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100!
L’Escapvlat celebra 9 anys i duplica les seves pàgines

Pàgines 2, 3, 4 i Editorial
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SALT ENDAVANT | El periòdic oficial del club afegeix continguts i dobla el número de pàgines

L’Escapvlat es renova i s’amplia:
diferent aspecte, mateix esperit
Àngel Garreta

TEMA DE PORTADA

D

Aquest era l’aspecte de la primera
portada del periòdic L’Escapvlat
que va veure la llum l’any 2010

Noves seccions per a una publicació que creix
Diversos són els apartats que
s’afegeixen al periòdic oficial de
l’Europa. L’ampliació al doble
de pàgines del que fins ara era
habitual permet no només oferir notícies, entrevistes i temes
d’actualitat amb més espai, sinó
ampliar les temàtiques.
Seguint la línia dels darrers números, el periòdic oferirà un mínim del 50% del seu contingut

inèdit fins ara en altres canals
(web, xarxes...) i es podrà llegir
primer en paper que no pas en
versió digital. Seran noves seccions: galeria d’imatges (el millor
de cada mes al Futbol Formatiu i
Escola), agenda escapulada i dels
barris del voltant del club, la vinyeta còmica, diverses columnes
d’opinió i perfil d’altres entitats i
associacions veïnes.

iuen que corren
cor mals temps
publicacions en paper a les pub
mitjans de
per. La majoria de grans
g
comunicació més cclàssics pateixen
per poder seguir publicant cada
negra sobre fons
dia amb tinta ne
blanc. L’extens
L’extensió i modernització de les xarxes
socials i
x
nous mitjans
mitjan digitals fan
més còmode
còmod la consulta de
l’actualitat que interessa i
es pot fer
fe de forma més
selectiva, fragmentada
selectiv
i ‘a la ccarta’. Les noves
generacions s’adapgener
ten més fàcilment
a aquest mètode
ddiari de consulta d’informació i fa més
complicat
veure pel carrer algú
veur
jove amb un ddiari ben doblegat sota el braç.
Davant aquest eescenari, moltes
empreses editorials
d
l intenten sobreviure i adaptar-se als temps. Les
publicacions més patides són les de
càracter diari i gran tirada, pel cost
que això significa dia a dia. Tenen
millor escenari i projecció les publicacions periòdiques, com és el
cas de L’Escapvlat. La seva periodicitat mensual permet una menor
despesa rotativa i, a la vegada, genera un interès per a cada publicació
precisament per tractar-se d’un
mitjà espaiat en el temps. Amb tot,
nou anys de permanent publicació
mensual i amb tots els canvis co-

municatius que ha patit la societat
dels del 2010, també a la publicació oficial de l’Europa li toca fer un
canvi i repensar certs aspectes de la
seva forma de ser i de mostrar-se.
En aquest sentit, publicar el
número 100 del periòdic és l’ex-

EN XIFRES



Els cent números
del periòdic
L’Escapvlat han

arribat a imprimir un total
de 820 pàgines parlant
del club. Tots els números
s’han publicat amb 8
pàgines a excepció de dos:
el número 11, de desembre
del 2010 (12 pàgines) i
el número 73, d’agost del
2016 (únic fins avui a 16
pàgines). Un mes, el de
març del 2015, va tenir
dues publicacions, l’habitual
i un extra de campions de
la Copa Catalunya. Dos dels
100 números han estat
monogràfics d’aniversaris:
10è de ceeuropa.cat i 20è
de la primera Copa Catalunya

cusa perfecta per fer una profunda
renovació mantenint el mateix esperit i voluntat informativa que ha
caracteritzat L’Escapvlat tot aquest
temps. Des d’aquell llunyà febrer
de l’any 2010, en què el número 1
del periòdic va veure la llum, s’han
publicat més de 800 pàgines d’informació europeista. És el moment

