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editorial
Un Femení A contagiós
Ens acostumem ràpid al bon menjar i ja donem per fet que cada
dia és diumenge. Serveixi aquesta metàfora gastronòmica per
definir la situació del Femení A de l’Europa, instal·lat -amb alguna
petita excepció- al segon esglaó del futbol estatal des de fa més
d’una dècada. Especialment les darreres temporades, a la zona
alta de la mateixa.
El conjunt gracienc, on totes les jugadores competeixen de forma
desinteressada, fa temps que
L’esperit competitiu, és un referent per a altres
equips de l’entitat, no només
l’entesa entre les de futbol femení. Les escapucompanyes, la gana lades destaquen per un esperit
de triomfs i el bon competitiu, entresa entre les
companyes, gana de triomfs i
rotllo són la clau
un bon rotllo que són la clau de
l’equip i de l’èxit dels darrers
de l’equip
anys, arribant a competir amb
els més grans de la categoria
fins al punt de quedar-se, fa unes temporades, a un triomf de
disputar la promoció d’ascens a Primera Divisió.
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El lloc web oficial celebra 15 anys online

L’Europa és el club amb el portal amb domini directe més antic del futbol català amateur
[Redacció] · El portal web oficial del Club Esportiu

Europa celebrava, el passat 11 de novembre,
quinze anys ininterromputs informant, els darrers
tretze a diari sense excepció.
L’europeisme fa tres quinquennis que pot trobar
la informació referent a la seva entitat mitjançant
internet i de forma més àmplia que als mitjans
tradicionals. El portal ceeuropa.cat és el lloc web
degà d’un club ‘#futbolcat’ entre els que hagin
informat, amb domini directe, sense interrupció.
Actualment és l’únic que cobreix cada partit,
sense excepció, dels seus quatre principals
equips referents.

Amb el portal més que consolidat, ceeuropa.cat
es manté alterna de novetats de caràcter tecnològic i multimèdia, així com noves xarxes socials,
per poder afrontar els reptes de futur i ser, com
fins ara, pioner en la comunicació corporativa futbolística. En breu, el departament de premsa del
club oferirà novetats en aquest aspecte. Si voleu
descobrir qui hi ha actualment al darrere d’aquest
espai virtual de notícies, imatges i àudios podeu
visitar la secció ‘Qui Som?’ del portal.
A tots els socis, aficionats i internautes, moltes
gràcies per la fidelitat i per molts anys més al
vostre costat

Enguany, l’Europa és tercer classificat, només per darrere dels
dos equips més potents del grup: el filial del FC Barcelona i el
Seagull de Badalona, equip que va disputar la darrera promoció
d’ascens. Només hi ha una plaça que dóna dret a jugar aquesta
promoció -i el filial blaugrana no pot pujar-. L’Europa, doncs, és
actualment a 5 punts de distància del líder. Disputar l’ascens no
és l’objectiu principal de l’equip gracienc, però la competitivitat
de les jugadores escapulades les farà lluitar, de ben segur, fins
al final per aconseguir una classificació rècord en la història de
l’entitat i poder demostrar a tothom, dins i fora del club, que quan
es té fam per aquest esport, tot és possible

Logo que presideix el portal ceeuropa.cat fins finals de novembre

L’Escapvlat per dins...
“L’Escapvlat” és un mitjà de comunicació

• Edició i Consell Rector

• Fonts informatives i gràfiques

Junta Directiva del CE Europa

Arxiu documental i web del CE Europa.

oficial del CE Europa que depèn de forma

• Direcció i Maquetació

directa del Departament de Premsa i vinculat

Àngel Garreta (Cap de Premsa)

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.

• Redacció i fotografia

Xavier Vidal, Josep Maria Clemente,
Fran Capell, Jordi Batuecas,
Nicolás Arlanzón, Ramon Vergés,
Sònia Pérez i Àngel Garreta

• 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?

