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editorial
Sentiment renovat
La generació de gent jove que va viure les copes de Catalunya 
del 1997 i 1998 va veure en aquells dos trofeus el motiu defi -
nitiu per vincular-se sentimentalment al Club Esportiu Europa. 
Els èxits, a l’Europa i arreu, sempre són un motor per renovar la 
sang de la massa social que, amb l’inevitable pas del temps, va 
canviant de cares.

És cert que el futbol modest no passa pel seu millor moment. Al 
marge de quin tipus de futbol s’ofereix a les categories baixes, el 
monstre en què s’ha convertit la LFP (Liga de Fútbol Profesional),
les exagerades i inassumibles quantitats de diners que es mouen 
en el professionalisme i, cal dir-ho, un periodisme esportiu centrat 
només en dues ‘religions’ úniques (Barcelona i Madrid), no ajuden 
a que els més humils puguin tirar endavant, afi liar nova massa 
social i seguir fent la seva particular història.

No obstant, els modestos, 
malgrat la seva condició, també 
necessiten títols i motivacions 
per engrescar nova massa 
social. En el cas de l’Europa 
no és pas diferent i el conjunt 
gracienc és dels pocs humils 
de casa nostra que té la capa-
citat cíclica de fer petites grans 
gestes que mantenen viu el 
seu històric nom.

Aquesta Copa Catalunya 2015 de ben segur tindrà el mateix 
efecte que les del 1997 i 1998. Joves afi cionats, nouvinguts de 
fa poc, penyes recent formades, anònims vailets que posen els 
peus al Nou Sardenya i també aquells que dubten de quin equip 
afi cionar-se del tot, trobaran en aquest títol un motiu d’orgull de 
l’equip de Gràcia, del quart més històric de Catalunya, d’un pioner 
del futbol i del bàsquet.

El Nou Sardenya, amb 3.140 espectadors, va deixar una gran 
imatge per Catalunya per a tots aquells que van veure la fi nal 
contra el Girona per TV al canal Esport3. Tornar, cada cert temps, 
a dir que som aquí, és vital per la supervivència de les instituci-
ons esportives modestes. L’Europa, en això, malgrat el pas de 
les dècades, és un especialista. És, com diu una nova cançó que 
s’escolta des del gol, l’orgull de la Vila de Gràcia. De fet, tret de 
les festes populars, ningú representa millor aquest vell poble  

Els modestos,
malgrat la seva
condició, també
necessiten títols
i motivacions per
engrescar nova
massa social

[Redacció] · Quan a Gràcia es 
diu que la Copa Catalunya és 
la competició de l’Europa, no 
és per dir. Lògicament, per ca-
tegoria, aquest tipus de trofeu 
no es pot guanyar cada any, 
però bé és cert que el club 
escapulat semblar ser gairebé 
l’únic que se l’estima de forma 
incondicional malgrat la com-
petició canvii de format, perdi 
prestigi o es reinventi.

L’Europa ha jugat tres fi nals 
i en totes elles n’ha resultat 
campió: 1997, 1998 i 2015. 
Rere Barcelona i Espanyol, 
l’equip de la Vila de Gràcia s’ha 
convertit, amb aquest darrer 
títol, en el millor club català en 
aquesta competició. Un gran 
entre els grans 

ELS CLUBS AMB MÉS TÍTOLS

FC Barcelona (8 copes)
RCD Espanyol (6 copes)
CE Europa (3 copes)
Terrassa FC (2 copes)
Nàstic Tarragona (2 copes)
Palamós CF (1 copa)
UE Sant Andreu (1 copa)
CD Blanes (1 copa)
Andorra FC (1 copa)
CF Balaguer (1 copa)

Tots els campions de Catalunya

              L’onze de l’Europa tricampió en la fi nal 2015 disputada a Gràcia

ANY

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

CAMPIÓ

Blanes
Barcelona
Palamós

Barcelona
Andorra
Espanyol
Espanyol
EUROPA
EUROPA
Espanyol
Barcelona
Balaguer
Terrassa
Terrassa

Barcelona
Barcelona
Espanyol
Barcelona

Nàstic
Sant Andreu

Espanyol
Espanyol

Nàstic
Barcelona
Barcelona
EUROPA

SOTSCAMPIÓ

Gramenet
Sabadell

Lleida
Espanyol
Espanyol
Palamós

Barcelona
Barcelona
Barcelona

Lleida
Mataró

Barcelona
Barcelona

Gavà
Espanyol
Espanyol
Barcelona
Espanyol
Barcelona
Espanyol
Barcelona
Barcelona
Manlleu