d’oferir-ne més i millor. Una renovació necessària. És necessària per
diferents motius: a nivell de maqueta, per oferir un altre aspecte
visual al contingut. Malgrat mantenir criteris elementals de color (el
blanc i el blau, colors de l’Europa,
no poden faltar en la seva publicació oficial), s’han canviat totes les
tipografies de lletra, l’aspecte dels
titulars, la col·locació d’alguns elements gràfics i l’encapçalament de
les seccions. Així mateix, el periòdic estrena un nou logo de capçalera mantenint l’anterior a la part
baixa del mateix per recordar-ne
l’essència. Pel que fa a les notícies,
s’ha guanyat espai pel text amb una
nova distribució de les imatges i
elements del voltant, així com una
nova tipografia de lletra amb un
cos un xic més petit però molt més
fàcil de llegir pel lector. L’ampliació de pàgines és l’element clau de
tota aquesta renovació. L’Escapvlat
passa de les 8 pàgines mensuals a
16, exactament el doble. Això permet un doble joc amb la publicitat
que permet la seva edició gratuïta:
millor distribució de la mateixa
per a que no quedin els articles
massa petits o arraconats i, parallelament, més espai per afegir-hi
nous anunciants, permetent la viabilitat del periòdic també al doble
de pàgines. Des de la direcció de
L’Escapvlat esperem que, a partir
d’aquest número 100 que teniu a
les mans, gaudiu encara més d’una
publicació única al futbol català
modest i, entre tots, es pugui arribar a publicar el número 200! 
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OPINIÓ | Agustí Tenllado
Directiu del club i codirector de L’Escapvlat

Quan l’octubre de l’any 2009 vaig entrar
a formar part de la Junta Directiva presidida per Guillaume De Bode, una de
les funcions que se’m va encarregar va
ser posar en marxa l’enyorat butlletí del
club, juntament amb el cap de premsa de
l’Europa, l’Àngel Garreta.
Les maleïdes i desgraciades casualitats
que sovint té la vida van fer que la primera
reunió que havíem de tenir, el 3 de desembre d’aquell any 2009, hagués de ser
posposada ja que la meva mare va traspassar aquell mateix dia.
Ràpidament vam començar a pensar
com havia de ser aquest nou butlletí. Volíem que tingués quelcom especial que
el diferenciés del típic butlletí. La clau
ens la va donar en Carlos Pablos: seria
en paper de diari a l’estil dels periòdics
esportius. Ara bé, quin cost tindrà? Qui
l’editarà?... I aquí es va tornar a encendre
la llum. La cooperativa DeBarris (després
GPL), editora del diari L’Independent de
Gràcia i a qui no podem estar més agraïts
-ja que amb la seva col·laboració ha estat
possible que L’Escapvlat es mantingui
viu al llarg dels anys i fins avui- en va ser
l’encarregada.
L’Escapvlat va veure la llum el febrer
de l’any 2010 i, des de llavors, ha estat
testimoni de la història de l’Europa mes
a mes. Però com tot producte que porta

anys al mercat, necessita d’una renovació
que el faci més atractiu als seus lectors. És
llei de vida i del pas del temps. És per això
que, coincidint amb el número 100, hem
decidit afrontar aquest nou repte. De
mica en mica anireu apreciant els canvis.
El primer i més evident és que el diari passa de tenir 8 pàgines a 16. Però també hi
ha noves seccions, nous continguts i nou
disseny i maquetació.
Amb la perspectiva que dona el temps
podem dir que L’Escapvlat ha estat un
bon canal de comunicació, que ha ajudat
a difondre la vida del club, però també cal
adaptar-se als nous temps i millorar-lo.
Aquest és el nostre gran objectiu en un
món tan complicat a dia d’avui com és
mantenir-se en format paper.
Com a codirector de la publicació,
només puc tenir paraules d’agraïment per
tots els col·laboradors que ens han ajudat
en aquests 100 primers números. No obstant, si algú es mereix el meu reconeixement i agraïment infinit és l’Àngel Garreta,
veritable ‘alma mater’ de l’Escapvlat, qui
s’ha deixat i es deixa hores i hores de son
per a que vosaltres tingueu un diumenge
al mes L’Escapvlat a les mans.
Només em resta dir-vos que esperem
que sigui del vostre gust aquest nou periòdic i que puguem, com a mínim, arribar al
número 200. Llarga vida a L’Escapulat!!!