27 de novembre del 2016

Derbi

3

L’Europa-Sant Andreu com Astèrix i Obèlix

Campanya especial pel derbi davant un duel molt important pels escapulats
[Àngel Garreta] · És el gran derbi català després

d’un Barcelona-Espanyol. Aquest diumenge 27
de novembre, al Nou Sardenya, es veuen les
cares Europa i Sant Andreu en un duel amb
necessitats i urgències ben diferents.
L’Europa no hi arriba en un bon moment de resultats i classificació, però com als contes d’Astèrix
i Obèlix, quan més clara sembla la victòria rival,
salta la sorpresa i amb la poció màgica els nostres herois guanyen la batalla. És per això que
el paper de l’afició és, en aquesta jornada, més
important que mai.
El departament de premsa del club s’ha inspirat
en aquesta història per dibuixar l’entorn comunicatiu del derbi. L’Europa, ara mateix delicat, és
l’Astèrix necessitat d’una poció que li proporcionaran els centenars de seguidors escapulats
que es donaran cita a l’estadi i que es deixaran
la gola per animar els graciencs.
Sota l’etiqueta #PerTutatis a les xarxes socials,
imitant un dels crits de guerra més coneguts
d’aquesta sèrie d’aventures en còmic, es fa la
difusió de la campanya. Tutatis era, de fet, el
defensor dels pobles, i això és el que Europa
i Sant Andreu reivindiquen des de fa temps, la
seva condició de pobles. Tutatis vetllarà per un
derbi esportiu i on, més enllà del resultat, es
busca reivindicar el paper actiu del futbol modest, ferit en els darrers anys però encara no
tocat de mort

El pòster principal del partit que es veu pel carrer

Dues imatges d’Astèrix que han circulat aquests dies per xarxes socials

Tota la informació sobre
preus d’entrades, tipus
d’entrades, promocions
per a socis i la darrera
actualitat del derbi al
portal ceeuropa.cat o al
mòbil via codi QR
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Joan Esteva agafa el comandament de l’equip

Relleu tècnic a la banqueta de l’Europa per intentar aixecar el vol i sortir de la zona baixa de la taula
La següent temporada ja va
viatjar a les illes Balears per
pujar l’Sporting Mahonés a Segona B. En aquesta categoria
va matenir-hi l’equip els dos
següents cursos (2009/2010 i
2010/2011).

[Redacció] · El tècnic barceloní

Joan Esteva és, des del 7 de
novembre, el nou màxim responsable de la banqueta del
Primer Equip europeista.
Esteva tindrà la missió de fer
sortir l’equip de la zona baixa
de la lliga i deixar enrere la part
calenta de la taula classificatòria. Fins a la data ha dirigit dos
partits, contra la Montañesa i
el Terrassa. Aquest diumenge
afronta el tercer, en el que serà
el seu segon partit a Gràcia i,
consecutivament, el segon derbi com entrenador escapulat,

en aquesta ocasió contra el seu
anterior club, el Sant Andreu.
Joan Esteva Pomares, nascut
a Barcelona el 28 d’abril del
1973, té passat escapulat com
a jugador del futbol base gracienc. Provinent de la PB Anguera, va arribar a l’Infantil A de
l’Europa el 1987 i va sortir del
club el 1990, militant al Juvenil
B, per anar a parar a l’equip
homònim de l’Espanyol, on va
arribar fins el seu Juvenil A la
temporada 1991/1992. Com a
migcampista sènior, va passar
per diversos equips del futbol

català (Cerdanyola Mataró,
Sant Andreu...) i va arribar a
jugar a Segona B un total de 34
partits a les files de l’Hospitalet.
Com a tècnic, ha dirigit 146
partits a la categoria de bronze amb els equips balears de
l’Sporting Mahonés i el Constància. L’Sporting, de fet, el va
ascendir de Tercera a Segona
B la temporada 2008/2009.
La seva trajectòria a les banquetes va començar a la desapareguda categoria de Regional Preferent, a les files
del Sant Cugat (2007/2008).

La baixa d’Abel Rita
s’allargarà fins el 2017
Les darreres proves realitzades al davanter escapulat segueixen allargant
el termini de recuperació
del genoll del jugador, que
possiblement no torni a
poder jugar un partit amb la
samarreta escapulada fins
el 2017. Per la seva banda,
el porter Fer es troba a la
recta final del seu treball de
recuperació de la lesió.

