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editorial
Xifres i fidelitat
Quan hom parla de llegendes en referència als clubs de futbol, 
automàticament es pensa en aquells jugadors que han marcat 
època. Alguns ho han fet de manera esporàdica, però merave-
llant el públic per una sèrie de qualitats tècniques i/o de caràcter. 
Altres, no absents d’aquesta qualitat, ho han fet per una llarga 
presència sota la mateixa samarreta any rere any.
 
En clau Europa és fàcil pensar en dos noms: Ventura Gómez 
i Carles Capella, els dos futbolistes que, amb 383 i 363 partits 

respectivament, més han 
vestit l’escapulada en partit 
oficial de lliga i promoció. En 
temps present i en actiu a les 
files gracienques, Álex Cano 
busca apropar-se al tercer 
calaix del podi que ara ocupa 
el porter Pep Rovira amb 309 
partits. L’actual capità gracienc 
podria assolir-ho la tempora-
da 2018/2019 si el destí i les 
lesions no provoquen cap canvi 
de paradigma.

Però no només els jugadors fan història, sinó que també els 
tècnics tenen el seu ‘hall of fame’ dins les entitats. Pedro Dólera 
és qui més partits ha dirigit al capdavant de la primera plantilla 
escapulada en més de cent anys (amb 249 duels de lliga i play-off 
d’ascens). Aquesta setmana, un altre tècnic ha fet història, en 
aquesta ocasió amb l’Europa B. David Vilajoana ha arribat als 
150 partits amb l’equip que el club té a Segona Catalana.

El futbol modern conserva pocs actius d’un equip de futbol que 
visquin llargues temporades dins les entitats i els seus projectes. 
Això fa que la xifra assolida per Vilajoana mereixi ser reconeguda.

El futbol modern
conserva pocs

actius d’un equip
de futbol que

visquin llargues
temporades

dins les entitats
i els seus
projectes

Les plantilles del Primer Equip masculí i el sènior femení, acompanyades dels directius Eduard 
Garreta i Ramon Vergés, van visitar els infants acollits al centre de Sant Josep de la Muntanya, una 
visita anual que ja és tradicional donada la llarga col·laboració que hi ha entre les dues entitats.

A l’Europa hi ha, actualment, 14 infants amb beques esportives que poden practicar futbol i els 
valors de l’esport a les instal·lacions gracienques 

Visita institucional a Sant Josep de la Muntanya

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.
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... qui som?

L’expedició escapulada que va visitar el centre
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Vilajoana entra dins la història del club
El 22 de setembre de l’any 
2013 s’estrenava una nova 
temporada a la Quarta Cata-
lana, la darrera categoria del 
futbol català. L’Europa B, que 
al llarg de les dècades ha tingut 
diferents etapes d’existència i 
desaparició, duia només un any 
refundat (l’estiu del 2012). El 
conjunt escapulat afrontava la 
segona temporada a la darrera 
divisió i la banqueta de l’equip 
patia un relleu, el de David 
Vilajoana agafant les regnes 
que el primer any de nova vida 
de l’equip havia dut Casimiro 
Arellano.

Així doncs, arribava a Gràcia, 
procedent del Sant Ignasi, un 
nou tècnic per intentar ascendir 
a Tercera Catalana -l’any ante-
rior el conjunt gracienc havia 
perdut la promoció d’ascens 
com a segon classificat contra 
el Castellbisbal-. L’equip ho va 
fer a la primera i com a campió 
de grup, enllaçant posterior-
ment un altre ascens de forma 
consecutiva fins assolir la tem-
porada 2015/2016 la Segona 
Catalana, divisió on actualment 
milita l’equip. 
El primer curs en aquesta cate-
goria va finalitzar amb l’Europa 

B en el 9è lloc i la temporada 
passada en el 5è. Actualment el 
conjunt europeista lluita per as-
solir una de les dues primeres 
posicions, sigui la de campió 
(ascens directe) o subcampió 
(promoció d’ascens).