OPINIÓ | Carlos Pablos
Síndic del Soci

OPINIÓ | Àngel Garreta
Cap de Premsa del CE Europa

Fa uns quants anys que L’Escapvlat va veure
la llum. Certament, hi havia la necessitat
d’un diari, un periòdic, una revista, que
parlés de l’Europa. Els amics Garreta i Tenllado estaven al capdavant d’aquesta idea,
de com fer-lo, de què es podria fer, perquè
sortís una mica de la típica revista i que no
fos la flor d’un dia, sinó una durada com la
que hem tingut durant aquests anys.
També hi havia un ‘handicap’ important a nivell de pressupost i havien de
buscar algú que sabés què portaven entre
mans. Es va pensar que qui millor que la
llavors anomenada DeBarris, que produïa
l’Independent, per ajudar-nos en aquell
projecte. Ens va semblar que el format que
tenia el periòdic de Gràcia era ideal, ja que
era diferent a tot el que s’havia vist a nivell
de clubs.
Així va ser. D’una idea, va sortir
L’Escapvlat, comptant amb les ganes de
tirar endavant un periòdic que expliqués
la vida del CE Europa i on el soci veiés en
negre sobre blanc el passat, el present i el
futur del nostre estimat club.
Que per molts anys es pugui continuar
tenint aquesta magnífica publicació. Felicitats a tots els europeistes per aquest número 100!

L’Europa té una especial manera de ser de
la seva gent que el fa superar les adversitats dècada rere dècada. És un club especial, molt exigent (sovint massa?) però on
aquesta exigència, ben canalitzada, ajuda
a arribar on no arriben altres entitats del
mateix perfil.
Celebrar cent números d’una publicació en paper ja és un bon motiu de festa
en els temps actuals on el tractament de la
informació passa per un ‘ara mateix’ massa
accelerat a les xarxes i internet. No obstant, en el cas de l’Europa no només hem
de celebrar l’èxit renovat d’una publicació
impresa. Cal celebrar-ne la seva extensió
social i comunicativa en general, per molt
que això ens impliqui a alguns i aquest text
pugui semblar de tot menys modest.
Costa trobar clubs del #futbolcat (i altres categories regionals d’arreu de l’estat)
que puguin mantenir a la vegada i amb
una actualització constant i completa a nivell documentatiu i gràfic un portal web,
tres xarxes socials i un periòdic en paper.
Cobertures partit a partit dels principals
equips i informació completa de tots els
actes de la seva vida social. La nostra raó de
ser és la comunicació, una eina que, quan
ets modest, encara és més vital. Que duri!
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OPINIÓ | Àlex Delmàs
excapità i primera portada del periòdic

Diuen que la memòria és selectiva. Potser
per això, ho recordo pràcticament tot
d’aquell Europa-Hospitalet. No era un
partit més. Era un partit molt especial per
l’afició escapulada. Les últimes setmanes
amb l’Hospitalet havien estat convulses.
La polèmica resolució final per una alineació indeguda ens havia deixat sense liderat i amb les relacions entre clubs molt
tocades. A nivell esportiu, aquell Hospi
era un autèntic equipàs. Un conjunt de
categoria superior dissenyat per pujar
amb àmplia solvència. Un equip que, a
més, havia ja aconseguit el rècord de minuts sense encaixar gol Tercera.
Per contra, nosaltres començàvem
projecte nou amb l’arribada de Pedro
Dólera. Era un Europa jove, il·lusionant
però amb tot per demostrar en el que jo
era l’únic jugador amb bagatge i amb anys
al club. Exceptuant Nefta (que complia el
segon any), la resta de jugadors eren nous
i molts debutaven a la categoria. També
s’estrenava L’Escapvlat, tot un desafiament literari que naixia amb afany però
també responsabilitat i que jo, com a capità, tenia l’honor d’obrir amb una entrevista. Era el primer partit gran del míster
a la banqueta i totes les mirades, les dels
companys i les del cos tècnic, estaven
sobre meu. Tot plegat convertia el partit
en un autèntic repte. Un dia per omplir
d’orgull a la afició europeista.
Tinc gravades dues imatges de la
prèvia. La primera, la del Toni Ribas (el
llavors entrenador de porters), que només arribar em va venir directe i em va
dir: ”avui ens donaràs la victòria! Els nois
necessiten que el capi els arrossegui i ho
faràs!”
Quina pressió! Vaig pensar d’entrada.
Un pensament que ràpidament es va
transformar en maravellosa pressió!
L’altre record previ va ser al vestidor. Jo
sóc molt dels rituals i el cafè era un d’ells.
Tant era així que vaig aconseguir tenir un
termo de cafè dins del vestidor abans de
cada partit. Doncs bé, jo estava amb el
meu cafè quan el míster ens va reunir al
voltant de la pissarra per donar-nos les últimes indicacions. Passats uns minuts, el