A Segona B hi va seguir entrenenant dues temporades més
(2012/2013 i 2013/2014) amb el
Constància. Les dues darreres
temporades ha liderat, a Tercera, les banquetes del Castellón
(2014/2015) i del Sant Andreu
(2015/2016). Precisament al
derbi va coincidir durant la
segona volta de la temporada
passada amb Albert Poch, de
qui ara prendrà el relleu a la
banqueta gracienca.

El capità Cano podria
tornar per jugar el derbi

Esteva és conscient de l’actual
estat esportiu de l’equip i de la
dinàmica que arrossega des
de l’inici del campionat, però
també es mostra optimista per
poder reorientar la situació.
“Davant el Sant Andreu necessitarem a tota la nostra gent
amb la màxima energia per animar-nos. L’equip ho donarà tot
i s’hi deixarà la pell”, ha afirmat
el tècnic dels graciencs

Amb l’alta mèdica sota el
braç i realitzant entrenaments amb normalitat des
del passat 16 de novembre,
el capità Àlex Cano podria
entrar a la convocatòria per
disputar el derbi del Nou
Sardenya contra el Sant
Andreu i reaparèixer dos
mesos i mig després de la
seva lesió al turmell en el
duel contra l’Olot.

Matias Borsot, el segon entrenador
Matías Borsot Esparbé (30 de
maig del 1960), entra a formar part
del quadre de tècnics de la plantilla escapulada, al costat del primer
entrenador, Joan Esteva. Borsot
és un home de llarga trajectòria i
que va coincidir en el camí d’Esteva a l’Sporting Mahonés. Borsot
va ser director esportiu de l’equip
balear durant quatre temporades,
fins l’any 2012. Posteriorment,
va entrar a formar part de l’staff
tècnic, com a segon entrenador,
de l’AE Prat i la UE Sant Andreu,
on la temporada passada també
va coincidir amb Esteva
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Nostalgia i europeisme en un col·loqui a La Violeta

El record dels 75 anys de Sardenya reuneix mig centenar de socis i aficionats

[Redacció] · L’exposició itinerant dels 75
anys de Sardenya va gaudir, el passat
10 de novembre, d’un col·loqui nostàlgic
amb presència de dos exjugadors que
van ser capitans. Carles Capella i Xavier
Lucas, com exponents de capitans que
van jugar al vell estadi de Sardenya i
al Nou Sardenya, van compartir taula
amb Ramon Ortiz, moderador de l’acte
i president de l’Àrea Social del club i
Albert Benet, membre de la comissió
encarregada de l’exposició.

En aquest sentit, Benet va explicar breument la història de Sardenya, com va
sorgir la idea de l’exposició a la vegada
que, centrant-nos en el temps present,
va afirmar que “els nens d’ara necessiten més camps i el Nou Sardenya millores que no s’han fet durant 20 anys”. En

el torn d’intervenció de Carles Capella,
l’exjugador va admetre que, quan li van
proposar participar del col·loqui “vaig
tornar a sentir-me futbolista recordant
i recordant. Sardenya pessava molt,
tenia molta màgia. Tinc records a gespa
humida i fins i tot recordo l’anècdota d’en
Pedro, l’encarregat als anys 80 del manteniment del terreny de joc, que el vaig
trobar un dia plorant perquè les orugues
s’estaven menjant la gespa”.
Un dels moments més divertits del col·
loqui va arribar quan Capella explicava
la seva rutina de llavors: “Jo visc a
Molins i cada dia per anar a entrenar
agafava el cotxe, Ronda del Mig i cap
al camp. Des del camp, Ronda del Mig
i cap a casa. Dia rere dia i rere dia.
Quan la meva dona es va posar de part,

vaig agafar el cotxe, la Ronda del Mig i
quan m’havia de dirigir cap a la clínica
del Pilar, vaig arribar a Sardenya, com
sempre. La dona de part i jo cap al
camp, inconscientment”.
Xavier Lucas va enllaçar l’anècdota de
Capella relacionant-la amb el seu propi
naixement. “Jo neixo a la clínica Lourdes, a Torrent de l’Olla... aquell dia mon
pare va aparcar a Secretari Coloma, davant del camp”. El capità del Centenari
va recordar les seves primeres experiències al Nou Sardenya com a jugador
visitant: “amb 18 anys Torras, Carvajal,
Pacha i Gandoy em van repartir cops
com no estava escrit. Pujava a rematar
un córner i era impossible superar la
defensa de l’Europa”. Com anècdota
negativa Lucas va explicar que totes

