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editorial
Les noies de Gràcia, al poder
En la recent ‘Nit de l’Esport de Gràcia 2017’ el CE Europa va 
obtenir el guardó com a ‘Millor trajectòria com a club o entitat’. Va 
ser premiada la important feina realitzada pels equips de futbol 
femení del Club. Aquesta trajectòria es va iniciar el 2001 amb la 
creació d’un equip sènior, tenint com a principal impulsor del pro-
jecte l’actual gerent del club, Jordi Vela. Eren temps en què molt 
pocs clubs catalans feien una aposta tant innovadora, com s’ha 
demostrat posteriorment amb el creixement a nivell mundial d’una 
igualtat social que ha trigat a arribar. 

Ràpidament es van anar asso-
lint categories superiors, al ma-
teix temps que s’anaven creant 
equips de base. El Femení A 
milita a Segona Divisió i ha par-
ticipat en totes les de edicions 
de Copa Catalunya des del 
2005 (excepte 2008), plantant-
se 4 cops a les semifinals. És 
considerat un dels 4 millors 
equips de Catalunya, juntament 
amb Barcelona, Espanyol i el 
Seagull de Badalona. 

La temporada passada el Juvenil i l’Infantil van quedar campions 
de les seves respectives lligues assolint la categoria máxima. 
Aquest any s’ha ampliat la secció amb la formació d’un cadet.
Quina és la clau d’aquest creixement? Un grup de jugadores 
fortament implicades en el joc i en compromís de club i que fan 
molta pinya, provocant que la marca Europa arribi arreu i comenci 
a ser un referent. Per qui  encara no s’hagi acostat al Nou Sarde-
nya o l’Àliga a veure futbol femení, ho recomanem. No en sortireu 
decebuts de l’esforç, l’entrega, ni tampoc de la seva alta qualitat 
futbolística. Les noies de Gràcia s’ho mereixen tot i més!

Actualment l’Europa
és considerat un dels

4 millors equips
de Catalunya

en futbol femení,
juntament amb

Barcelona, Espanyol
i el Seagull

de Badalona

Els instants previs al partit Europa-Ascó van recollir dos homenatges a dues figures històriques 
del club i de Gràcia. En primer terme, Xavi Lucas, excapità del Primer Equip i fins aquest estiu 
director de l’Escola de Futbol, va rebre un reconeixement públic a la seva trajectòria com a res-
ponsable d’una Escola que ha assolit un gran prestigi a tot Catalunya. En segon terme, la família 
del desaparegut Albert Musons, històric periodista, historiador i polític gracienc, va ser convidada 
al matx i el seu germà Jordi va fer el servei d’honor del partit 

Sentits homenatges a Lucas i Musons

L’Escapvlat per dins...

“L’Escapvlat” és un mitjà de comunicació 
oficial del CE Europa que depèn de forma 
directa de l’àrea de comunicació de la Junta 
Directiva i del Departament de Premsa. 
“L’Escapvlat” està produït per DBCoop i té 
una periodicitat mensual (2.500 exemplars).
“L’Escapvlat” és premi ‘Vilade Gràcia’ 2010 
i ‘premi ‘Nit de l’Esport’ 2013.

• Edició i Consell Rector

Junta Directiva del CE Europa

• Direcció

Agustí Tenllado (directiu) 
Àngel Garreta (cap de premsa)

• Maquetació
Àngel Garreta

• Redacció i fotografia
Àngel Garreta, Sònia Pérez, Fran Capell, 
Josep M. Clemente i Albert Ramírez.

• Fonts informatives i gràfiques
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?

Imatges de l’homenatge a Lucas (esquerra) i Musons (dreta).
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Vuit equips disparats com un coet!
Les lligues de base tot just acaben de comen-
çar i el camí d’una temporada és molt llarg, 
però fins al tancament d’aquest periòdic hi ha 
vuit equips de la base federada de l’Europa 
que ha començat la lliga a tota velocitat i en-
cara no coneixen la derrota. Alguns, fins i tot, 
han guanyat el 100% de partits del seu grup.

De la franja d’edat més alta a la més baixa, 
el Juvenil B és 2n classificat del grup 4 de 
preferent amb 18 de 24 punts possibles, a 2 
del líder. És ara mateix, també, l’equip menys 
golejat de la seva lliga. Per la seva banda, el 
Cadet C també marxa en segona posició, en 
aquest cas al grup 1 de Primera amb 14 de 
18 punts possibles. Situat a 2 punts del primer 
classificat, és l’equip que ha transformat més 
gols i només n’ha rebut dos.

