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editorial
Quan la realitat supera la ficció
Un dels objectius del gairebé ja finalitzat curs esportiu 2017/2018 
era formar un Juvenil A competitiu que, com a primer i més gran 
objectiu de la temporada, deixés enrere tot tipus de patiment per 
a la permanència dins la Lliga Nacional.

L’arribada del tècnic Gonzalo Riutort, exjugador de base esca-
pulat i també exentrenador d’altres equips de la base, era el pal 
de paller per on passava el projecte. Riutort venia d’assolir grans 
èxits a la pedrera del Cornellà i tornava a l’Europa com a princi-

pal exponent d’una renovada 
plantilla juvenil.

L’ascens a Divisió d’Honor era 
un tema damunt la taula, però 
no entre els papers assignats 
d’aquesta temporada, on sen-
zillament es volia consolidar 
l’equip en una situació classi-
ficatòria còmode per a seguir 
treballant en el futur cap a 
l’ascens. No direm que contra 
tot pronòstic (la qualitat dels 
jugadors i del cos tècnic és 

ben constatable), però sí que ha agafat per sorpresa a més d’una 
persona l’ascens a Divisió d’Honor a la primera.

És possiblement l’absència de pressió un dels components de 
la suma d’ingredients que ha dut aquest grup humà a la màxima 
categoria del futbol estatal juvenil. El nou projecte del Juvenil A 
estava pensat -i explicat així al soci- per no patir cap tipus d’an-
goixa com les temporades anteriors. Ha culminat el primer any 
amb un èxit extraordinari i ara es prepara per a un segon any a 
l’elit que esperem serveixi per a consolidar l’equip entre els grans 
i, potencialment, aprofitar-ne la qualitat per a la primera plantilla.

El nou projecte del 
Juvenil A de l’Europa

estava pensat per 
no patir cap tipus 
d’angoixa com les

temporades anteriors.
Ha culminat el primer

any amb un èxit
extraordinari

Sopar de la Diada del Soci el 5 de juny
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... qui som?

Aspecte d’una de les taules en la darrera Diada del Soci celebrada a El Centre

El club retrà homenatge als socis que celebrin 
enguany 25, 50 i 75 anys consecutius de carnet 
i fidelitat als colors de l’entitat.

El dia del 111è aniversari del club, el proper 5 
de juny, l’europeisme es donarà cita en la tradi-
cional Diada del Soci, que enguany arribarà a la 
seva desena edició. En aquest acte, que tindrà 
lloc al Centre Moral i Instructiu de Gràcia, ‘El 
Centre’ (c/ Ros de Olano, 9), el club entregarà 

les insígnies als socis que, aquest 2018, facin 
xifra rodona com a associats fidels.

La Diada del Soci, que inclou sopar al teatre 
d’El Centre, s’iniciarà el 5 de juny a les 20:30 
hores. El preu del tiquet és de 25€ per a socis i 
30€ per a no socis. Aquests tiquets es troben a 
la venda a oficines, de dilluns a divendres d’11 
a 14 i de 17 a 20 hores. La data límit de reserva 
és el divendres 1 de juny 
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Impressionant temporada del Juvenil A de l’Eu-
ropa, fet per a no patir i que ha acabat assolint 
l’ascens a Divisió d’Honor, la màxima categoria 
de l’estat. La temporada vinent, el nom de l’Eu-
ropa es passejarà entre els més grans.

Va començar la lliga amb una gran ratxa de sis 
partits sense perdre i que van deixar l’equip 
temporalment líder. El Juvenil A de l’Europa 
no arrencava així dins la Lliga Nacional des de 
feia més de 22 anys, la temporada 1995/1996. 
Avançada la competició, setmana a setmana es 
va anar veient que aquesta no només no seria 

una lliga sense patiments, sinó que l’opció d’as-
cendir de categoria era una realitat força lligable 
en curt. L’equip, que s’ho va creure fins al final, 
va lluitar per aconseguir-ho i per no deixar la 
feina fins al final.