les lesions de la seva carrera esportiva
van tenir lloc al Nou Sardenya, cap en
cap altre estadi, ja fos com a visitant
o com a jugador escapulat. Els partits
del Centenari, d’obertura i cloenda,
davant Osasuna i Espanyol, “formen
part dels millors records, al final de la
meva carrera”.
Finalitzat el col·loqui, amb la participació
i els comentaris d’alguns socis i aficionats (una cinquantena es va reunir a la
sala), va arribar el torn d’intervenció del
cineasta Carles Balagué, qui va fer una
petita explicació introductòria del documental del Centenari, recordant també
als que ja no hi són entre nosaltres. Els
presents van veure el film com a finalització d’un col·loqui ple de nostàlgia i
europeisme

Història
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MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Xavier Vidal

Joan Deprius, una història europeista

La història de l’Europa està
farcida de grans noms que
són agafats com els referents
de tots els temps. De totes
maneres, n’hi ha d’altres que,
d’una manera més o menys
anònima, el pas del temps
ha fet esborrar de la memòria col·lectiva escapulada.
Aquest és el cas de Joan
Deprius, que els aficionats de
certa edat recordaran perfectament com entrenador dels
equips juvenils, o assistint
com un espectador més als
partits a Sardenya.Tot i així,
per molts és un desconegut.
Aquesta és la seva història.
Nascut el 22 d’agost de 1912 a Palamós, de petit va
viure els ‘feliços anys 20’ del futbol català. La primera
referència que tenim de Deprius en un primer equip
és del 1931, quan el trobem a l’Arenys de Mar. Aquest
equip, igual que l’Europa, es trobava a la Lliga Amateur, nom de la darrera categoria del moment. La temporada 1932-33 Deprius juga al Calella, on va arribar
a disputar les semifinals de la província de Barcelona
de la Lliga Amateur. Per la seva part, l’Europa no va
passar de la fase de grups.
La 1933-34 el nostre protagonista canvia de samarreta
i és traspassat a l’Europa. Amb els graciencs li espera
un camí llarg i difícil a la mencionada Lliga Amateur,
que el convertirà en una peça clau de l’equip. La fase
de grups els escapulats la van superar amb molta
comoditat, ja que no es va perdre cap partit i l’Europa
es va proclamar campió del grup C. Aquest primer
lloc donava accés a la fase ‘final’ del Campionat que
el disputaven tots els campions dels 13 grups. En
la primera eliminatòria es va superar al CD García
(equip de Barcelona), victòria que donava el passi a
les semifinals, on el rival era un vell conegut de Joan
Deprius, l’Arenys, que també va caure derrotat per un
clar 3-0. Quedava la final, i el rival era el Banyoles,
que també va ser vençut per un contundent 5-1. L’Europa era Campió de Catalunya amateur!. Aquest títol,
però no donava cap ascens. Malgrat haver disputat
ja un elevat nombre de partits i de jugar-se en molts
encontres, la continuació en la competició encara
quedava, i per desesperació de directius i aficionats,
una altra fase d’ascens. En aquesta els escapulats
van quedar enquadrats en un grup juntament amb el
Noia i el Gimnàstic de Tarragona. Va ser una promoció

marcats. La temporada
següent només va jugar 3
partits oficials, tot i que al
finalitzar el Campionat de
Catalunya va disputar gairebé la totalitat de la Lliga
Catalana, una competició
que es va crear per completar la temporada.

