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editorial
L’hora de les emocions
El més emocionant d’una temporada és el final. Per a bé i per a
mal. De forma lúdica, federada o exigentment competitiva. Tots
els equips del club, masculins i femenins, sèniors, de base i
escolars, es juguen el desenllaç de les seves competicions amb
diferents objectius a la vista, alguns per ascendir, altres per acabar tranquils el curs i alguns per evitar el descens.
Pel que fa als principals equips de l’entitat, gairebé tots tenen
la temporada encara per decidir. Qui sembla tenir un final més
còmode, a la mitja taula alta
S’apropa un dels grans de la lliga, és el Femení A,
allunyadíssim del descens
moments de tota
(matemàticament imposisble)
temporada: el final
i amb la promoció d’ascens a
Primera Divisió també fora de
dels campionats i,
tota matemàtica. Tenen més
amb ell, els nervis
en joc el Primer Equip, l’Euper assolir objectius ropa B i el Juvenil A. Tots ells
de tots els nivells
aspiren a disputar l’ascens de
en totes les seccions categoria i, d’entre ells, l’equip
de Lliga Nacional juvenil és
esportives de l’entitat qui té més a tocar la Divisió
d’Honor.
El Primer Equip es manté a 4 punts del play-off a falta de vuit
jornades i l’Europa B afronta aquest cap de setmana, a Mataró,
un duel directe i decisiu en lluita per la segona plaça, la que dona
dret a jugar-se l’ascens a Primera Catalana. Així doncs, s’apropa
un dels grans moments de tota temporada: el final dels campionats i, amb ell, els nervis per assolir objectius de tots els nivells
en totes les seccions esportives de l’entitat. Alguns, com en el cas
del Primer Equip i el Juvenil A, un objectiu no marcat a principi de
temporada i que, cas d’arribar, superaria les espectatives i simbolitzaria un gran èxit col·lectiu.
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L’Escola ja coneix els campions de la Lliga
La temporada interna de Lliga de l’Escola arriba
a la seva fi i ja es coneixen els equips i les aficions que n’han resultat campiones. Deu equips
i nou aficions han guanyat el títol de Lliga de
l’Escola de Futbol del CE Europa.
La competició ha finalitzat i ara arriba el torn de
la Copa. Us oferim la llista de guanyadors.
EQUIPS CAMPIONS
PROMESES: Burkina i Namibia
PREBENJAMINS: Puerto Rico i Perú

BENJAMINS: Japó i Kuwait
ALEVINS: Tonga i Nauru
INFANTILS-CADETS: Luxemburg i Suïssa
AFICIONS CAMPIONES
PROMESES: Burkina i Chad
PREBENJAMINS: Argentina i Ecuador
BENJAMINS: Oman i Nepal
ALEVINS: Fiji i Australia
INFANTILS-CADETS: Suïssa
Les xifres, consultables a ceeuropa.cat

A l’esquerra, celebració d’un gol de la lliga. A la dreta, una de les aficions animant
L’Escapvlat per dins...
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“L’Escapvlat” està produït per DBCoop i té
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“L’Escapvlat” és premi ‘Vilade Gràcia’ 2010
i ‘premi ‘Nit de l’Esport’ 2013.

• Redacció i fotografia

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

Publicitat: Xavier Garcia (Tel. 627 017 071)
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... qui som?
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Sant Medir
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L’Europa i el dia més dolç de l’any!

Els Ben Plantats, refundats el 2016, sumen dues diades de Sant Medir duent el nom del club per Gràcia
Els colors de l’Europa, dalt de
tres cavalls i dos camions, van
desfilar per Gràcia durant matí
i vespre del 3 de març.
Pel matí, partint del Nou Sardenya, recorrent part de l’eix
de Gràcia Nova i Camp d’en
Grassot, per a després trencar
per Encarnació fins arribar a
Torrent de l’Olla. Pas obligat
per la Plaça de la Vila i Gran
de Gràcia cap a dalt per a tornar en direcció a l’estadi, punt
tant d’orígen com de final de
la desfilada matinal. Dalt dels
camions, directius de la colla,
romeus i nens de l’Escola i el
Futbol Base del club.
Al vespre, Els Ben Plantats
van repartir caramels amb la
directiva i romeus de la colla
d’Els Ben Plantats, president i
directius de l’Europa, capitans
i tècnics dels quatre principals
equips del club masculins i
femenins, la consellera de
districte Núria Pi, d’Esquerra
Republicana i la guanyadora
del concurs d’una plaça dalt
del camió europeista, Carme
Ferrer, vicepresidenta del grup
d’estudis Coll-Vallcarca

