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editorial
El seny mereix continuïtat
Tot projecte esportiu, per a consolidar-se i donar fruits, necessita 
temps i confiança de qui el dissenya envers els que l’han de dur 
a terme. En aquest sentit, Joan Esteva i Matías Borsot s’han fet 
mereixedors de seguir dirigint el Primer Equip.

Van arribar a meitat del mes de novembre, agafant les regnes 
d’un equip enfonsat a les darreres posicions. D’entrada es va fer 
un anàlisi realista de la situació: l’equip molt poc tenia a veure 

amb el que l’any passat va es-
tar 20 jornades sense perdre, 
s’havia fet una planificació es-
portiva defícient i calia redreçar 
la situació, més quan ja s’en-
devinava que aquest any seria 
una temporada especialment 
complicada pel que fa referèn-
cia als descensos provocats 
per catalans de Segona B.

El primer que van fer va ser demanar reforços a l’anterior Junta 
Directiva per donar més compensació a l’equip, però la demora 
en la convocatòria d’eleccions no va permetre més incorpora-
cions, sobretot a la línia davantera. Amb tots aquests condici-
onants, els tècnics han aplicat treball, constància, seny i sentit 
comú, aconseguint l’estabilitat de l’equip dins les seves possi-
bilitats reals i, per tant, s’han guanyat el dret a seguir dirigint un 
equip que, amb la ajuda i consens de Fernando Núñez, podran 
redissenyar des del principi i donar oportunitat a joves valors 
del nostre planter, tot construïnt el model esportiu de club que la 
nova junta vol implantar. Mai ha sortit una paraula dolenta del cos 
tècnic cap a la situació complicada i de transició que ha viscut el 
club. Aquesta és una aposta decidida i valenta. En el futbol 2 més 
2 no són sempre 4, però la continuïtat acostuma a dur a l’èxit 

En el futbol 2 més 2
no són sempre 4,
però la continuïtat
acostuma a dur

a l’èxit. Aquesta és
una aposta decidida

i valenta.

[Redacció] · Una golejada a domicili contra el 
Llefià (0-12) va proclamar campió de lliga el 
Prebenjamí B del club després d’una extraordi-
nària temporada.

El grup 23 de la categoria prebenjamí de Futbol 
7 decidia el passat dissabte al matí el campió, 
un Europa intractable que s’ha alçat amb un més 
que merescut títol. A domicili, l’equip entrenat per 
Xavi Vargas i Marc Álvarez va golejar des de bon 
inici el conjunt local amb una dotzena de gols, 
transformats per Max Cidraque (2), Èric Para-

des (3), Mauro Forcadell (3), Oriol Fernández i 
Gonzalo Fresno (3).

Amb aquests punts els escapulats van celebrar 
l’èxit rodejats dels seus i amb samarretes es-
pecials commemoratives. El club vol felicitar el 
cos tècnic i tots els jugadors de la plantilla per 
aquest éxit. Els futbolistes campions que formen 
aquest equip són: Lluís Borruel, Ruben Gordillo, 
Max Costa, Max Cidraque, Èric Paredes, Mauro 
Forcadell, Gonzalo Fresno, Oriol Fernández i 
Dídac Cros 

El Prebenjamí B, campió de lliga!

L’Escapvlat per dins...

“L’Escapvlat” és un mitjà de comunicació 
oficial 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.
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Creix el futbol femení de l’Europa
[J. V.] · El Femení A ha finalitzat ja la lliga, 
acabant amb 48 punts i en 4a posició, 
igualant la classificació de la temporada 
2013-2014 a la divisió de plata de futbol 
estatal, però no superant aquells 49 
punts que van separar l’Europa només 
cinc punts de la promoció d’ascens a 
Primera. Meritòria temporada enguany 
de les escapulades, que un any més 
s’han mogut a la part alta de la taula, 
competint cara a cara amb els favorits 
i, a estones, lluitant pel play-off.