L’Europa va necessitar tres ‘pilotes de partit’ (va 
empatar a casa contra el Josep Maria Gené i va 
perdre a Reus en els dos primers partits en què 
ja podria haver pujat de categoria). Finalment, 
el dimarts 1 de maig, jugant un partit pendent 
contra el Mollet, l’equip va celebrar un ascens 
del qual corresponent les imatges de l’article 

Juvenil A: L’any del retorn entre els grans!
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Alberto fa història amb la samarreta escapulada
El central i segon capità de la plantilla, Alberto 
González, va sumar contra el Vilassar el seu 
235è duel de lliga i play-off amb l’Europa.

Alberto acumula 34 participacions aquesta 
temporada, xifra que sumada als 201 partits 
acumulats en les set anteriors temporades li 
permeten igualar en duels disputats a l’excapità 
Àlex Delmàs, amb qui actualment ocupa el sisè 
lloc del rànquing històric de tots els temps.

Aquesta xifra -que inclou només lliga regular i 
play-off i no duels de Copa Catalunya, on la xifra 
seria superior-, és fruit de 31 partits en la tempo-
rada del seu debut (2010/2011) seguida de 31, 
22, 27, 31, 32, 27 i 34 de la present  lliga.
 
Per davant d’Alberto i Delmàs hi figura Antoni 
Amorós en cinquè lloc del rànquing (247 par-
tits), Àlex Cano (293), Pep Rovira (309), Carles 
Capella (363) i Ventura Gómez (383) 

Uri ja és centenari El migcampista Uri va arribar 
a la xifra de 100 partits dis-
putats amb l’Europa en lliga i 
promoció d’ascens en el duel 
disputat al Nou Sardenya con-
tra el Vilafranca.

Aterrat al conjunt gracienc 
el 15 de juny del 2015, Oriol 
González Murciano (02/02/92) 
s’ha consolidat com un im-
prescindible del mig del camp 
europeista amb tots els entre-
nadors que ha tingut aquests 
3 anys. Una jornada abans, a 
Palamós, Uri va transformar el 
seu primer gol oficial 

Les penyes reconeixen
David Jiménez i Raillo
com a millors jugadors
de la temporada

Les penyes Caliu Gracienc i 
Torcida Escapulada van entre-
gar els seus reconeixements 
anuals als que, segons el criteri 

del seus associats, són els mi-
llors jugadors de la temporada 
2017/2018: Raillo pel Caliu i 
David Jiménez per la Torcida 
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Creada per primera vegada la Comissió de Disciplina Social

El Femení A de l’Europa comp-
tarà, un any més, amb Cristian 
Aleza com a tècnic.

Els responsables esportius han 
renovat la seva confiança en 
un entrenador de la casa que 
va pujar del Femení B l’estiu 
passat. Aleza ja treballa amb 
el club planificant la plantilla 
2018/2019 a la Segona Divisió 
del futbol estatal i preparant la 
Copa Catalunya.

Exempts a la Copa

El Femení A, per sorteig cele-
brat a la Federació Catalana de 
Futbol, ha quedat exempt de la 
1a ronda de la Copa Catalunya 
2018. L’equip espera rival el 27 

de maig del guanyador del duel 
Manlleu-Pardinyes que es juga 
el cap de setmana del dia 20. 

El que si és segur és que el duel 
serà a domicili, així com totes 
les rondes que disputi l’equip, 
si les va superant, fins al 10 de 
juny, data de la celebració dels 
quarts de final.

L’Europa ha pres part en 11 
de les 13 edicions celebrades 
fins a la data de la Copa Cata-
lunya.  Aquesta en serà la 14a. 
Només va deixar de fer-ho els 
anys 2008 i 2009. El recorregut 
més llarg que ha fet l’Europa en 
totes les seves participacions 
és arribar a quatre semifinals: 
2006, 2007, 2014 i 2017 

Cristian Aleza, un any més al capdavant del Femení

Tal com manen els Estatuts del club, tres 
socis formen la Comissió de Disciplina 
Social, encarregada de vetllar en cas de 
conflictes a l’entitat.

Aquesta nova comissió, creada per primera 
vegada, estarà presidida pel soci Pedro 
Giménez Garcia (número 154) i formada 
també pels socis José Miguel Bajo Martín 
(102) i Josep Maria Lluch Rovira (360).