Raquel Cachà, nova presidenta
Els Ben Plantats ja tenen la vista posada en l’any 2019 i amb
alguns canvis, com el relleu com a president fundacional de
Ferran Ferran (seguirà sent, però, l’abanderat). La nova presidenta serà Raquel Cachà. Així mateix, la colla buscarà créixer
d’aquí al proper Sant Medir, especialment en el nombre de
romeus actius que vulguin impulsar els colors de l’Europa
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Primer Equip

Qui diu impossible?

L’invicte líder de Tercera visita l’estadi
El diumenge 25 de març del 2017 es
disputa al Nou Sardenya el partit més
complicat per a l’Europa dels darrers
anys. Ho és per un únic motiu: visita el
recinte gracienc el líder, l’Espanyol B,
que encara no ha encaixat cap derrota
i va camí d’un rècord històric.
Mai cap català, en tota la història del
futbol, ha acabat la lliga de Tercera amb
zero derrotes. Cap ni un. Ni ara que
la Tercera és 100% catalana ni quan
aquesta categoria era el tercer esglaó
real (abans de la creació de la Segona
B) i hi havia equips d’altres comunitats.
Cap campió del grup dels catalans ha

acabat la lliga sense perdre. El millor
registre el té el Gimnàstic de Tarragona
la temporada 1943/1944, amb una única
derrota. Val a dir, però, que en lliga de
10 equips en total.
En lligues posteriors (ja amb 16, 18 o 20
equips), tot campió ha encaixat, mínim,
dues derrotes. Els cinc millors registres
de dues derrotes els tenen el propi
Gimnàstic (60/61), el mateix Espanyol
B (94/95), Palamós (01/02), L’Hospitalet
(09/10) i Prat (15/16).
Serà l’Europa capaç d’espatllar la festa
al líder? Veniu a comprovar-ho!
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Fer: “Des de fora pateixes més per l’equip”
l’equip. A més, em porto molt bé amb
ell i crec que si els dos estem millorant
tant és també gràcies a la feina que
fa el nostre entrenador de porters, en
Marc Gamón.

Durant l’escalfament del derbi EuropaSant Andreu del 12 de novembre del
2017, el porter Fer es va lesionar al
maluc i no va poder sortir a l’onze inicial.
Des de llavors, una llarga lesió el manté
apartat dels terrenys de joc però atent a
les evolucions dels seus companys. Al
club hem volgut parlar amb ell.
Com estàs vivint aquests mesos
des de la teva lesió?
Estan sent uns mesos complicats, ja
que al principi semblava que no seria
per tant. Però bé, amb moltes ganes
de recuperar-me el més aviat possible
per poder tornar a estar al camp amb
els meus companys.

L’inici d’aquesta temporada apuntava al de la teva consolidació com
a primer porter titular. També ho
senties així?
No, en cap moment he pensat que sóc
o anava a ser el porter titular. Si que
és veritat que el fet de ser més ‘veterà’
que, en aquest cas, l’Arnau, quant a
edat i anys al club, t’ho pot fer pensar,
però no era així. Des del principi he
entrenat cada setmana lluitant per
a que el cap de setmana següent el
‘míster’ cregués que havia de jugar jo.
S’està més nerviós veient l’equip
des de fora o des del camp?
Sense cap mena de dubte, des de

fora del camp. Quan estàs jugant
estàs molt centrat en el joc. Sí que és
veritat que abans d’un partit sempre hi
ha una mica de nervis, però un cop ja
surts a escalfar i toques les primeres
pilotes ja es passa tot. En canvi, des
de fora veus com arriben les ocasions
i que no entra la pilota o veus com
l’altre equip en aquell moment està
dominant més i pateixes per l’equip.
Com veus la temporada que està
fent Arnau?
Molt bé, és un gran porter amb molta
projecció. Té molt bon joc de peus,
que li envejo, i tàcticament sap decidir en cada moment què li convé a