cafè em va relliscar i va caure a terra. Amb
tanta coincidència que, en rebotar, va anar
a parar al míster. L’anècdota va servir per
acabar la xerrada. “Vinga nois...al camp!
Som tan bons com ells!” vaig deixar
anar per desencallar. Tots cap a la gespa.
L’estadi ja tenia un gran aspecte, aquella
màgia que només té el nostre camp!
Per sort, el partit va sortir fantàstic.
L’equip va sortir endollat des de l’inici.
Només començar el partit un magnífica pressió de Simón va provocar un mal
refús. La pilota va descriure una paràbola
que la va portar just fora l’àrea. El temps
necessari perquè pogués posicionar el
meu cos i escoltar un crit de “xuta!” procedent de Nefta. Vaig agafar-la de ple
amb l’esquerra en un xut que va superar
Craviotto i va posar punt i final a un registre que semblava inexpugnable. A partir d’allà, l’equip va jugar a les mil meravelles. Recordo un gran Ramon Suárez, un
esplèndid Nefta, un espectacular Cañadas, un formidable Cano.... Tots van estar
magnífics.Encara em venen a la memòria
els gestos de desesperació dels jugadors
de l’Hospitalet. Un gran equip que es va
veure superat per un Europa molt millor.
Però tornem a L’Escapvlat, una publicació exemplar que avui arriba al número
100 i que surt amb la grata notícia que no
només segueix en forma, sinó que amplia
continguts. Això té un mèrit extraordinari. Perquè tan cert és que un periòdic així
només pot existir en un club tan especial
com el nostre, com que el diari és un gra
de sorra més que fan de l’Europa un club
únic. Felicitats a tots els que, amb l’Angel
Garreta al capdavant, li donen vida. Després que decidís penjar les botes, he tingut
la sort que alguns mitjans m’hagin donat
confiança i participació. També a la premsa escrita on, desde La Vanguardia, visc de
prop aquest món. He après a posar en valor les publicacions. Hi ha molt treball al
darrere seu. Cada article en paper és sinònim de creativitat i esforç. Per no parlar
del manteniment. Us asseguro que costa
molt. En uns temps on el paper escrit està
en desús, això és quasi una heroïcitat. Felicitats Escapvlat! Felicitats Europa!

OPINIÓ | Jordi Sunyer
periodista d’esports de TV3

Ha arribat un moment en què, al futbol,
tot és monetitzable i, per tant, relatiu o
directament fals. La marca de club alternatiu, contestatari, antisistema o proletari
ha esdevingut això, una marca. Ningú
dubta de la bona fe d’aficionats tan remots com sincers d’aquests conjunts,
però hi ha alguna cosa que no quadra en
veure emblemes dels equips en qüestió
com una icona de moda.
Al final, doncs, potser és millor que
cadascú triï els colors que més li plaguin,
pels motius que lliurement decideixi. Ara
bé: sempre hi ha entitats més arrelades a
la comunitat, més populars, més tal com
raja i, si es vol, d’una història més sòlida.
És el cas de l’Europa.
En Miquel, fill d’en Joan Bordoy, no
es cansava mai de recordar com, el dia
de Sant Medir, hi havia gracienques que
inclinaven estratègicament la pitrera perquè el porter europeista hi encistellés els
caramels que llançava des d’una de les
carrosses de la cercavila. L’escapulari lluïa
a la temporada inaugural de la Lliga i era
debat freqüent als cafès i les bodegues si
era millor porter Bordoy o el dit diví Zamora. La història és cíclica, diu el tòpic,
però aquells anys no han retornat quan
potser seria més necessari: ara.
Que l’etern rival quadribarrat hagi
estat el darrer a fregar el futbol professional amb la punta dels dits i que equips
punters de Primera hagin visitat el Narcís
Sala, en lloc del ja no tant nou Sardenya,
com a rivals de Copa, no l’ha convertit en
la tercera via barcelonina que encara busquen els que no estan còmodes ni amb el
gegantisme mercantil d’uns ni amb el posicionament per oposició dels altres.
En canvi, Europa i Sant Andreu van
passar per etapes a Segona perfectes per
esdevenir un club amable a l’aficionat
en general i afegir nova parròquia a la ja
fidel de la vila. I després d’un centenari
majestuós, d’honorar la Copa Catalunya
-no tan sols com a guanyador sinó també
com a amfitrió- i de mantenir cinc penyes, continua sorprenent, des de fora, que
una entitat tan ferma i tan ben travada
amb l’entramat social gracienc no hagi