En categoria infantil, l’equip ‘A’ és el líder del 
grup 1 de Primera amb 16 punts de 18 mentre 
que l’Infantil D també és el cap visible de la 
taula al grup 17 de Segona amb un ple de 
punts: 15 de 15. Pel que fa a l’Aleví A, 16 punts 
de 18 disputats el situen primer classificat del 
grup 2 de Primera. 

Especial menció mereixen els tres equips 
prebenjamins del club, tots ells havent guanyat 
tots els partits. El Prebenjamí A suma 12 de 
12 al grup 21, el Prebenjamí B 15 de 15 al 
grup 24 i el Prebenjamí C  un total de 15 de 
15 al grup 27 

El Juvenil B, Cadet C, Infantil A, Infantil D, Aleví A i els Prebenjamins A, B i C encara no coneixen la derrota

De dalt a baix i d’esquerra a dreta, fo-
tos d’onzes inicials, d’equip o instants 
d’alguns partits d’aquesta temporada 
del Juvenil B (contra el Llefià), Cadet 
C (contra Catalònia), Infantil A i In-
fantil D (ambdós jugant contra Young 
Talent), Aleví A (contra Badalona), 
Prebenjamí A (contra Martinenc), 
Prebenjamí B (contra Don Bosco) i 

Prebenjamí C (contra Llefià).
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Revisió dental als primers equips del club
La Clínica Dental Josep Maria Clemente, entitat col·laboradora del club, realitza un seguiment mèdic pioner

La col·laboració entre el club i la Clínica Dental 
Josep Maria Clemente va dur les primeres plan-
tilles del club a revisar la salut bucal.

Tenir una boca sana ajuda a millorar el rendi-
ment esportiu i, a la inversa, una bona pràctica 
esportiva pot tenir efectes beneficiosos en la 
salut. De totes maneres, la pràctica d’alguns 
esports pot afectar, en ocasions, a les dents i 
genives i, de retruc, perjudiquen els músculs, el 
rendiment esportiu i/o influeixen sobre malalties 
cardiovasculars.

Els esportistes d’elit no acostumen, en general, a 
tenir una bona salut bucal. Els principals proble-
mes són: inflamacions de les genives, càries pel 
tipus d’alimentació, traumatismes, desgast per 
l’estrès... Tot plegat pot provocar alteracions de 
l’articulació de la mandíbula que poden afectar 
a l’estabilitat del cos i a la qualitat de la son. Una 
bona cura de la salut bucal aportarà múltiples 
beneficis en el rendiment esportiu. La Junta 
Directiva del CE Europa, d’acord amb la Clínica 
Dental Josep Maria Clemente, col·laborador 
‘soci 1907’ de l’entitat, va fer una revisió bucal 
als jugadors de les primeres plantilles.

Entre altres coses es va realitzar als jugadors 
una radiografia de tota la boca (ortopantomo-
grafia), un qüestionari dental sobre antecedents 
i hàbits d’higiene, quant temps feia que s’havien 
fet la darrera revisió revisió i, tot seguit, una 
inspecció acurada de la cavitat bucal. 

Els resultats van ser semblants als d’altres grups 
d’esportistes:

• Inflamació de les genives: 50%
• Raspallar-se entre 2 i 3 cops al dia: 80%
• Última visita al dentista en menys d’un any 
(33%), entre un i dos anys (33%) i més de dos 
anys (33%)
• Alteració de l’articulació temporomandibular 
(ATM): 50%

Com a conclusió es pot dir que, encara que la 
salut bucal dels jugadors dels primers equips del 
nostre club no és del tot dolenta, sí que es pot 
millorar. Els serveis mèdics dels clubs de futbol 
professionals haurien de tenir en compte la salut 
bucal dels seus jugadors com una àrea més de 
control important de la seva salut. 

L’Europa és doncs, pioner entre els modestos en 
aplicar també aquest control de salut al marge 
dels habituals de la pràctica futbolística.

La Clínica Dental Josep Maria Clemente (Ronda 
del General Mitre, 190) ofereix els seus serveis 
a jugadors, familiars i socis del CE Europa a 
preu especial pel fet de ser membres del club 
escapulat.

