
Any VI · Número 65 · 15 de novembre del 2015 · publicació ofi cial gratuïta del club · CEEUROPA.CAT · @ceeuropa



2 15 de novembre del 2015OPINIÓ / DESTACATS

editorial
Un equip especial
L’Europa ha tingut -i deixat de tenir- equip Filial o Europa B al 
llarg dels anys. Fa quatre temporades, la Junta Directiva de 
l’entitat va decidir recuperar un equip ‘pont’ entre els juvenils que 
complien els 19 anys d’edat i el salt a la primera plantilla de Ter-
cera Divisió en una categoria ja molt competida i exigent.

L’Europa B va tornar a veure la llum de nou l’estiu del 2012, 
creant inscripció federativa dins la darrera categoria sènior de la 
Federació Catalana de Futbol, la Quarta Catalana. Des de llavors, 
el creixement ràpid i consistent ha portat l’equip a militar al grup 2 
de Segona Catalana, del qual ara per ara és líder en solitari.

L’Europa B s’ha convertit en la ‘nineta’ dels ulls de molts socis 
europeistes per la seva singularitat, donat que l’equip el formen 
jugadors sortits de la base gracienca. Els diferents ascensos de-
mostren que la base de l’Europa té nivell futbolístic i, de moment, 
no té sostre conegut.

Des del club es busca aproxi-
mar l’Europa B el més pos-
sible al Primer Equip -militar 
a Primera Catalana seria un 
excel·lent marc per augmentar 
el nivell competitiu- i, així, tenir 
cada vegada més propera 
la possibilitat d’anar nodrint 
l’equip ‘mare’ amb joves juga-
dors.

Evidentment, no tothom pot pujar en bloc cada any (de fet, ni la 
meitat, ni a l’Europa ni arreu dels clubs del món), però sí que amb 
el creixement del Filial es pot crear un marge més estret entre 
jugar a la base o a les categories sènior regionals i fer-ho a nivell 
estatal a partir de la Tercera Divisió. 

L’afi ció europeista, que valora tots els equips del club i de totes 
les categories, ha agafat un fort afecte a l’Europa B i el gruix de 
jugadors que el composen estan retornant aquest afecte amb 
un rendiment gairebé perfecte durant aquestes quatre tempo-
rades de nova existència. El camí de la present temporada és 
il·lusionant i optimista i, al marge de com pugui acabar el curs 
2015/2016, el que és segur és que el Filial de l’Europa està a 
tocar d’aconseguir el seu objectiu: demostrar que hi ha garanties 
per sota el Primer Equip el dia que calgui donar el salt  

L’Europa B s’ha
convertit en la
‘nineta’ del ulls
de molts socis
europeistes
per la seva
singularitat

l’enquesta
Pujarà l’Europa B a Primera Catalana?

A) Sí
B) No

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

Del que portem de temporada, quina
és la línia de joc que t’agrada més?

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Porteria

Defensa

Mig del camp

Davantera
16,8%

[Redacció] · El Club Esportiu Europa va celebrar 
el passat 27 d’octubre al vespre l’Assemblea 
General Extraordinària convocada per tractar 
una sèrie determinada de punts de l’ordre del 
dia referents a actes, directiva, composició de la 
Fundació, estatuts i procés electoral del club.
El Tennis La Salut va acollir, com és habitual 
en les darreres assemblees, aquest acte del 
club. Donant inici a les 19:33 hores davant la 
presència de 38 socis -van ser fi nalment 45 els 
presents al llarg del vespre-, es van tractar els 
següents punts: 

1) Informació sobre el procés d’elaboració i difu-
sió de l’Acta de l’Assemblea General
2) Composició de la Junta Directiva
3) Composició i gestió de la FPE Europa
4) Implementació dels Estatuts
5) Informació de convocatòria de procés elec-
toral
6) Precs i preguntes

Arturo Ramírez, vicepresident del club, explica 
les gestions i explicacions prèvies de la Junta 
Directiva respecte les queixes formulades pel 
grup de socis convocants de l’Assemblea Ge-

neral Extraordinària. Detalla el funcionament 
especial de la mateixa tot demanant respecte 
i honorabilitat entre els socis. Manifesta la ce-
lebració de l’acte conforme petició signada de 
socis i detalla el funcionament de l’Assemblea 
on només el primer punt i les seves esmenes 
són objecte de votació.