Deprius, ajupit a l’esquerra de tot i amb corbata amb un
equip juvenil de l’època. A la dreta, la insígnia de plata
tant accidentada que només direm que els graciencs
es jugaven l’ascens en un darrer partit a Terrassa i
contra el Noia. L’onze escapulat va ser: Biel, Ventura,
Roqué, Almiñana, Cifré, Deprius, Corominas, López,
Cañadas, Maurici i Juárez. El partit marxava molt bé ja
que els nostres al descans dominaven per 3-1, però la
segona part va començar amb mal peu, ja que el Noia
va sortir amb molta empenta i va escurçar distàncies.
Els tarragonins actuaven amb molta intensitat, tanta,
que el porter Biel va quedar lesionat en una acció d’un
atacant tarragoní i Deprius es va haver de posar sota
els pals i actuar d’ improvisat porter.
A falta de tres minuts pel final, l’àrbitre Espelta xiulava
penal contra l’Europa que el Noia transformaria. L’empat suposava una pròrroga de 30 minuts per decidir
qui ascendia, però malgrat jugar amb 10 homes i amb
Deprius de porter, els escapulats dominarien la primera
part de la pròrroga i López aconseguiria el 4-3. A la
represa el Noia va intentar tornar a empatar, però els
graciencs es van mantenir ferms i encara més quan
Biel va reaparèixer al cap d’uns minuts. Finalment i
després d’innombrables partits, l’Europa aconseguia
l’ascens a la Segona Categoria. Era el primer pas d’un
camí que s’havia iniciat feia 3 anys i on Joan Deprius va
tenir una intervenció decisiva. Tot això passava un 12
d’agost i el 23 de setembre s’iniciava ja el Campionat
de Segona Categoria... de bojos!
La temporada 1934-35 és més ‘relaxada’ i els rivals
ja eren ‘els de sempre’: Martinenc, Terrassa, Sants,
Manresa, etc…durant aquesta campanya Deprius
combinaria la posició del mig del camp amb la de
defensa, completant un total de 22 partits i 2 gols

Al finalitzar aquesta temporada (1935/36) l’assemblea anual de socis decideix concedir a Deprius
la medalla d’or al mèrit
esportiu per la seva fe i
entusiasme en defensar
la samarreta escapulada.
Malauradament això passava un 18 de juliol de 1936 i
el bo d’en Joan trigaria una bona colla d’anys en rebre
aquest reconeixement. Deprius és mobilitzat al front de
guerra i fins l’abril de 1940 no el trobem jugant un altre
cop amb el Calella i mesos més tard amb el Mollet. Tot
seguit penja les botes i es fa entrenador.
Primer es va treure el títol d’entrenador d’equips juvenils i es per això que l’any 1955 el trobem entrenant
l’equip del CD Hispania. Tres anys mes tard entra
com a vocal a la Junta Directiva de l’Europa tot i que
ja formava part del futbol base escapulat, entrenant
també els equips base graciencs. Durant aquest temps
Deprius es va treure el carnet d’entrenador regional i
el seu gran moment va arribar la temporada 1959-60,
quan va agafar les regnes del primer equip europeista;
però les coses no van acabar de rutllar i la marxa
vacil·lant de l’equip fa que sigui substituït per Miquel
Gual. Malgrat tot Deprius no es va desvincular mai del
club i va seguir sent soci i prestant els seus serveis en
el futbol formatiu. L’any 1961 l’Agrupació d’Entrenadors li lliura la medalla de bronze per la seva tasca amb
els equips juvenils, juntament amb altres entrenadors
d’aquells anys com Lluís Buyé o Llibert Folch.
Un cop abandonades les banquetes, en Joan Deprius
com a soci i europeista que era, assistia regularment
a Sardenya a veure el primer equip com un espectador
més. Finalment el mes de maig de 1988 i en un partit
contra el Baronense, el nostre protagonista rebia la
insígnia de plata i brillants del club (veure la insígnia
a la foto superior) i el reconeixement públic de la seva
gran tasca, tot i que fos 52 anys després.
PD : Agrair a la família Deprius, en especial a l’Albert,
la seva col·laboració documental.

Actualitat
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Tots els capitans ja tenen el seu braçalet
Acte solemne al Nou Sardenya per a destacar la figura dels líders dels diferents equips federats

[À. G.] · Per segona vegada a la seva
història, el Club Esportiu Europa va fer
un solemne acte d’entrega de braçalets
als capitans d’equips federats.