efectuat el pas definitiu per fugir de la
zona de confort de la Tercera Divisió, on
s’ha passat més de cinc dècades. Però saben millor que ningú els europeistes per
què això ha estat així. I si el fet esportiu
no acompanya, la resta dels arguments
per sentenciar que l’Europa mereix una
categoria més alta, per pesants que siguin
-que ho són-, no serveixen per a res. I és
una llàstima.
És reveladora la conversió a
l’europeisme d’Àlex Delmàs, nascut a una
quarantena de quilòmetres de Gràcia,
que havia vestit sis samarretes abans de
l’escapulada i que es va retirar transformat
en una icona, un emblema, al qual només
mancaria que algú pengés una pancarta
amb el seu nom al lateral de l’estadi, com
van tenir durant un temps Carles Capella i Ventura Gómez, els ‘recordmen’ del
club. Aquest tarannà distintiu l’han tastat
altres grans noms del futbol català durant la centenària història europeista, des
de Gonzalvo III i ‘Antòniu’ Ramallets a
Tintín Márquez, passant per Czibor o
Eulogio Martínez.
Pensant en L’Escapvlat, que el tresorer de la junta sigui ‘red’ casa amb la pervivència de la tradició, d’origen britànic,
de la distribució d’un programa de mà
abans dels partits de l’Europa com a local.
A Anglaterra, el ‘programme’ es paga, no
s’usa per demorar el pas dels pantalons
per la rentadora i el format és diferent,
però Catalunya és el país que és: per això
correspon treure’s el barret, no per arreplegar dolços sinó per felicitar la feina
dels seus realitzadors i reconèixer l’encert
dels diferents presidents de l’entitat que
han entès la importància de disposar d’un
servei de comunicació eficient i professional, encara que la categoria en què milita
el primer equip no ho sigui.
Mentre el mur dels playoff continuï
infranquejable a nivell esportiu, efemèrides com la que aquest periòdic celebra
aquest any prestigien l’Europa i contribueixen a continuar-lo ubicant entre els
grans clubs de la ciutat i del país. No en va
suma ja més de vuit-centres pàgines per
engrandir l’Europa!
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CONSOLIDAT | El migcampista, ascendit a l’estiu de l’Europa B, és un fix de l’onze de Vilajoana

Prats: “Vaig realitzar un somni
jugant contra el Sant Andreu”
Sonia Pérez

PRIMER EQUIP

1 gol

“

5 assistències

19 partits

1.492 minuts

Quan portes tota
la vida al club el
teu somni és
el Primer Equip

“

“

Des de l’arribada
a l’estadi es notava
que el derbi era
un partit important

E

l migcampista Javi Prats
suma tota una vida lligada
a l’Europa. Amb només 5 anys
ja jugava a l’Escola i als seus 21
anys no s’ha enfundat cap altra
samarreta als terrenys de joc
que no sigui l’escapulada. Ha
passat per tots els equips del
futbol de base fins aconseguir el
somni d’arribar al Primer Equip
i viure l’experiència de jugar ‘el
gran derbi’. A més, s’ha convertit en un fix de l’onze inicial de
David Vilajoana i compta amb
nombroses titularitats.
Com vas arribar a l’Europa?
Quins passos has seguit fins
arribar al Primer Equip?
Vaig arribar a l’Europa amb només 5 anys, on vaig començar
jugant a l’Escola. Després vaig
passar a federar-me i he jugat
a tots els equips formatius del
club. Els dos últims anys abans
d’arribar a la primera plantilla
vaig estar jugant al Filial.
Quin és el somni d’un jugador de club com tu?
Jo crec que és, sense dubtar-ho,
poder arribar a jugar amb el Primer Equip. Quan portes tota
la vida en el mateix club el teu
somni és arribar el més a dalt
possible i, en aquest cas a l’Europa, és arribar a jugar a Tercera
Divisió amb la primera plantilla.
El d’enguany és un somni fet
realitat.