Es van aprovar 3 d’un total de 6 esmenes a l’acta 
de la darrera Assemblea General. Ramírez, en 
els següents punts, va defi nir la composició de 
la directiva i del patronat de la Fundació Europa, 
a la vegada que va manifestar, en nom de la 
junta, la intenció d’avançar les eleccions pre-
vistes per a gener del 2017 al darrer trimestre 
de l’any 2016. Als precs i preguntes es formulen 
consultes relatives a:

1) Figura del secretari de la Junta Directiva
2) Composició regulada i registrada dels direc-
tius i silenci administratiu dels Estatuts
3) Ratificació i reafirmació de convocatòria 
d’eleccions el darrer trimestre del 2016
4) Composició de la Comissió Social
5) Petició de celeritat en la creació de la Comis-
sió de Disciplina social 

Celebrada l’Assemblea Extraordinària

Taula dels directius del CE Europa durant el transcurs de l’Assemblea Extraordinària

32,1%

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?

Va tenir lloc al Tennis La Salut davant l’assistència de 45 socis del club

40%

11,1%
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[Redacció] · La Nit de l’Esport 
Gracienc va reconèixer la ges-
ta esportiva del Primer Equip 
del CE Europa amb el premi 
a millor equip masculí de la 
temporada passada. L’acte es 
va celebrar, com és habitual 
en els darrers anys, al Centre 
Artesà Tradicionàrius el passat 
22 d’octubre.

El CAT va acollir una nova edi-
ció de la Nit de l’Esport, on els 
esportistes i entitats de la Vila 
de Gràcia van rebre reconei-
xement en un total de 10 cate-
gories individuals, col·lectives, 
d’iniciativa popular, masculines 
i femenines. 
El tradicional vídeo musical 
de presentació de les entitats 

reconegudes -amb la saluta-
ció inicial de la nova regidora 
gracienca d’esports, Àngels 
Tomás- va donar pas a la 
relació de premiats d’un acte 
presentat per la periodista Virtu 
Morón, habitual també d’actes 
graciencs d’aquest tipus.

La gesta de l’Europa guanyant 
la seva tercera Copa Catalunya 
va merèixer, de forma clara, el 
premi a millor equip masculí 
2015. També aquesta compe-
tició va servir de reconeixement 
per a un altre premi, en aquest 
cas el de millor iniciativa comu-
nicativa lligada a l’esport, caigut 
a mans de L’Independent de 
Gràcia per la seva cobertura 
de la Copa Catalunya 

L’Europa, el millor equip gracienc de l’any
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L’Europa fa pinya amb els Castellers de Gràcia
Compartint els valors de l’esforç i el treball en equip en un ‘entrenament’ diferent i ben atípic

[À. Garreta] · El vespre del passat 21 d’octubre 
va ser especial pel Primer Equip de l’Europa. 
Convocats per a un entrenament ordinari, els 
jugadors no es van vestir de curt i van despla-
çar-se al carrer Alzina per fer pinya a l’assaig 
dels Castellers de la Vila de Gràcia.

Club i cos tècnic van preparar una sorpresa 
als jugadors, marxant del Nou Sardenya per 
adreçar-se a la seu dels castellers graciencs 
(CVG). Allà, tots els integrants de la plantilla i 
‘staff’ van rebre una constructiva xerrada sobre 
la història, importància social, esforç en comú 
i superació del món casteller a càrrec de les 
castelleres Aïda Tarragó i Helena Pons.

Un cop a la sala d’assaig i amb la faixa ben 
ferma a la cintura, jugadors, entrenadors i 
auxiliars van poder gaudir de diversos assajos 
de castells i van acabar formant part, per torns, 
de la pinya que ajudava a subjectar-los. Sens 
dubte, una jornada d’entrenament ben diferent 
i carregada de valors col·lectius positius Sobre aquestes línies, part de la plantilla ‘enfaixada’ per a sumar-se als castells. A dalt a la dreta, 

construcció d’un castell. A sota, el central David López i el fi sio Gaizka Garay fan pinya.
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Un Europa B de cine!
El Filial, líder de Segona Catalana, apunta al tercer ascens de categoria en quatre anys

[À. Garreta] · El segon equip sè-
nior del Club Esportiu Europa ha 
començat la temporada com un 
tro. Recent ascendit a Segona 
Catalana, ocupa actualment el 
primer lloc en solitari del grup 2 de 
la categoria.