Tots els equips de competició federada
masculins i femenins van rebre, a la sala
de premsa de l’estadi Nou Sardenya, el
seu corresponent braçalet identificatiu.
De forma simbòlica, però remarcant la
importància de la figura dels capitans,
els màxims representants de les seves

respectives plantilles van fer pinya i grup
a les instal·lacions escapulades i van
poder tractar de primera mà amb les
capitanes del Femení A i els capitans
del Primer Equip masculí.
El nou tècnic de l’equip de Tercera Divisió, Joan Esteva, no es va voler perdre
l’acte. Representant el Femení A van
prendre part Kaky i Andrea Porta, i per
part de l’equip masculí els 4 capitans:
Cano, Alberto, Fran Bea i Rojas. Els

coordinadors Xavi Lucas, Albert Vivó i
Sandra Teixidó van dirigir unes paraules
als més menuts, així com el president
del club, Guillaume de Bode, el vicepresident, Arturo Ramírez i Àlex Cano en
representació dels capitans sènior.
Dins els parlaments es va destacar de
forma molt remarcable que el 90% dels
capitans actuals del club són sorgits
de l’Escola de Futbol no federada. En
el moment de l’entrega dels braçalets,

cada grup de capitans es va fer una foto
de record i, en finalitzar l’acte, tots els
protagonistes es van citar a la tribuna
de l’estadi per a una foto de família. La
tarda va finalitzar amb un petit refrigeri
per a tots els capitans. Al portal web oficial, ceeuropa.cat, els interessats poden
baixar-se un arxiu ‘ZIP’ que conté, a alta
resolució, les entregues (una a una) de
tots els braçalets de capitans als representants de tots els equips, així com la
foto de família a tribuna

L’auditoria externa avala la gestió dels comptes

L’Assemblea, el 13 de desembre a les 19 hores

[Redacció] · Des de fa un parell de
temporades, amb la modificació dels
estatuts del CE Europa, que aquests
obliguen a una revisió anual de la
gestió comptable mitjançant auditoria
executada per una empresa externa
sense vincle amb el CE Europa.

[Redacció] · L’Assemblea General

La temporada anterior aquesta auditoria va finalitzar amb un informe
favorable als comptes presentats i en
aquesta temporada el resultat torna
a ser el mateix. El club presentarà
aquest informe als socis en la propera
Assemblea General

ordinària de socis i sòcies del CE
Europa se celebrarà el proper dimarts
dia 13 de desembre a les 19 hores en
primera convocatòria al lloc on, tradicionalment, s’han celebrat les darreres assemblees, el recinte del Club

Tennis La Salut. Aquesta assemblea
servirà, també, per explicar als socis
presents el mecanisme que seguirà
la pròxima convocatòria d’eleccions
a president i junta directiva del CE
Europa i que s’ha de celebrar durant
el mes de gener

El club, al costat de l’estrena de l’aplicació ‘Àgora Gràcia’
[Redacció] · L’empresa Toro Development, im-

pulsora del projecte Àgora Gràcia, va donar el
tret de sortida oficial a una nova aplicació de
caràcter comercial.
Unes quantes desenes d’aficionats del CE Europa van poder aprofitar, unes quantes jornades
enrere, la promoció que el club va fer mitjançant
l’aplicació Àgora Gràcia. Mostrant el seu mòbil
amb la pestanya de l’Europa dins l’aplicació
van gaudir d’un 50% de descompte en el preu
de la seva entrada.
L’app fa uns mesos que està en servei però a
finals d’octubre va disparar el seu tret de sortida

amb una festa d’inauguració a la seva seu del
carrer Còrsega. L’Europa va estar representat
pel president Guillaume de Bode, el responsable de màrqueting Xavier Garcia i el cap de
premsa Àngel Garreta. Un nucli molt representatiu d’entitats, comerciants i associacions de
Gràcia van estar presents també a l’acte.
L’entrada de l’Europa dins l’aplicació d’Àgora
Gràcia és recent, amb una experiència positiva
en la seva primera prova pilot i que, de ben
segur, vindrà acompanyada en properes setmanes de noves ofertes, promocions i acords
on socis i aficionats del club en podran sortir
molt beneficiats

El president De Bode parla amb el CEO impulsor d’Àgora, Laurent Renard
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