La Comissió de Disciplina Social és un òrgan 
col·legiat amb la funció d’exercir i aplicar, per 
delegació de la Junta Directiva, la potestat 
disciplinària que escau a aquesta. Els mem-
bres de la Comissió de Disciplina Social els 
designa la Junta Directiva, la qual nomena el 
president o presidenta de la Comissió. Com 
a mínim, un dels seus membres ha de tenir, 
per estatuts, experiència en l’àmbit jurídic en 
general i, preferentment, en Dret esportiu 
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El Prebenjamí C, intractable campió de lliga!

El Prebenjamí C de l’Europa s’ha proclamat campió 
perfecte de la seva lliga, derrotant 5-2 el Premier la 
passada jornada i sumant 100% de victòries.

A falta de quatre partits per cloure la temporada, l’equip 
dirigit per Sandra Nòria i Mònica Aguilar s’ha proclamat 
campió del grup 27 de categoria Prebenjamí. En el 
duel disputat al Camp de l’Àliga el conjunt europeista 

es va imposar per 5-2 al seu rival directe, el Premier, 
segon classificat. Amb 12 punts per disputar i 12 de 
distància però amb l’average guanyat, la lliga ja és 
matemàticament al sac.

L’Europa, a falta de determinar quins marcadors signa-
rà en els propers partits, ha registrat fins a la data una 
lliga perfecta: tot triomfs, amb 24 partits guanyats, 164 

gols a favor i 21 en contra. Un èxit sense precedents 
per a un equip de nova formació provinent de l’Escola 
de Futbol del club i format com a primera experiència 
federada. Tots els jugadors són de primer any de 
la categoria, nascuts el 2011. La plantilla la formen 
Romeo Brindesi, Sebastian Castañeda, Marc Soley, 
Hèctor Marí, Hug Mur, Roc Urgellès, Gerard Solsona 
i Narcís Roser / Fotos: Quim Roser 

Un mes de juny ple de tornejos propis del club
Un cop finalitzin les temporades regulars de lliga, 
el mes de juny seguirà farcit de futbol a Gràcia 
amb els tornejos propis del club.

Enguany se celebrarà a l’estadi la 9a edició del 
Memorial Juanma Cabanas (categoria infantil), 
també la 9a del Memorial Xavi Vallejo (aleví), la 
4a del Memorial Agustín Navarro (infantil) i el 
primer Torneig de Futbol Base (benjamí). Aquest 
darrer torneig és de nova creació i s’afegeix als 
ja existents. 

Aquestes són les dates de disputa al Nou Sarde-
nya d’uns campionats dels quals s’informarà pro-
perament, via web i xarxes, dels participants:

MEMORIAL JUANMA CABANAS · 9 DE JUNY
F11 · Categoria infantil (any naixement 2005)
De 15 a 21h.

MEMORIAL XAVI VALLEJO · 10 DE JUNY
F7 · Categoria aleví (any naixement 2007)
De 10 a 18h.

MEMORIAL AGUSTÍN NAVARRO · 16 DE JUNY
F11 · Categoria infantil (any naixement 2004)
De 10 a 18h.

TORNEIG FUTBOL BASE · 17 DE JUNY
F7 · Categoria benjamí (any naixement 2008)
De 10 a 18h. 
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MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Xavier Vidal
L’Europa i la Guerra Civil (V i final): Molta guerra i poc futbol

Ens trobem a principis de juliol de 
1938, la Lliga Catalana iniciada el 
març d’aquell any seguia el seu curs. 
Recordem que aquesta competició era 
un torneig ‘inventat’ per la Federació 
per tal d’allargar la temporada i, sobre-
tot i malgrat que no es feia públic, per 
mantenir distret el poble, que passava 
moltes penúries. 