En l’esport és important tot tipus de revisions 
físiques, corporals i de rendiment per a garantir 
una activitat lúdica i competitiva compaginable 
amb la millor salut possible 

Les tres equipacions 2017/2018
El Primer Equip de l’Europa i, en les 
properes setmanes i en extensió, tota 
la resta d’equips, ja coneixen quines 
3 combinacions d’equipacions lluiran 
aquesta temporada en partits en què 
exerceixin com a local o visitant. La 

primera, la tradicional: samarreta 
blanca amb escapulari blau i panta-
lons i mitges blaus. La segona, tota 
blava amb escapulari blanc i la terce-
ra, samarreta groga amb escapulari 
blanc i pantalons i mitges negres 

La versió 4.0 del CD d’història i esta-
dística del CE Europa, confeccionat 
una vegada més per l’europeista José 
Manuel Muñoz, es troba disponible a 
les oficines del club al preu únic de 
10€ i fins a finalitzar existències. En 
aquest CD es pot trobar absolutament 
tot l’historial competitiu de l’Europa en 
totes les categories regionals i estatals 
així com campionats de copa. Hi ha 
també les dades del club, plantilles, 
estadístiques contra rivals i un munt 
d’informació complementària que farà 
les delícies de tots aquells europeistes 
i dels amants de l’estadística 

No et quedis sense el teu CD! Entrega d’insígnies a socis
Els socis que aquest 2017 celebrin 25, 
50 o 75 anys de fidelitat ininterrompuda 
als colors de l’Europa, rebran el seu 
reconeixement anual en forma d’insíg-
nia del club.

Enguany, en absència extraordinària 
de la Diada del Soci, l’acte es farà 
aprofitant un partit de lliga a l’estadi. 
Aquest serà contra el degà del futbol 
català, el Palamós, el proper 26 de 
novembre al Nou Sardenya.

Així, els socis podran rebre el seu me-
rescut reconeixement públic 
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L’Europa i l’ICOF renoven el seu compromís
El prestigiós Institut de la Còrnia i Oftalmologia ofereix revisions i tractaments especials a membres del club

El prestigiós Institut de la Còrnia 
i d’Oftalmologia (ICOF) ofereix 
revisions i tractaments especials 
per a tota la família europeista.

Per segona temporada, l’ICOF 
renova el seu compromís amb 
l’entitat escapulada. Una repre-
sentació del Club Esportiu Eu-
ropa va visitar les instal·lacions 
de l’ICOF, situades al carrer 
Camèlies 18, a just 100 metres 
de l’estadi Nou Sardenya. La 
mateixa va estar encapçalada 
pel seu vicepresident, Eduard 
Garreta, i el gerent del club, Jordi 
Vela. També la van formar una 
representació dels dos principals 
equips del club, el Primer Equip 
(amb el tècnic Joan Esteva i els 
jugadors Alberto González –ca-
pità-, Dani Pujol, Ignasi Varona, 
Àlex Torres i Adri Guillen) i el 
Femení A (Andrea Porta i Pili 
Porta –capitanes-, Nany, Laia 
Castilla i Clara Clemente).

Tècnics i futbolistes van fer-se 
una revisió de la vista per part 
dels especialistes de la casa, 
una revisió que s’ampliarà pro-
perament als equips d’edat més 
petita dins l’Escola de Futbol 

de l’entitat per tal de fer diag-
nòstics preventius, en una edat 
primerenca, d’alguna possible 
alteració de la vista. Així mateix, 
l’ICOF posa a disposició dels 
socis i familiars un descompte 
del 20% en la primera visita, 
sigui per un control o per tractar 
dubtes mèdics.

L’Institut de la Còrnia i d’Oftalmo-
logia té una llarga trajectòria; Ja 
l’any 1994, el seu fundador, el Dr. 
Germán Arango García, va ser 
pioner en les diferents modalitats 
de cirurgia refractiva (miopia, 
hipermetropia i astigmatisme), 
base de l’oftalmologia actual.

L’ICOF disposa d’una superfície 
de 410 m2 , amb 4 unitats d’ex-
ploració i amplis quiròfans. Pos-
seeix les eines diagnòstiques 
necessàries i més avançades 
per una avaluació completa de 
la visió. La Dra. Arango, actual 
directora mèdica d’ICOF, és refe-
rent en còrnia i una de les figures 
del panorama mèdic actual amb 
més experiència en trasplanta-
ments de còrnia. Podeu trobar 
més informació i serveis al web 
icof.es  
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La Nit de l’Esport
reconeix l’Europa 
en tres categories
El club més guardonat a Gràcia el 2017
El club va recollir tres premis en 
la Nit de l’Esport Gracienc: un 
per a l’Europa-ACIDH, un per a 
l’Escola i un pel futbol femení, 
valorant la seva trajectòria i els 
seus èxits més recents.