L’equip dirigit per David Vilajoana 
des de fa tres temporades, està 
mostrant una projecció molt alta i 
un ascens meteòric de categories. 
Des de la refundació del Filial la 
temporada 2012/2013, l’equip ha 
viscut dos ascensos en quatre anys 
i, si el camí marcat en aquest inici 
de campionat es manté, arribaria 
el quart, arribant a una ja molt més 
que seriosa Primera Catalana. 

La fornada de jugadors -molts 
són els mateixos des de fa anys- 
sorgida de la base gracienca està 
donant els seus fruits d’una forma 
que, segurament, ni els més op-
timistes han calculat mai fins a 
la data. A més, l’equip demostra 

potencial ofensiu any rere any, 
enguany amb el màxim golejador 
Lozano i el punta Carlos Torrentbó, 
ambdós amb experència d’haver 
debutat al Primer Equip de l’Europa 
-el primer en lliga, dos partits i fent 
un gol i el segon en Copa Catalu-
nya-. També demostra seguretat 
defensiva amb el capità Alberto, 
portador del braçal des de fa tres 
temporades i relleu natural de Frei-
xi, qui va ser capità en el primer any 
de refundació. 

Alguns dels jugadors del Filial de 
l’Europa participen també d’alguns 
dels entrenaments del Primer 
Equip gracienc. L’europeisme, en-
cantat especialment amb l’Europa 
B per la seva composició i els seus 
resultats engrescadors, espera 
veure aviat la transformació dels 
resultats en salts de qualitat dels 
jugadors, ja sigui en forma d’un 
nou ascens o rebent el premi de 
formar part de futures plantilles del 
Primer Equip 
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MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Xavier Vidal
L’Europa de la postguerra (2): una pesseta per a un nou estadi

El primer d’octubre de 1939 començava 
el primer Campionat de Catalunya sota 
la dictadura franquista i també el que 
seria el darrer de la història en disputar-
se. Va ser, com veurem tot seguit, una 
competició amb daltabaixos i resultats 
espectaculars. Els equips gairebé van 
lluitar més per la seva supervivència que 
no pas per guanyar partits. Recordem 
que l’Europa no disposava de camp 
propi, havia baixat una categoria del 
Campionat de Catalunya per “decret” 
i, com tots els altres clubs, va intentar 
fer un equip amb les limitacions que les 
autoritats franquistes havien imposat.

L’absència de terreny de joc feia que 
l’obssessió de la Junta Gestora, presi-
dida per Josep Saló, fos la de trobar una 
nova “llar europeista” pels contorns de 
la zona més antiga de la Vila de Gràcia, 
ja que a diferència del Sants, l’Europa 
no va aconseguir que els dirigents fran-
quistes restituïssin el terreny de joc i 
s’emportessin els cotxes vells i la ferralla 
del camp del carrer Providència. 
Finalment la Junta va trobar un camp, 
o millor dit un petit bosc, ple d’arbres, 
amb un desnivell molt pronunciat i situat 
entre els carrers Sardenya, Camèlies i 
Secretari Coloma. Era a tocar de l’an-
terior camp, però per transformar aquell 
bosc en un terreny de joc apte per la 
practica del futbol es necessitava molta 
feina i diners. Per tant, la directiva per 
tal de solucionar el problema econòmic, 
va proposar als pocs més de un miler de 
socis que tenia el club, que la renovació 
del carnet, que aleshores es feia men-
sualment, s’augmentés en una pesseta, 
que aniria destinada íntegrament a les 
obres del nou terreny de joc. Tot un rep-
te, si pensem que el país sortia de tres 
anys de guerra i que s’anava a comprar 
amb la cartilla de racionament.

De manera provisional, tot i que s’allar-
garia durant tota la temporada, el camp 
del Martinenc actuaria com a camp 
propi, malgrat que estava situat lluny de 
la Vila, concretament, entre els carrers 
Pare Claret, Guinardó i Indústria. L’en-

trenador era Esteve Pelaó, el germà 
gran de la família, que va ser un dels 
puntals de l’entitat durant la segona 
meitat de la dècada dels anys 10 del 
segle passat. El grup B del Campionat 
de Catalunya, on estava enquadrat 
l’Europa, tenia els següents equips: 
Martinenc, Sant Andreu, Horta, Sants, 
Vic, Terrassa i Júpiter. Així doncs, l’1 
d’octubre el Campionat s’iniciava amb 
un Europa - Martinenc, on els escapu-
lats van obtenir una contundent victòria 
per 8-1, que la situen com una de les 
més grans de tota la història.