Quatre temporades i mitja 
després d’aterrar a Gràcia, Vi-
lajoana afronta l’inici del 2018 
amb una xifra rodona al seu 
currículum. El proper diumenge 
21 de gener, en el gran duel 
directe per l’ascens davant la 
Guineueta, l’entrenador rebrà 
un merescut reconeixement 

El tècnic de l’Europa B suma 150 partits dirigits amb dos ascensos a l’esquena i buscant assolir el tercer
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Un inici molt prometedor del 2018
L’Europa guanya per primera vegada el Cerdanyola a casa i es fa fort amb una campanada a Terrassa
L’aturada de Nadal li ha provat bé a la primera 
plantilla escapulada. Els dos primers partits del 
2018 s’han signat amb victòria, tots dos de fac-
tura complicada. La primera, a casa, contra un 
sempre incòmode Cerdanyola que, des que va 
ascendir a Tercera Divisió, havia puntuat sempre 
al Nou Sardenya, majoritàriament sumant victòri-
es. L’1-0 de l’Europa el 7 de gener va ser un bon 
regal de Reis a la parròquia europeista.

El primer desplaçament del nou any dibuixava un 
cartell de categoria: Terrassa-Europa. L’Olímpic 
és un estadi que genera tot tipus de records. Allà, 
l’Europa ha sumat grans victòries en els temps 
recents i també doloroses derrotes com la de la 
temporada passada.

El conjunt egarenc, a més, només havia perdut 
2 partits en tota la lliga i un únic duel al seu ter-
reny de joc, un autèntic fortí actual de la Tercera 
Divisió. L’Europa, malgrat començar amb un 1-0 
al minut 3 de joc, va signar un duel excel·lent 
tàctica, física i ofensivament per capgirar el 
marcador i signar un gran 1-3 final. 

Aquests dos duels més la resta de combinacions 
en partits amb rivals directes en la lluita per la 
promoció d’ascens fa que l’Europa, superada la 
jornada 21 del campionat, es trobi -a tancament 
d’aquest article- a 2 punts de la primera de les 
places que dona dret al play-off i també de la 
tercera posició. El grup capdavanter d’equips 
manté una curta distància entre els clubs 

Dani Pujol causa baixa forçada de la plantilla per motius laborals
Un canvi de feina i la distància de la 
mateixa respecte Gràcia ha obligat Dani 
Pujol a abandonar la disciplina del club 
escapulat.

El futbolista va disputar contra el Cer-
danyola -foto- el seu darrer encontre. 
Dani Pujol va aterrar a Gràcia ara just 
fa un any, també al mercat d’hivern, 
procedent del Terrassa. En la primera 
mitja temporada com a extrem i en la 
segona mitja com a lateral ha sumat, 
curiosament, tota una temporada de 
partits: 38 encontres disputats (18+20) 

amb 37 titularitats i 3.193 minuts acu-
mulats. Amb la samarreta escapulada 
ha signat 4 gols, tres d’ells en un mateix 
partit i de vital importància en la dar-
rera jornada de la temporada passada 
contra el Sabadell B i que va servir per 
signar la permanència total a Tercera.

L’obligació de la marxa per motius 
laborals no només suposa una pèrdua 
esportiva en el perfil d’un jugador poli-
valent, sinó també humana com a peça 
dins el vestidor. El club li obre les portes 
a un possible retorn futur 

Raillo celebra l’1-3 amb què l’Europa va guanyar a Terrassa

Álex Cano ha jugat tots els minuts possibles de la lliga
En el vocabulari periodístic es-
portiu un ‘maratonià’ és aquell 
jugador que ha participat de 
titular en tots els partits d’una 
competició i mai ha abandonat 
el terreny de joc: ni per lesió, ni 
per substitució ni se n’ha perdut 
cap per sanció.

Pocs futbolistes aconsegueixen 
acabar una temporada de 38 
partits, en qualsevol categoria, 

amb el 100% d’encontres dis-
putats. Els que ho fan, són la 
majoria d’ells porters. Quant a 
jugadors de camp, es dona la 
situació molt aïlladament.
 