Quina recta final de lliga creus que
farà l’equip?
Ara mateix ens trobem en una situació
que al principi no pensàvem que estaríem. Com diu en Joan Esteva, ens
han convidat a una festa que no ens
pertocava, però que per mèrits propis
hi estem. Ara arriben dos partits complicats davant Espanyol i Ascó, però
el nostre objectiu és arribar a falta de
5 jornades a 3-4 punts de la zona de
play-off. Esperem poder lluitar fins al
final per una d’aquestes places.
Algun missatge per a l’afició?
Primer de tot vull donar les gràcies a
tots els missatges d’ànims, i a la gent
que em pregunta constantment com
estic i com vaig evolucionant de la
lesió i als que els hi dic que espero
estar recuperant quant abans millor.En
segon lloc, donar les gràcies, de part
meva i de tota la plantilla, al fet que
cada cap de setmana estiguin animant
l’equip fins al darrer minut de partit
sigui quin sigui el resultat. Per últim,
convidar-los a que segueixin creient
en aquest equip, que encara té coses
ha dir i que esperem a tots els europeistes al Nou Sardenya
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MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Xavier Vidal

L’Europa i la Guerra Civil (IV): L’estadi de Providència, objectiu de guerra
Després de la soferta promoció d’ascens, l’Europa es trobava de nou a
la màxima categoria del futbol català,
malgrat que no havia tingut massa
temps de preparació, ja que tal com
vèiem a l’anterior capítol, tot just feia 15
dies que s’havia aconseguit l’ascens i ja
començava la nova competició.
Així doncs, el 17 d’octubre de 1937 els
escapulats tornaven al Campionat de
Catalunya on es trobarien: Girona, Granollers, Badalona, Barcelona, Espanyol,
Júpiter i Sabadell. Els graciencs van
iniciar la competició amb molta empenta
guanyant al Girona i l’Espanyol. Durant
tota la primera volta només van caure
contra el Granollers i el Júpiter i van
cedir un polèmic empat (amb la disputa
dels darrers minuts a porta tancada i en
una altra data) contra el Badalona. A
la segona volta es van realitzar grans
golejades contra l’Espanyol (4-1), Júpiter (5-1), Sabadell (6-0) i Granollers
(5-2), i només es va sortir derrotat a Les
Corts contra els barcelonistes per 2-0 i
a Girona per idèntic resultat. Finalment
es quedaria en una més que meritòria
quarta posició.
Ara bé, de tot aquest campionat cal explicar-ne diverses coses més enllà dels
resultats purs i durs. En primer lloc, és
bastant difícil confeccionar un onze tipus
europeista, ja que la guerra, cada cop
més present, feia que els equips anessin perdent homes per les constants crides al front. De totes maneres, jugadors
importants d’aquella temporada van ser
el porter Montserrat, els defenses Pica i
Doménech, el migcampista Layola, que
després de jugar a Primera Divisió amb
l’Europa i l’Espanyol, havia retornat al
club, i a la davantera és inevitable citar
els dos germans Ballester i al gran golejador Rosselló.
Un detall que cal mencionar i que dona
una petita visió de les dificultats que
es passaven per alinear un onze de
garanties, és que l’entrenador Càndid

Mauricio (jugador dels gloriosos
anys 20 i que aleshores tenia
gairebé 38 anys) va jugar 3
partits. Per altra banda també
cal dir que el terreny de joc del
carrer Providència va viure el seu
darrer partit el 28 de novembre de
1937 contra el Badalona, ja que
per necessitats bèl·liques es va
instal·lar una bateria antiaèria.
Va ser també a finals d’aquest
més que el govern espanyol es
traslladava a Barcelona i, per
tant, la ciutat havia esdevingut un
objectiu encara més important per
a l’aviació franquista. D’aquesta
manera el partit de l’Espanyol
es va disputar a l’antic camp de
l’Europa (el de Sardenya-TaxdirtLepant) i els següents i fins
acabar el Campionat al camp del
Gràcia. L’Europa ja no tornaria a
jugar mai més a l’estadi del carrer
Providència (situat a la part baixa
del que actualment són els edificis
‘Europa’).
També cal remarcar que aquests partits
contra el Barça i l’Espanyol són els darrers encontres oficials que els graciencs
han disputat, en format lliga, contra
aquests dos equips. Als blaugranes no
els tornaríen a trobar, de manera oficial,
fins la final de la Copa Catalunya de
1997 i els periquitos en l’eliminatòria de
Copa del Rei del 1984. Retornant al relat
cronològic de la temporada, el quart lloc
obtingut donava a l’Europa l’opció de
jugar unes eliminatòries en format de
lligueta, per tal de jugar el torneig que
acabava d’inventar-se la Federació, que
va anomenar Lliga Catalana.
Els europeistes van quedar enquadrats
en el grup A juntament amb el Girona,
Martinenc i Gràcia. Els partits es jugarien a partit únic i els dos primers
obtindrien la classificació per a la Lliga
Catalana. És van guanyar 2 partits que
van ser suficients per quedar segons. A