El segon partit del Campionat, enfron-
tava l’Europa contra el Júpiter, però, si 
hom consulta l’hemeroteca d’aquest 
any, veurà que els escapulats van 
guanyar per 0-2 a un equip anomenat 
Hércules. La raó era ben senzilla, la 
dictadura franquista va prohibir la deno-
minació dels clubs en qualsevol llengua 
que no fos en castellà. De la mateixa 
manera, totes les banderes catalanes 
que formessin part dels escuts dels 
equips, havien de ser canviades per la 
bandera espanyola o com a mínim, treu-
re dues de les quatre barres vermelles 
de la senyera. 

El tercer partit es va guanyar per un 
inapel·lable 6-2 al Sants, tot i el resultat 
clar, va ser un encontre ple d’incidènci-
es: ja d’inici, el partit es va retardar 35 
minuts per la falta de la força pública, 
fet que va obligar a suspendre el partit 
14 minuts abans de la seva fi nalització 
per manca de llum, a més va haver 
dos expulsats (un per cada equip) i 
constants interrupcions en el joc per 
protestes. Dies després el Comitè 
de Competició dictava les sancions i 
mesures pertinents: donava el partit 
per fi nalitzat amb el resultat de 6-2; 
sancionava l’àrbitre per permetre iniciar 
el partit sense calcular que no acabaria 
per la falta de llum; imposava una multa 
de 1,50€ (250 pessetes del moment) a 
l’Europa pel retard en l’inici del partit i 
fi nalment l’entrenador del Sants també 
rebia una multa de 0,30€ (50 pessetes) 

per les males paraules dirigides a l’arbi-
tre. Amb tot, l’arrencada dels escapulats 
en el Campionat va ser esplèndida, 3 
partits i 6 punts que els van situar en el 
primer lloc en solitari. 

Després d’una sèrie de victòries i der-
rotes fi nalitzava la primera volta amb 
l’equip situat en segona posició, a 2 
punts del líder, el Sant Andreu; el ba-
lanç no podia ser més positiu, tenint en 
compte totes les limitacions que patia 
el club. S’iniciava la segona volta amb 
una victòria “a casa” del Martinenc, per 
tot seguit perdre a la següent jornada 
contra el Júpiter per 2-3. I arribem a 
la històrica jornada 10 del Campionat, 
(17/12/1939) on l’Europa guanya per 
un estrepitós 1-11 al camp del Sants, 
la victòria més gran mai aconseguida 
a fora o a casa en partit ofi cial, en els 
més de 100 anys de vida del club. Ma-
lauradament, l’únic diari que publicava 
les cròniques dels partits, “La Hoja 
del Lunes” va deixar de fer-ho degut a 
l’inici del Campionat de lliga de Primera 
Divisió. Aquest fet, juntament amb la 
suspensió que encara pesava sobre “El 
Mundo Deportivo” (que no apareixeria 
fi ns el darrer dia de l’any 1939) fa que, 
de moment, sigui impossible d’esbrinar 
les incidències, alineacions i goleja-
dors d’aquesta espectacular victòria. 

Després de la ‘borratxera’ de gols, va 
venir la ressaca en forma d’empat a 
zero contra el Terrassa (jugat el dia de 
Nadal) i de contundent derrota per 1-5 
a casa contra el Sant Andreu.

Finalitzava el Campionat amb l’Europa 
situat en un més que meritori segon lloc 
fi nal. Aquesta segona posició no dona-
va accés a res, només el campió tenia 
com a premi el participar en el torneig 
de Copa. Tot seguit es va disputar una 
competició anomenada Lliga Catalana, 
de caràcter no ofi cial i per omplir el buit 
fi ns la següent temporada. Francesc Su-
got, que tornava a ser president després 
de la Junta Gestora, i la seva directiva 
estaven més o menys esperançats 
amb l’equip que s’havia confeccionat; 
hi havia una bona base per afrontar la 
pròxima temporada en la que ja hi hau-
ria ascensos. I és que els nous directius 
federatius franquistes havien muntat 
aquest Campionat per guanyar temps, 
ja que la veritable reestructuració que 
compondria cada divisió seria de cara 
a la campanya 1940-1941. De totes 
maneres, el gran objectiu dels dirigents 
europeistes era la marxa de les obres 
del camp de Sardenya, que gràcies a les 
aportacions dels socis anaven endavant 
i que s’esperava que a fi nals d’aquell 
any es pogués inaugurar.