Espanyol
Espanyol

Girona

RESULTAT

2-0
6-3
3-1
4-3

0-0 (4-2p)
3-1
5-1
3-1

1-1 (4-3p)
2-1
3-0

2-2 (4-3p)
1-1 (4-1p)

3-0
1-0
2-0
1-0

1-1 (5-4p)
2-1
2-1
2-1
3-0
1-0

1-1 (4-2p)
0-0 (3-2p)

2-1
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El llarg camí de l’Europa fins la final
El conjunt escapulat és l’equip que més duels ha jugat de la competició: un total de sis eliminatòries

El tres d’agost del 2014 va co-
mençar l’aventura de la Copa 
Catalunya per a l’Europa amb 
un rival d’alçada només posar-
se a roda la pilota. L’Espanyol 
B, de Segona B, va ser el rival. 
Era la primera vegada que els 
filials podien prendre part de la 
nova Copa Catalunya Absoluta 
i a l’Europa li va tocar un de 
potent a les primeres de canvi. 

No obstant, l’equip europeista 
va vèncer el conjunt perico 
amb gol d’Ignacio al minut 60, 
anticipant-se en una falta de 
decisió entre defensa i porter.

El duel es va jugar, com els 
dos següents, a l’exili de Santa 
Coloma de Gramenet, donat 
que el Nou Sardenya estava 
en obres 

[1a RONDA] · EUROPA 1 - ESPANYOL B 0

Nou rival de pes per l’Europa, 
el potent Ascó de Tercera, 
actual líder de la categoria a 
tancament d’aquesta publi-
cació. En el darrer dels dues 
a l’exili que va acollir ‘Can 
Peixauet’, l’Europa, novament 
de local, va classificar-se de 
la mateixa manera que en la 
ronda anterior, per penals. Du-
rant els 90 minuts van marcar 

Camacho per l’Europa, obrint 
el marcador, i Virgili per l’Ascó, 
empatant a la segona meitat.

A la tanda de penals l’Europa 
va marcar mitjançant Javi 
Sánchez, Padilla va fallar el 
seu xut, Vives va transformar 
el tercer i el porter Rafa Leva 
va xutar i marcar el quart a més 
d’aturar-ne un 

[1/8 DE FINAL] · EUROPA 1 - ASCÓ 1 (4-3 p)

Dia 12 de novembre del 2014. 
Per molts socis menors de 40 
anys el millor partit de futbol 
que han vist de l’Europa en la 
seva vida. Un autèntic bany, 
no només de gols sinó de do-
mini, ocasions i ‘floritures’ que 
l’Europa va dedicar a la seva 
parròquia durant 90 minuts 
d’un futbol d’un altre nivell i 
contra un filial, el del Barça, 

dels més potents de les dar-
reres dècades malgrat la seva 
classificació a Segona A.

Javi Sánchez, Poves i Rovira 
van ser els autors d’un 3-0 
antològic que ja ha quedat ben 
gravat a foc a la memòria i la 
retina dels 1.275 espectadors 
que es van donar cita a l’estadi 
Nou Sardenya 

[1/4 DE FINAL] · EUROPA 3 - BARCELONA B 0

El 4 de febrer d’aquest any 
arribava el torn de jugar la 
semifinal, un fet que no tenia 
lloc a la Copa Catalunya per 
a l’Europa des del 1998. Amb 
l’optimisme i la confiança del 
precedent dels quarts de final 
contra el Barcelona B, aterrava 
a Gràcia un nou equip de la Li-
ga Adelante, el Sabadell... que 
va caure pel mateix resultat 

que el conjunt blaugrana, un 
indiscutible 3-0 que l’Europa 
va liquidar al primer temps 
amb gols d’Ignacio, Javi Lara i 
Poves. Un resultat que encara 
va quedar curt pel que li podria 
haver caigut al Sabadell. 

El penúltim pas de gegant ja 
estava donat: l’Europa tornava 
a disputar una final! 

[SEMIFINAL] · EUROPA 3 - SABADELL 0

Set dies més tard, el 10 d’agost 
del 2014, l’Europa va encarar 
la segona ronda, també a 
Santa Coloma de Gramenet 
exercint de local, rebent la 
visita d’un equip de la seva 
mateixa lliga: el Castelldefels.