finals de març de 1938 s’iniciava aquesta competició, de caràcter no oficial i
que, vista amb ulls d’avui, només servia
per distreure al poble.
Cal recordar que uns dies abans d’iniciar-se la Lliga Catalana la ciutat de
Barcelona havia patit durant 3 dies
un dels pitjors bombardejos que es
recorden, provocant una gran commoció a la ciutat, ja que deixarien entre
1.000 i 1.300 persones mortes. En els
mapes d’on van localitzar-se les 494
bombes que l’aviació feixista italiana i
alemanya, a les ordres de Franco, van
llençar sobre la ciutat, hi ha dos punts
gairebé a tocar de l’actual Nou Sardenya i, òbviament, també del camp de
Providència. És evident que volien tocar
de ple la “nostra” bateria antiaèria, la
del camp on l’Europa ja no tornaria a
jugar mai més.
Així doncs, la Lliga iniciava el seu
camí amb els següents equips: Iluro,

Barcelona, Júpiter, Badalona, Avenç,
Sants, Espanyol, Manresa, Martinenc
i Europa. Va ser una competició molt
descafeïnada, ja que al no ser oficial
pocs jugadors dels que havien disputat
el Campionat de Catalunya van seguir
jugant.
De l’Europa només 2 o 3 jugadors van
continuar i es va arribar a la escandalosa xifra d’utilitzar 40 jugadors durant la
temporada de manera habitual i uns 10
més que només van aparèixer en partits
amistosos i de manera esporàdica.
S’arribava al 30 de juny i en teoria s’acabava la temporada 1937/38, però com
ja va passar la campanya passada, el
calendari habitual no es va respectar i la
Lliga Catalana va continuar el seu curs,
fet que ja veurem en el proper i darrer
capítol de la sèrie, la cinquena part de
les singulars ‘aventures’ esportives i socials de l’Europa durant el pitjor conflicte
de la nostra història recent.
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Una temporada amb rècord!
Per primera vegada a la història el Femení A suma cinc triomfs seguits a Segona
L’equip femení escapulat va sumar cinc victòries seguides a la
divisió de plata del futbol estatal
en els cinc primers partits del
2018: mai abans havia assolit
aquest registre en el segon
màxim esglaó del futbol.
La darrera vegada que el Femení A gracienc va sumar
cinc triomfs consecutius en
campionat regular de lliga va
ser la temporada 2012/2013
però en categoria Preferent,

l’any del retorn -títol i ascensa la Segona Divisió, després
d’haver perdut la categoria la
temporada anterior. En categoria estatal, però, l’Europa
no ha sumat mai cinc victòries
seguides en 13 temporades a la
segona màxima lliga de l’estat.
Quatre triomfs seguits és el rècord que fins ara tenia l’equip i
que ha quedat superat.
Les victòries d’aquest 2018 davant Pardinyes (0-4 a domicili),

AEM (2-1 a casa), Collerense
(2-3 a Mallorca), Peña Ferranca
(1-0 a casa) i la darrera d’elles
contra l’Igualada (3-0 també al
Nou Sardenya) han suposat
una nova marca rècord pel
sènior femení de l’entitat.
El final de lliga es presenta tranquil per un equip que tornarà a
acabar el campionat a la zona
alta de la lliga després d’haver
lluitat per la promoció d’ascens
la temporada anterior

Per Setmana Santa, vine a l’Europa!
El CE Europa prepara una
edició més del seu tradicional
Campus de Setmana Santa.
Durant quatre dies (26, 27, 28 i
29 de març) tindran lloc un munt
d’activitats lúdiques i esportives
amb la pilota de futbol com
epicentre.
L’estadi Nou Sardenya acollirà
dos torns, el parcial (de 9 a 14
hores) i el complet (de 9 a 17

hores). Cada dia hi haurà futbol
i també activitats d’aigua sota
piscina coberta i climatitzada.
Els germans que s’hi vulguin
apuntar junts, tindran un descompte en la seva inscripció.

El Campus està dirigit per
entrenadors titulats del Futbol
Formatiu del CE Europa i compta amb una llarga i reconeguda
trajectòria a la ciutat.
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