Carnet de soci del 1940 per la part posterior
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La Clínica Josep Maria Clemente, nova ‘soci 1907’

Obres de millora al Nou Sardenya i el Camp de l’Àliga

[À. Garreta] · El Club Esportiu Euro-
pa i la Clínica Dental Josep Maria 
Clemente han signat un conveni de 
col·laboració pel qual la clínica es 
converteix en empresa ‘soci 1907’, 
afegint-se així a la llarga llista de bran-
ques empresarials.

L’acte, que va tenir lloc a les instal-
lacions de la clínica a la Ronda 
General Mitre número 190, va servir 
per visualitzar la signatura entre el 
president del CE Europa, Guillaume 
De Bode, i el màxim responsable de 
la clínica, el Doctor Josep Maria Cle-
mente. Es dóna també el fet que el 
Dr. Clemente és habitual col·laborador 
dels mitjans de comunicació del club. 
La nova empresa col·laboradora del 
CE Europa és una clínica dental amb 
més de 25 anys d’experiència en la 
cura de la salut bucal dels pacients.

Experiència odontològica

La fi losofi a d’aquesta moderna clínica 
és oferir un servei de qualitat tant en 
l’àmbit mèdic com humà intentant 
aconseguir el benestar i satisfacció 
de les persones que hi confi en. El seu 
equip està format per un conjunt de 
professionals amb molts anys d’experi-
ència alhora que gent jove amb moltes 
inquietuds i noves idees. Tots ells molt 

ben formats, especialistes en implan-
tologia, estètica, ortodòncia, pròtesi 
etc. preocupats per la salut dental i la 
satisfacció del pacient.

La Clínica Dental Josep Maria Cle-
mente ofereix una odontologia d’alt 
nivell alhora que un tracte familiar que 
fa que els seus pacients se sentin cò-
modes. Ofereixen un servei de qualitat 
en totes les especialitats de l’odonto-
logia i, des de fa uns anys, dediquen 
una part dels esforços i recursos a la 
pràctica de l’odontologia esportiva. El 
Dr. Clemente i part del seu equip són 
col·laboradors del Centre d’Alt Rendi-
ment de Sant Cugat (CAR) on fan el 
control i valoració de la relació de la 
salut bucal dels esportistes d’elit amb 
el seu rendiment esportiu.

Uns socis que creixen

La directiva del club treballa amb 
altres interessats de diferents sectors 
per incorporar-se com a col·laborador 
‘soci 1907’. El club vol ampliar la seva 
xarxa a tots els sectors. Des de l’entitat 
s’anima als socis i afi cionats a utilitzar 
els serveis especials i promocions 
dedicades dels col·laboradors. Els in-
teressats en ‘soci 1907’ poden escriure 
a administracio@ceeuropa.cat o trucar 
al 932 102 551 

[Redacció] · Els dos recintes esportius 
que gestiona el CE Europa viuran en 
aquest tram fi nal del 2015 obres es-
tructurals en diferents zones del seu 
perímetre i per a diferent funcionalitat.

Nou Sardenya

A fi nals de novembre, l’estadi iniciarà 
la total substitució de les 909 cadires 

de la seva tribuna principal. Des de la 
inaguració del recinte l’any 1995 aquest 
element de descans no ha estat mai 
revisat ni reemplaçat i, coincidint amb 
les dates del 75è aniversari de la pre-
sència d’un camp de l’Europa als carrers 
Sardenya, Camèlies i Secretari Coloma, 
el club renovarà la imatge i la comoditat 
d’aquesta grada central superior. Els 
seients dels accesos 1 i 8 seran els pri-

mers en ser desmuntats. Les obres no 
s’allargaran gaires dies però possible-
ment pugui afectar un partit en disputa 
al Nou Sardenya al mig del calendari. El 
club demana comprensió i paciència als 
socis per acabar gaudint d’una tribuna 
en millors condicions. Aquesta obra és 
fi nançada i executada pel club gràcies 
a un nou col·laborador patrocinador que 
es comunicarà en breu.

Camp de l’Àliga

El recinte viu aquests dies obres en el 
seu perímetre, millorant imatge i segu-
retat. Els pals i xarxes que impedeixen 
que una pilota surti al carrer s’estan re-
novant, guanyant en estètica i sobretot 
en seguretat, afegint també més alçada 
respecte els anteriors suports. L’obra va 
a càrrec de l’Ajuntament 
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