L’equip groc va oposar molta 
resistència i després d’un 2-2 
durant el temps reglamentari la 

classificació per a la següent 
ronda es va haver de decidir 
per penals.
 
Durant els 90 minuts van mar-
car per l’Europa Javi Sánchez 
i Ignacio i a la tanda de penals  
van marcar Camacho, Rovira 
i Vives. Putxi va fallar el seu 
xut però el Castelldefels va 
acumular tres errors 

[2a RONDA] · EUROPA 2 - CASTELLDEFELS 2 (3-1 p)
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Campions per tercera vegada!
[Àngel Garreta] · Per tercera ve-
gada a la seva història l’Europa 
ha tornat a demostrar el perquè 
de la seva centenària grande-
sa. En un Nou Sardenya entre-
gat a la causa, els escapulats 
van derrotar el Girona per 2-1 
a la fi nal de la Copa Catalunya. 
El 2015 se suma als títols del 
1997 i 1998 per convertir el club 
en el tercer millor català.

Mai aquesta plantilla havia 
jugat davant més de 3.000 
persones sota un ambient so-
nor excepcional. Fruit d’això, 
l’Europa va saltar un xic ner-
viós a la gespa, però de mica 
en mica va anar trobant el seu 
lloc. Un xut de Guzmán des de 
fora l’àrea, fàcil de blocar per 
Palatsí i un remat poc potent 
de Poves que el porter, però, 
va haver de refusar en curt amb 
el puny, van ser els dos avisos 
abans del primer gol de la nit. 
Al quart d’hora, Javi Lara va 
penjar una falta lateral al segon 
pal i Alberto, entrant fort i de 
cap, va enviar la pilota al fons 
de la xarxa.

Com contra el Barcelona B a 
quarts i el Sabadell a semifi -
nals, el primer i més complicat 
pas ja estava fet: obrir el mar-
cador. Els següents minuts 
fi ns a la mitja hora, control de 
joc de l’Europa sense patir en 
defensa. En el darrer quart, el 
Girona va ocupar més espai 
posicional sobre el rectangle 
de joc i va tapar qualsevol forat 
a l’Europa per efectuar atacs. 
L’únic xut amb intenció, però, 
va venir d’una falta directa de 
Jandro que va sortir fregant la 
creueta de la porteria. Amb 1-0 
es va arribar al descans. 

Sense miraments, sortida al 
camp de l’Europa amb em-

penta. Al minut 52, Cano va 
rematar, amb el peu i tal com 
queia, un córner que el porter 
va refusar com va poder. La 
pressió posicional dels es-
capulats asfi xiava un Girona 
que es va trobar incòmode a 
Gràcia, malgrat hi va posar 
més ganes i intenció que els 
seus ‘companys’ de viatge a la 
Liga Adelante als quarts i a les 
semifi nals.

Al minut 64, nou fruit d’estra-
tègia. Córner posat al primer 
pal que Poves, girant el coll i 
rematant de cap, va enviar al 
fons de la xarxa. Esclat d’eu-
fòria a la graderia amb el 2-0!

Al minut 73, però, el Girona va 
posar el punt d’emoció que, 
en el fons, necessita qualsevol 
fi nal. En una contra gironina 
encapçalada per Christian Al-
fonso, Cano va semblar tallar-
li el pas a l’habilidós jugador 
blanc-i-vermell però un rebot 
sobre el cos del propi futbolista 
va permetre la seva internada 
per la dreta de l’àrea. De xut 
creuat, Christian Alfonso va 
fer el 2-1. Leva, estirant-se, va 
tocar la pilota, però no va po-
der evitar que aquesta acabés 
entrant pel pal llarg.

En aquell moment el Girona 
va creure veritablement en 
les seves opcions de forçar 
els penals i va tenir l’Europa 
patint constants faltes laterals 
i córners en contra. L’encert 
defensiu gracienc, la sort i el 
rellotge van portar el partit a la 
seva fi . Passat el tercer minut 
d’afegit, José Emilio Sánchez 
Aparicio va fer sonar el seu 
xiulet i, llavors, va començar la 
llegenda de l’Europa tricampió 
de Catalunya, el tercer millor 
club del país en palmarès! 

EUROPA 2 - GIRONA 1 · Els escapulats aixequen la seva tercera Copa de Catalunya de la història!
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