Enguany, el capità de l’Europa, 
Álex Cano, manté encara la 
condició de maratonià. El cen-
tral europeista ha sumat tots 
21 partits jugats fins ara a les 
seves esquenes, el que vol dir 

un total acumulat de 1.890 mi-
nuts. El ‘Capicano’ ha vist fins a 
la data tres cartulines grogues, 
fet que vol dir que encara en té 
dues de marge per a complir la 
cinquena d’un cicle, factor que 
l’obligaria, a la força, a deixar 
de ser maratonià.

Cano està realitzant enguany 
una de les seves millors tem-
porades al club 
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L’Assemblea ratifica càrrecs i obre una nova reforma d’estatuts
La convocatòria, de caràcter extraordinari, va aprovar tots els punts de l’ordre del dia i va tractar diferents esmenes
Els socis van resoldre, a finals 
del passat desembre, les esme-
nes a l’acta de l’Assemblea Ge-
neral, tot aprovant la liquidació 
de comptes pendents, ratificant 
membres de Control i obrint la 
modificació d’estatuts.

Citats al Centre Moral i Instructiu 
de Gràcia, ‘El Centre’, i donant 
inici a les 19:35 hores del dia 18 
amb la salutació del president 
i davant la presència inicial de 
32 socis inicials -van ser final-
ment 36 el màxim de presents a 
l’Assemblea-, es van tractar els 
següents punts de l’ordre del dia 
amb la presència a taula de la 
Junta Directiva i del soci David 
Civit en qualitat d’assessor fiscal 
del club per explicar i resoldre 
dubtes de l’apartat d’auditoria:

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta 
de l’Assemblea Ordinària del 21 
de setembre, prèvia votació de 
les esmenes presentades.

2) Presentació i aprovació, si 
s’escau, de la liquidació i estat de 
comptes de l’exercici 16-17.

3) Ratificació dels membres de 
la Comissió de Control i Trans-
parència.

4) Proposta de revisió dels 
Estatuts.

5) Precs i preguntes

En aquest sentit, es van apro-
var i refusar diferents esmenes 
presentades i aprovar i ratificar 
tots els següents punts d’una 
Assembla curta en durada.

Una nova comissió per a 
reformar els estatuts

Quan l’antiga Comissió de 
Reforma dels Estatuts (CRE) 
va presentar el seu projecte 
final i els socis van aprovar la 
nova ‘carta magna’ del club, 
aquesta va entrar en funciona-
ment en tots els seus apartats. 
Uns pocs anys després, però, 
s’ha vist, en l’exercici de la 
pràctica, que algunes com-
petències, àrees, definicions, 
terminis, configuracions de 
departaments i condicions que 
recull no s’ajusten al 100% a la 
realitat del club en l’actualitat.

En breu, el club convocarà 
una nova CRE oberta a tothom 
per presentar una proposta 
de canvi de només uns quants 
articles del text  

Sobre aquestes línies, una imatge de la taula presidencial amb els directius. A sota, una vista
de la sala des del darrere en el moment del tractament del primer punt de l’ordre del dia.
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MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Xavier Vidal
L’Europa i la Guerra Civil (III): Una promoció eterna

A l’anterior capítol deixàvem l’Europa 
a principis de juny de 1937, després 
d’aconseguir l’ascens a la màxima ca-
tegoria del Campionat de Catalunya... o 
això es creia. Amb el conflicte bèl·lic en 
marxa, el tradicional calendari futbolístic 
d’acabar les competicions al mes de 
juny no es respectaria i, per tant, la Lliga 
Comarcal (disputada al mateix temps 
que la promoció d’ascens) continuava 
el seu curs. 