L’equip continua entrenant, tot esperant 
que comenci una nova edició de la Co-
pa Catalunya, amb l’objectiu d’intentar 
classificar-se per la fase final i tornar 
a ser un dels quatre millors equips de 
Catalunya, tal com ho va aconseguir el 
2006, 2007 i 2014, arribant a les semi-
finals de la competició.

La temporada vinent, un equip més

El futbol femení de l’Europa està de 
moda i la nova junta ha decidit recuperar 
l’equip C per a la temporada vinent, on 
l’Europa comptarà amb quatre equips.
Hi haurà defensant l’escapulada, doncs, 
el Femení A, lluitant una temporada més 
a Segona Divisió, el Femení B en cate-
goria juvenil-cadet de Primera Divisió, el 
Femení C -que torna a recuperar-se- en 
categoria juvenil-cadet de Segona Divi-
sió i el Femení de futbol 7, en categoria 
infantil de Primera Divisió.
 
Un ‘carnet femení’ específic

La directiva del club impulsarà la tempo-
rada vinent un carnet col·laborador del 
femení a preu simbòlic. El seu funciona-
ment s’anunciarà properament 

Ramon Gatell, nou director tècnic
L’exjugador Ramon Gatell, actual 
coordinador dels equips de Futbol 
7 del club, assumirà el nou rol dins 
l’organigrama de l’entitat.
Gatell suma 18 temporades vinculat 
al club, com a jugador -on va roman-
dre 7 temporades al Primer Equip 
provinent dels equips de base i va 
defensar l’escapulada en 126 partits 

de lliga des de 2005 a 2013- i també 
com a monitor de l’Escola de Futbol i 
entrenador de diferents equips fede-
rats durant 13 temporades. 
Llicenciat en CAFE i amb títol d’Entre-
nador Nacional, Gatell serà el màxim 
responsable tècnic dels equips fede-
rats i comptarà amb dos coordinadors 
adjunts 

El futbol de l’Europa surt al carrer
L’Europa ha participat, en les darre-
res setmanes, de la Festa Major de 
la Sagrada Família i de la Festa del 
Comerç al carrer a Gran de Gràcia.

Organitzant partidets al mig del 
carrer en format 3x3, el club ha fet 
les delícies dels més menuts dels 
diferents barris que l’envolten 
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Esteva: “Ens agradaria ser un equip protagonista,
amb bon tracte de la pilota, ofensiu i competitiu”
[A. T.] · Van aterrar a Gràcia amb un 
equip situat amb els mateixos punts 
que el primer que ocupava plaça directa 
de descens. Malgrat les mancances de 
l’equip, la seguretat defensiva, l’ordre 
tàctic i un bon criteri tècnic han fet esca-
lar posicions l’equip i mereixent la seva 
renovació. Joan Esteva i Matías Borsot 
seguiran encapçalant la banqueta del 
Primer Equip la temporada que ve i, 
conjuntament, han concedit aquesta 
entrevista per a L’Escapvlat.

L’equip afronta l’últim partit davant 
el Sabadell B, amb l’objectiu inelu-
dible d’assegurar la salvació a la 
categoria per l’efecte dels descensos 
compensats de Segona B. Creieu que 
la tensió ens podria passar factura?
Fa setmanes que l’equip juga partits 
amb la necessitat de treure resultats 
positius. En aquest sentit no ens ve de 
nou. És evident que en aquest tipus de 
partits el component emocional és molt 
important i que l’equip l’ha d’afrontar 
amb confiança i seguretat. En aquest 
sentit el suport de l’afició pot i ha de ser 
fonamental.

Recentment s’ha anunciat públi-
cament la vostra renovació per la 
següent temporada Com us sentiu i 
com ho valoreu? Ha estat fàcil arribar 
a un acord?

Ha estat molt fàcil posar-nos d’acord. 
Ens van comunicar que valoraven la 
nostra feina i que tenien  intenció de 
poder donar continuïtat a la mateixa, i 
per a nosaltres poder iniciar un projecte 
des de l’estiu al Club Esportiu Europa 
és un repte il·lusionant.