Les alineacions de l’Europa,  així com 
de la resta d’equips, estaven plenes de 
jugadors de l’equip reserva, que sumat 
a les necessitats bèl·liques feia que 
desfilessin una quantitat enorme de 
jugadors, la majoria dels quals només 
jugarien aquesta competició i ja no 
vestirien més l’escapulada. A tot això cal 
sumar-hi, tal com vèiem en el quart capí-
tol de la sèrie, que l’Europa no disputava 
els partits al seu  camp de Providència, 
ja que s’hi havia instal·lat una bateria 
antiaèria. Majoritàriament els homes 
que havien disputat el Campionat de 
Catalunya  havien sigut cridats a files 
o, senzillament, tenien altres prioritats. 
Una alineació europeista d’aquesta 
competició era: Sánchez, Castellsagu-
és, Batlle, Canals, Alegret, Sánchez, 
Juncà, Larrull, Blai, Gasulla i Santmi-
quel. D’aquest onze només Sánchez (el 
mig), Blai i Gasulla havien jugat algun 
partit oficial i Juncà disputaria 1 sol partit 
oficial en la propera temporada 1939-

40. El 21 d’agost de 1938 finalitzava 
aquesta Lliga Catalana quedant campió 
el Barcelona i l’Europa en tercer lloc 
empatat amb el Martinenc. 

El dia 28 d’agost se celebrava l’as-
semblea anual de socis que servi-
ria, entre altres 
coses menors, 
per reorganitzar 
la Junta Direc-
tiva que havia 
patit baixes pel 
conflicte bèl·lic. 
Així doncs Jai-
me Planas con-
tinuava com a 
president i ocu-
paven els altres 
càrrecs Josep 
Saló, Francesc 
Gorga, Josep 
Vie ta ,  Josep 
Campos, Nar-
cís Ginó, i Sebastià Pareja.

Ens trobàvem a principis de setembre i 
el front de guerra estava a les portes de 
Catalunya; la decisiva batalla de l’Ebre 
ja feia dos mesos que s’havia iniciat i 
tot l’esforç i esperances republicanes 
estaven dipositades  en aquest front. 
A diferencia del que s’havia fet fins 
ara, la Federació no va organitzar cap 

competició de manera immediata. Per 
tant, degut a la nombrosa presència de 
regiments militars a Barcelona, van co-
mençar a disputar-se partits d’equips de 
l’exèrcit contra equips federats o també 
entre regiments, fet que acabaria de-
sembocant en l’organització d’un torneig 

militar. Aquests 
equips militars 
estaven formats 
per jugadors o 
e x - j u g a d o r s 
que havien es-
tat mobilitzats i 
així trobem els 
exeuropeistes   
Florenza, So-
l igó, Gironés, 
Serracant o Pi-
ca, per citar-ne 
alguns. Per la 
seva banda els 
equips federats 
jugaven amb 

els  reserves. L’Europa disputaria 3 
partits amistosos durant aquest setem-
bre, dos contra l’Avenç (empat i victòria) 
i un contra el Sants, suspès per la pluja 
a la primera part. 

El mes d’octubre ens va deixar partits 
amb contrincants tant curiosos i exótics  
com l’ “Unidad Motorizada de Ametra-
lladoras”, el “CREA”, l’ “Ingenieros”, 

el “Ministerio Defensa Nacional” o el 
“Grupo de Infanteria MDN”. 

A principis de novembre de 1938 s’or-
ganitzava un torneig anomenat Ciutat 
de Barcelona amb els equips reserves 
del Martinenc, Barcelona, Avenç, Grà-
cia, Sants, Espanyol, Júpiter i Europa. 
Va ser una competició que no va tenir 
cap interès, ja que amb la derrota dels 
republicans a la batalla de l’Ebre, els 
franquistes ja no tenien cap mena de 
resistència important per ocupar el ter-
ritori català. La desbandada i l’exili a les 
files republicanes es va  generalitzar i 
les tropes franquistes avançaven sense 
oposició. Tot s’ha de dir, però, que l’Eu-
ropa reserva va realitzar un gran paper 
i ,abans que la competició fos suspesa 
per la guerra, anava segon. Finalment el 
26 de gener de 1939 les tropes lleials a 
Franco entraven a Barcelona i la història 
escapulada que continuarà explicada a 
“L’Europa de la postguerra”.

Bibliografia i fonts consultades:

- Hemeroteca El Mundo Deportivo
- Hemeroteca La Hoja del Lunes 
- Hemeroteca La Vanguardia
- Arxiu personal familia Vidal Buyé
- “Un segle de futbol català” Closa A.,
   Rius J., Vidal J. 
-“Història del Futbol Català.” 
  García Castells J. 
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