’equip gracienc en qualsevol 
competició ofi cial?.

Us citem a continuació els 
15 clubs contra qui més ha 
jugat l’Europa en qualsevol 
tipus de partit ofi cial, des de 
lliga (qualsevol categoria es-
tatal o regional), passant per 
Copa Catalunya, Copa del 

Rei o promoció d’ascens. Les 
dades estan tancades a fi nal 
de la temporada 2014/2015 
i no s’inclou la Copa Catalu-
nya d’enguany ni els partits 
que es jugaran contra alguns 
d’aquests equips en la present 
lliga i que, possiblement, aca-
bin modifi cant la classifi cació 
a fi nal del curs esportiu. Les 
xifres corresponen als campio-
nats, estatals o regionals, des 
de la primera participació com a 
nou club federat en una lliga ofi -
cial (1909/1910). No s’inclouen 
amistosos, copes no ofi cials ni 
campionats d’estiu.

Top 25

1- Badalona (92 partits)
2- Júpiter (80)
3- Horta (76)
4- Mataró (73)
5- Sants (72)
6- Sant Andreu (71)
7- Manresa (68)
8- Reus (67)
9- Tortosa (66)
10- Vilafranca (61)
11- Terrassa (60)
12- Olot (58)
13- Vic (58)
14- Gavà (56)
15- Martinenc (55) 
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