Feu un anàlisi del que ha estat la tem-
porada des de que hi sou, tant en els 
aspectes positius com els negatius.
Des de la nostra arribada hem patit 
moltíssimes adversitats. Per això dono 
molt mèrit al que ha fet aquest grup de 

jugadors, en el sentit de que amb les 
seves mancances sempre han estat 
competitius, i sempre han donat la cara.

Vosaltres vau ser fitxats per l’anterior 
Junta Directiva. Vàreu arribar gairebé 
al començament d’un procès elec-

toral en el que va sortir guanyador 
un nou consell directiu. Com heu 
viscut aquesta transició? Ha incidit 
en algun aspecte, ja sigui positiva o 
negativament?
Ho vam viure amb tranquil·litat. Agraïm 

la confiança que va dipositar en nosal-
tres l’anterior directiva per redreçar una 
situació complicada i valorem molt po-
sitivament el suport que vam rebre des 
del primer moment de la directiva actual. 
A nivell esportiu l’equip va treballar amb 
normalitat durant el procés.

S’ha incorporat en Fernando Núñez 
com a secretari tècnic i amb vosaltres 
consensuarà la formació de la futura 
plantilla del Primer Equip. Com és 
l’entesa amb en Fernando?
Des del començament la sintonia ha 
estat molt bona. Hem coincidit amb ell 
com a rivals , Mati com a cos tècnic sent 
ell jugador, per tant, era una persona 
coneguda per nosaltres. A part d’això en 
totes les converses que anem tenint co-
incidim en les idees i els plantejaments 
de cara al futur.

Creieu que l’equip necessita una 
renovació a fons o tant sols alguns 
retocs concrets?
En aquest moment tots els nostres es-
forços estan centrats en assolir l’objetiu 
d’aquesta temporada, que encara no el 
tenim al sac, una vegada finalitzada la 
temporada i tenint clar per davant quina 
serà la situació de l’equip, serà moment 
de valorar i prendre les decisions que 
estimem oportunes juntament amb la 
secretaria tècnica.

Alberto González: 200 partits amb l’escapulada
[À. Garreta] · El duel entre el Palamós 
i l’Europa va tenir una nota positiva: 
el central i capità Alberto González va 
arribar als 200 partits de lliga i play-off.

La presència d’Alberto a l’onze titular 
va confirmar la rodona xifra en campio-
nat regular de lliga i promoció d’ascens 
(a la qual cal sumar 15 duels més, tam-
bé oficials, a la Copa Catalunya). Com 

a dada curiosa cal destacar que, empa-
tada amb la temporada 2011/2012, la 
present és la lliga més golejadora del 
central escapulat, amb tres dianes, just 
en un curs on l’equip, en general, signa 
la seva mitjana de gols més baixa de 
les darreres dècades.

 No obstant, el seu gol més important 
no va tenir lloc en lliga ni en play-off, 

sinó a la final de la Copa Catalunya 
2015, on un cop de cap seu al primer 
temps va servir per obrir la llauna i el 
camí cap al títol.

Si Alberto torna a ser titular en el dar-
rer partit de lliga contra el Sabadell B, 
haurà sumat 201 partits de campionat 
regular i promoció en 7 temporades 
completes. En el rànking històric de 

tots els temps, Alberto González és el 
7è jugador que més vegades ha vestit 
la samarreta de l’Europa al llarg de 110 
anys de vida de l’entitat i és un dels 
únics vuit que supera o iguala la xifra 
de 200 partits.