Així doncs, van anar jugant-se jornades 
durant tot el mes de juny, juliol i agost, 
però arribada la jornada 20 del cam-
pionat (el dia 15 d’agost) la Federació 
Catalana, de manera arbitrària, suspe-
nia la Lliga Comarcal i anunciava que la 
promoció d’ascens on havien ascendit 
Júpiter i Europa, també quedava anul-
lada  i, el pitjor de tot,  s’hauria de  tornar 
a jugar!. En una reunió a la seu de la 
FCF s’acordava que la promoció a jugar 
entre Júpiter, Martinenc, Vic i Europa es 
disputaria en format de lligueta i a una 
sola volta, en camps de joc neutrals i 
ascendirien els dos primers. El Vic va 
demanar poder fer alguna incorporació, 
donat que tenia molts jugadors despla-
çats al front de guerra, però l’oposició 
dels grisgranes i dels escapulats de-
sestimaria aquesta mesura, fet que 
provocaria que els d’Osona es retiressin 
de la competició. 

Per tant, el dia 22 d’agost, es a dir una 
setmana després d’anul·lar la Lliga 
Comarcal, es disputava al camp del 
Badalona el primer partit de la promoció 
‘definitiva’ per l’ascens, entre el Júpiter 
i l’Europa. En un mal partit dels nostres 
es va perdre per un clar 3-0; les coses 
no començaven gens bé. A la segona 
jornada, òbviament tocava jugar contra 
el Martinenc, aquesta vegada a Sar-
rià. El partit va començar de manera 
tranquil·la i molt disputada pels dos 
equips, l’Europa s’avançava mitjançant 
Gonzalvo I, però les coses es van anar 
complicant quan Cifré i Muntaner es 
lesionaven, fet que obligava a fer canvis 

de posicions dels jugadors en el 
terreny de joc (no existien les 
substitucions). Els del Guinardó 
aconseguirien marcar l’empat i, 
malgrat que tothom havia vist el 
gol com legal, l’àrbitre Laplana 
assenyalava fora de joc i el gol 
no pujaria al marcador. Aquest 
fet encendria de mala manera 
els ànims dels jugadors del Marti-
nenc, que van iniciar una picaba-
ralla amb els nostres jugadors i on 
el col.legiat es va veure incapaç 
d’aturar l’espiral de violència que 
ja hi havia entre els futbolistes i va 
cridar a les forces de l’ordre a in-
tervenir per posar pau. S’acabava 
la primera part i les picabaralles 
continuaven aquesta vegada als 
vestidors.  Pocs minuts després 
de la represa, el Martinenc empa-
tava, però les males noticies es 
van anar acumulant  i Muntaner 
no podia continuar i es retiraria, 
per tant els graciencs es queda-
ven amb 10 homes. Els vermells van  
pressionar de valent, però la defensa 
europeista aguantava sense problemes 
i quan faltaven 10 minuts per finalitzar 
el partit, un contraatac conduit per Mes-
seguer el culminava Font i feia pujar 
el 2-1 definitiu. El malestar a les files 
del Martinenc era molt gran, tant que 
al finalitzar el partit van presentar una 
queixa al Comité de Competició per 
l’actuació arbitral. 

Així les coses, el darrer partit Júpiter-
Martinenc resultaria decisiu per l’ascens, 
una derrota o empat dels del Guinardó 
significaria l’ascens de l’Europa; però ai-
xò no va succeir ja que els vermells van 
aconseguir una victòria per 1-0. Per tant, 
els tres equips quedaven empatats a 2 
punts i s’havia de disputar un altre fase 
d’ascens.... Seguint el mateix format 
que aquesta darrera fase de promoció, 
el 19 de setembre estava previst jugar a 
Sarrià, el primer partit de promoció Júpi-
ter-Martinenc, però aquests darrers no 
es presentarien al·legant que el Comité 

encara no havia pres cap decisió sobre 
la queixa del partit contra els escapulats. 
Aquesta no compareixença faria que el 
Martinenc fos automàticament eliminat i 
que Europa i Júpiter pugessin , aquesta 
vegada sí, a la màxima categoria del 
futbol català. Això passava un 23 de 
setembre i el 2 d’octubre s’iniciava el 
nou campionat, una bogeria que només 
s’entén en el clima bèl·lic en que es 
trobava Catalunya. 