De les deu categories premia-
des en la XXa edició de la Nit 
de l’Esport, tres d’elles van tenir 
el nom del CE Europa. L’entitat 
escapulada va ser reconeguda 
amb el premi ‘Millor acció lliga-
da al joc net” per a l’Escola de 
Futbol, el premi “Millor activitat 
del foment de l’esport inclusiu” 
per a l’Europa-ACIDH i el premi 

“Millor trajectòria com a club o 
entitat” pel conjunt dels equips 
femenins del club.

Aquesta petita gala local, iti-
nerant quant a l’escenari que 
l’acull, es va celebrar per pri-
mera vegada al barri del Camp 
d’en Grassot, concretament al 
Centre Cívic La Sedeta. Dues 
de les modalitats on l’Europa 
va resultar guanyador, l’acció 
lligada al joc net i el foment de 
l’esport inclusiu, eres noves 
d’aquesta edició. 

El jurat d’aquesta edició va 
estar format per Eloi Badia, 
Gerard Ardanuy, regidor i presi-
dent del districte de Gràcia res-
pectivament; Alberto Lacasta, 
conseller d’esports de Gràcia; 
José Maria Raya Cobo, Direc-
tor de Serveis a les Persones 
i al Territori de Gràcia; Núria 
Borràs, de l’Esportiu Claror 
Sardenya; Albert Vilardaga, 
periodista de l’Independent de 
Gràcia; i Josep Maria Bigas, 
comissionat del Consell de l’es-
port de Gràcia. Representant 
l’Europa van assistir per part de 
la Junta Directiva el president 

Vïctor Martínez i el vicepresi-
dent Eduard Garreta. 

Víctor Martínez va recollir els 
premis acompanyat de Ferran 
Delgado, de l’ACIDH, en el mo-
ment de rebre el guardó del fo-
ment de l’esport inclusiu i d’una 
representació de jugadores del 
Femení A, Femení B i Femení 
7 en el moment de rebre el 
guardó a la millor trajectòria. El 
conjunt gracienc va ser l’entitat 
o esportista que més reconei-
xements va rebre 

Futbol Femení: present i futur
Quatre equips dins l’estructu-
ra esportiva, un equip sènior 
que ha militat 13 de les seves 
17 temporades de vida a 
la divisió de plata del futbol 
estatal. Quatre ‘final four’ 
disputades de la Copa Cata-
lunya i els darrers anys lluitant 

per una plaça de play-off per 
pujar la màxima categoria del 
futbol. Sens dubte, la secció 
femenina de l’Europa és la 
que, en proporció al temps 
de vida, més ràpidament ha 
crescut dins l’entitat gracienca 
i, de moment, sembla no tenir 

aturador. Aquests dies, les 
tres plantilles guardonades 
en la passada ‘Nit de l’Esport’ 
de Gràcia es van fer la foto, 
abans dels seus partits, amb 
el trofeu obtingut. Sota aques-
tes línies, consecutivament, 
Femení A, B i 7 
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MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Xavier Vidal
L’Europa i la Guerra Civil (II): El retorn entre els millors

Amb el Comitè d’Incautació portant les 
regnes del club, l’Europa iniciava el mes 
de setembre del 1936 sense encara sa-
ber res de l’inici de les competicions ofi-
cials. Per tant, al llarg d’aquest mes es 
van jugar diversos partits amistosos, el 
primer contra una selecció de Mallorca, 
amb victòria per 5-2. Aquesta selecció 
estava formada pels jugadors de futbol 
mallorquins que s’havien desplaçat a 
Barcelona per participar en l’Olimpiada 
Popular però que no van poder tornar a 
Mallorca donat que, a l’illa, havia triom-
fat el cop d’estat. Un altre partit va ser 
contra el Sant Andreu (derrota per 2-1) 
on es disputaria la “Copa Diada” cedida 
per l’Ajuntament de Barcelona. 