De l’actual plantilla, dos jugadors su-
peren aquesta xifra: el citat Alberto i el 
capità Álex Cano 

‘Top 10’ de la història

1- Ventura 383
2- Capella 363
3- Pep Rovira 309
4- Álex Cano 264
5- Amorós  247
6- Delmàs 235
7- Rovira 200
8- Alberto 200
9- Surrallès 199
10- Ureña 192
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Influirà en la confecció de la plantilla 
la previsible reducció de pressupost 
per l’impacte que ha suposat la pèr-
dua de la concessió de l’Àliga?
Els pressupostos sempre tenen influèn-
cia en les confeccions de les plantilles, 
tot i això confiem en 
poder dissenyar una 
plantilla competitiva i 
que pugui il·lusionar a la 
nostra afició.

Han de tenir un perfil 
especial o alguna ca-
racterística singular 
els jugadors que han de formar part 
de l’Europa?
L’Europa ha de tenir jugadors amb la 
mentalitat i ambició de poder lluitar per 
aconseguir objectius importants d’acord 
amb la història del club. Si, a més, es 

pot aconseguir que una part d’aquests 
jugadors puguin sortir del nostre futbol 
de base, afegiria un sentiment extra.

Aquest any ha pujat un jugador del 
planter al Primer Equip (Varona). Ens 

consta que si la situ-
ació a la classifica-
ció hagués estat una 
altra, hauríeu donat 
oportunitats a altres 
jugadors joves. Cara 
a la temporada que 
ve, tindran minuts ju-
gadors que ara estan 

al Filial o al Juvenil?
No podem garantir això ara mateix , però 
la nostra filosofia, com s’ha demostrat 
amb Varona i en altres llocs on hem 
estat, és comptar amb els jugadors del 
planter que siguin vàlids.

Tot dependrà de la composició final 
de la plantilla de la temporada vinent, 
però quin estil de joc us agradaria 
que tingués l’equip? Penseu que 
podrem estar a les posicions capda-
vanteres?
És molt aviat per parlar, 
però l’Europa sempre 
ha de tenir l’ambició 
de lluitar per estar a 
el més a dalt possible. 
Ens agradaria poder 
formar un equip prota-
gonista, que tingui bon 
tracte de la pilota, ofensiu, competitiu i 
amb uns valors clars i que siguin del tot 
innegociables. 

L’afició de l’Europa és exigent però 
molt fidel. Heu sentit el seu suport? 
Quin missatge voldrieu donar-li?
Sabem que l’afició de l’Europa és exi-
gent, però aquest any el que hem sentit 

ha estat el seu suport i 
el seu caliu en tot mo-
ment. Sempre han estat 
presents ajudant incon-
dicionalment l’equip en 
moments difícils i només 
podem fer que agraïr el 
seu comportament.

Per últim, voleu afegir alguna cosa 
més?
Sí, que visca l’Europa! 

“L’afició de l’Europa
és exigent però

nosaltres sempre
hem rebut caliu
en tot moment”

“Per a nosaltres,
iniciar un projecte
a l’Europa és un

repte molt
il·lusionant”
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El darrer Europa campió de lliga: 1976/1977

Sobre aquestes línies, a dalt de tot, l’equip campió en una imatge de pretemporada. A sota, equip protagonista del par-
tidàs del 9 d’octubre de 1976 al camp de Fabra i Coats. A la següent pàgina, a l’esquerra i en gran, Suescum aixecant 
la copa de campions de lliga. A la dreta, a dalt, Rodri i Romo en el darrer partit de lliga a casa, contra el Manresa, amb 
un estadi de Sardenya ple. Al mig, homenatge de l’equip i el club a l’entrenador Josep Monfort. A sota, desfilada de 
celebració amb banda de música inclosa i abanderada per l’enyorat Armand Guart.

[Francesc X. Monfort] · Quan el 23 de 
gener del 1977 el nostre equip va pro-
tagonitzar, amb un contundent 2 a 5 al 
camp de l’Avinguda de Navarra d’un 
grandíssim Badalona (Mayolas, Aladro, 
Marín, Rodri, Celestino, Cubells, José 
Luis Maderuelo…) una altra exhibició 
futbolística de qualitat, personalitat i 
caràcter com no es recordava en molt 
de  temps, semblava  incontestable que 
l’Europa ja no deixaria el liderat que 
aleshores ocupava i es propulsava per 
arrodonir amb autoritat una temporada 
literalment inesborrable, la del darrer 
títol de lliga del club, fins a la data, en 
qualsevol categoria.