Com a mostra de tot aquest desgavell, 
donarem un seguit de dades i detalls 
per fer una idea general de tot plegat. 
La temporada 1936-37 va iniciar-se (pel 
que fa a partits oficials) el 4 d’octubre 
de 1936 i, com hem vist, concloïa a 
finals de setembre de 1937. Un any 
sencer!!! Tot i ascendir i estr ja de ple en 
la temporada 1937-38, les competicions 
s’enllaçaven unes amb les altres sense 
aturador. Es pot arribar a afirmar que 
aquest ‘no-parar’ estava fet de manera 
intencionada per tal que el poble tingués 
alguna distracció enmig de la guerra. 
L’Europa va jugar 34 partits oficials  

(comptant els anul·lats, però que en 
el moment eren oficials) una barbaritat 
quan la mitja en aquells anys de la his-
tòria del futbol era d’uns 14 o 15. 

De la primera alineació a la darrera 
només hi havia 4 jugadors que seguien, 
la resta havien sigut majoritàriament cri-
dats al front. El Club, al llarg d’aquesta 
temporada, va arribar a tenir mobilitzats 
al front de guerra, en algun moment, els 
següents jugadors : Montserrat, Izqui-
erdo, Hernández, Barbará, Famadas, 
Gómez, Cifré, Muntané, Gimeno, Ser-
racant, Nieto, Blay, Palomeras, Ballester 
I, Solé, Ubeda, Gasulla i Galay.

De totes maneres i malgrat les nom-
broses dificultats de tot tipus, aquells 
irreductibles europeistes que el 1931 
havien començat a aixecar el club gai-
rebé del no-res, aconseguien un dels 
objectius marcats pels dirigirents, que 
era tornar l’Europa a la màxima cate-
goria del futbol català. No obstant, nous 
problemes estaven a punt d’iniciar-se 
dins el serial d’aquells anys.
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Tècnics ‘quilòmetre zero’
39 dels 59 membres de cos tècnic dels equips
de base han estat, en el passat, jugadors del club

Encarregant-se de vetllar pel 
futur organitzatiu, esportiu, 
tècnic i logístic del Futbol For-
matiu masculí del club hi ha 59 
persones entre coordinadors, 
entrenadors i personal adjunt 
del cos tècnic. D’aquestes, 39 
han estat en el passat jugadors 
de base, del Primer Equip o del 

Femení A, alguns d’ells encara 
en actiu com Victor Vilajosana, 
Unai Rubio, Pablo Sanz, Ga-
briel Serrat, Guillem Josa, Adri 
Guillen i Ignasi Varona.

Entre els que duen més anys, 
dos dels que més, Ramon 
Gatell i Òscar Belis, coordinen 

el Futbol Formatiu masculí del 
club i l’Escola de Futbol respec-
tivament.  Aquest és el ‘Top 10’ 
de tècnics de base amb més 
anys vinculats al club (sumant 
diferents rols interns):

18 anys
Ramon Gatell
17 anys
Òscar Belis
Guillem Josa
16 anys
Xavi Vargas
14 anys
Marc Rodríguez
Marc Bernaldo
Xavi Falcón
Nil Capdevila
13 anys
Gonzalo Riutort
Ramon Terrats     

Viu Sant Medir
amb l’Europa!

Enguany serà la segona vega-
da que la refundada colla de 
Sant Medir d’Els Ben Plantats 
del Club Esportiu Europa surti 
a repartir caramels i alegria, 
matí i tarda durant el proper 
3 de març, pels carrers de 

Gràcia. Tal com es va fer l’any 
passat, una persona pot ser 
l’afortunada guanyadora de 2 
places dalt d’un dels dos cami-
ons de l’Europa que, al vespre, 
recorrerà de dalt a baix Gran 
de Gràcia i Jardinets.

Per tal de poder participar en el 
concurs d’aquestes places cal 
comprar un número de rifa (per 
1€) que es pot obtenir a les 
oficines del club en horari la-
borable de dilluns a divendres 
(11 a 14 i 17 a 20 h.)  
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