En aquest partit, la porteria escapulada 
seria defensada per Florenza exjugador 
de quan s’estava a Primera Divisió i 
que a causa de la guerra es trobava a 
Barcelona. Casualment el porter titular 
gracienc, Montserrat, i el reserva, Galay, 
estaven lesionats i el nostre exporter es 
va oferir per disputar el partit. Finalment 
es va  guanyar per 2-4 al Sants i el darrer 
partit va ser contra l’Horta aconseguint 
també una clara victòria per 8-1. Tots 
aquests partits eren a benefici de les mi-
lícies que lluitaven contra l’aixecament 
militar i marcats per un fort component 
polític. A principis del mes d’octubre 
s’iniciaven els diversos Campionats de 

Catalunya on l’Europa  militava al Grup 
B de la Primera Categoria, juntament 
amb l’Horta, Martinenc, Sant Andreu, 
Vic, Sants, Terrassa i Júpiter. En aquest 
mes la revolta anarco-sindicalista ja ha-
via sigut controlada per la Generalitat, 
fet que, unit a que el front de guerra 
estava lluny de Catalunya, donava una 
certa estabilitat. Una estabilitat aprofita-
da per començar el curs futbolístic. Hem 
de dir, però, que 
amb l’inici d’aquest 
Campionat comen-
çava una tirallonga 
de competicions 
que, gairebé sense 
descans, s’allarga-
ria fins l’agost del 
1938.  A la plantilla 
escapulada que 
disputaria aquest 
campionat hi des-
tacaven el porter 
Montserrat, el de-
fenses Famades 
i Barberà, els migcampistes  Layola, 
Muntaner i Serracant i a la davantera 
hem de recordar als germans Ballester, 
a l’extrem Solé i a Gonzalvo I. 

Deixem constància d’un dels primers 
onzes de la competició: Montserrat; 
Barberá, Famadas; Gimeno, Layola, 
Mas; Sole, Palomeras, Ballester I, 

Gonzalvo I i Ballester II.  El 18 d’octubre 
s’organitzava a l’estadi de Les Corts un 
Catalunya - País Valencià, on a l’equip 
titular hi va jugar Joan Muntané, que 
seria l´únic jugador de la Primera B que 
va ser seleccionat i que jugaria de titular. 
Al mes de novembre Serracant marxava 
cap a Cartagena per incoporar-se a 
la marina. Izquierdo, Millán i Gómez 
també havien sigut cridats a defensar 

la República.

A finals de gener 
del 1937 s’acaba-
va el Campionat i 
l’Europa quedaria 
classificat en quart 
lloc, posició que li 
donava dret a jugar 
una promoció per 
ascendir al Grup 
A, però a darrera 
hora la Federació 
Catalana la va sus-
pendre. En el seu 

lloc la FCF és va ‘inventar’ un campi-
onat anomenat de ‘Promoció i Lliga 
Comarcal’.  Aquesta competició era un 
poti-poti d’equips entre els que havien 
de disputar la fase d’ascens i 8 equips 
més que no se sap ben bé d’on surten. 
Per tant, els equips que jugarien amb 
l’Europa serien: Sabadell i Badalona 
(darrers classificats de la Primera Ca-

tegoria A), Vic, Júpiter i  Martinenc (els 
tres promocionistes juntament amb els 
graciencs) i Terrassa, Mollet, Iluro, Sant 
Andreu, Manresa, Horta, Sants i Gràcia. 
(els 8 equips afegits sense saber-ne el 
motiu). Aleshores, per complicar encara 
més les coses, els 4 equips promocio-
nistes més els 2 de Primera, tindrien 
una classificació paral·lela i exclusiva  
que serviria per decidir qui ascendia al 
Grup A del Campionat de Catalunya.  
Així doncs al mes d’abril del 1937 i 
amb la ciutat de Barcelona patint ja els 
bombardejos de l’aviació feixista, l’Eu-
ropa iniciava el que els seus dirigents 
perseguien des del 1931: retornar a la 
màxima categoria del futbol català. 

Els escapulats van començar la lliga 
amb força i aconseguirien 4 victòries 
seguides per a després iniciar una sèrie 
de partits amb victòries clares i derrotes 
contundents que van acabar (en el dar-
rer partit de la lliga de promocionistes, 
ja que la Comarcal encara continuava) 
amb un empat a 2 a casa contra el Jú-
piter. Aquest resultat donava l’ascens 
a la Primera Categoria A. Això passava 
un 6 de juny del 1937. Tot just 7 anys 
després, l’Europa tornava a competir 
amb els millors de Catalunya, o això es 
creia, ja que un nou gir de guió compli-
caria les coses una mica més, però això 
serà objecte d’una altra història.
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