Després d’anys precedents de travessa 
del desert i d’una dinàmica molt nega-
tiva i pessimista (l’últim títol aconseguit 
havia coincidit amb el recordat  ascens 
a Segona del 1962-63), el curs 76-77, 
ara fa 40 anys, va concloure, en efecte, 
amb l’obtenció d’un campionat que, molt 
més enllà de l’imprescindible i necessari 
retorn a Tercera Divisió per la porta 
gran, va generar que l’afició gracienca 
recuperés la il·lusió i l’orgull pels colors 
escapulats.

A Badalona, amb dues dianes d’icònics  
jugadors i golejadors, Emilio Montiagut  
i Salvador Sagrera, i un cinquè de 
l’hàbil extrem dret mallorquí  Marimón, 
l’Europa de futbolistes que també van 
deixar gran petjada com Pep Rovira a la 

porteria, Rodri Salinas, Valero, Balsera, 
Morgades, Galeano, Bujardón, Puig (de-
fenses); Javi Salvadó, Fàbrega, Romo, 
“Blanquito”, Suescum (migcampistes) 
i el davanter Rosa o el porter Roig, va 
conquerir gairebé una excel·lència en 
el joc.

Un altre dels molts exemples de la 
solvència i compromís de l’equip dirigit 
des de la banqueta per un entregat i il-
lusionat Josep Monfort , caldria buscar-
ho en el partidàs del 9 d’octubre del 76 
a l’entranyable camp de Fabra i Coats 
davant d’un potent Barça amateur (dels 
Blay, Pérez Cabedo, Mercader o Pere 
Gratacós, dècades més tard selecciona-
dor de Catalunya) amb un gran triomf 
(1-2) jugant a domicili amb deu homes 
per l’expulsió del jove mig Javi Salvadó 
des del minut 25. L’ordre defensiu i la 
contundència de Rodri, Galeano, Valero 
i Bujardón, la càtedra de Fàbrega al 
centre del camp o la jugada del 0 a 2 
en una acció al contraatac de tiralínies 
de Montiagut (26 gols en total), Sagrera 
(20) i el capità Suescun amb resolució 
del primer, posen els pèls de punta per 
vegades que es recordi.
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L’Europa 76-77 es va proclamar brillant 
campió per davant d’excel·lents equips 
com Figueres, Gavà, Júpiter, Hospitalet 
o els esmentats Badalona  i Barcelona 
amateur. La cirereta al pastís va ser un 
desenllaç rodó i molt emotiu en conso-
nància amb tot el que es va viure durant 
l’exercici amb una eufòrica celebració 
del títol en un Sardenya a vessar…ni 
més ni menys que l’emblemàtic 5 de 
juny,  diada fundacional del nostre club. 
No es podia demanar més!

Aquella recordada jornada del 1977 i 
amb la copa de campions rebuda a la 
gespa, l’equip es va enfrontar al Man-
resa en el darrer partit (2-2) enmig d’un 
ambient màgic amb el servei d’honor 

dels històrics Joan Matas, Esteve Pelaó 
i Francesc Alcoriza.

No menys mítica fou, en un context 
social i patrimonial molt especial, la 
figura de l’enyorat president Bernardí 
Balagué, rodejat d’europeistes de pedra 
picada com Vergés, Llauradó, Guirado, 
Fort, Griera o Grases. Alhora, el ‘mister’ 
Monfort (nascut a la Vila de Gràcia) va 
escollir al seu costat a la banqueta, en 
qualitat de delegat de l’equip,  al molt 
recordat exjugador Llibert Tomás, amb 
els no menys estimats germans Morales 
com a massatgistes. Una temporada 
certament rodona, sens dubte per re-
cordar, que encara ara suposa el darrer 
gran campionat de l’Europa 
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