Com recordes el debut a Tercera Divisió?
Quan encara no era jugador
del Primer Equip vaig tenir la
oportunitat de jugar 25 minuts
en un partit amistós al camp
de l’Hospitalet. Va ser fa tres
anys i recordo que estava molt
nerviós. Però va ser molt més
emocionant quan vaig debutar
en partit de lliga aquest estiu, ja
com a jugador del primer equip
i al Nou Sardenya, davant de la
nostra afició. És un moment
que no s’oblida.
Com vas viure el primer derbi
contra el Sant Andreu?
Va ser un partit molt especial.
Havia tingut l’oportunitat de
jugar derbis en les categories inferiors però mai m’hauria imaginat poder jugar un derbi amb el
Primer Equip. Des de l’arribada
a l’estadi es notava que era un
partit important. Hi havia molta afició cantant i animant sense parar. Puc dir que es va fer
realitat un somni que tenia des
de ben petit quan veia els derbis
des de la grada.
Al partit contra el Castelldefels vas ser substituït per lesió, com et trobes?
Bastant bé, em vaig endur un
bon cop al turmell però hem
tingut les vacances de Nadal,
sense lliga, per recuperar.
Quin és l’objectiu que es
marca l’equip actualment?

L’equip intenta mirar el més
amunt possible sense centrar-se
ni obsessionar-se amb un objectiu clar. Ara que ja hem acabat
la primera volta i ja ens coneixem tots el rivals, tindrem una
segona volta
olta que serà
més
complicada,
omplicada,
però intentarem
ntarem
millorar el que
hem fet fins ara
en aquesta
ta
primera volta i
acabar laa
tempora-da el més
és
amunt possible. Pas a pas i
sense marcar
vermell
rcar en vermel
el
cap posició
ció intentarem
millorar laa que ocupem
ara. La plantilla
antilla ja ens coneixem més
és i espero que
això ens ajudi
judi molt a poder millorar.
ar.
I el teu objectiu, com a
jugador individual?
ndividual?
No m’agrada
rada gaire parlar de mi individualment,
però si he de parlar del meu
objectiu personal
ersonal és intentar
jugar el màxim
àxim de partits possible i intentar
entar ajudar sempre a
l’ equip en
n tot el que pugui.
A part dell futbol, a què dediques el teu
eu temps?
Doncs pel
el que fa a feina, ara
mateix m’acabo
acabo de muntar una
empresa de neteja amb la meva

xicota. D’altra banda sempre
que tinc una estona m’agrada
anar de compres, jugar a videojocs amb la consola i, sobretot,
passar molt de temps amb la
meva mascota, que és
una gossa 

“
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Quan toca rebre a casa un nouvingut
Agustí Tenllado

E

l futbol és ple de tòpics i estadístiques que sovint es repeteixen o alguna vegada es trenquen.
Un d’aquests tòpics estableix que
generalment l’equip local gaudeix
d’un avantatge respecte el visitant
-dada menys fiable en l’era moderna d’aquest esport-. Es considera
aquest avantatge per jugar en el seu
estadi, amb l’escalf de la seva afició,
per tenir més dominat l’estat del
terreny de joc, les seves dimensions... Però com tota màxima té els
seus matisos i les seves lectures. Al
respecte d’això, el bon i veterà soci
europeista, Josep Maria Felip, sempre que un equip visita per primer
cop el nostre estadi fa la mateixa
reflexió: “Avui empatarem o perdrem”. És així? L’estadística ho corrobora? Coincideix la memòria del
nostre imaginari amb la fredor dels
números?
L’Europa, en les seves 55 temporades a Tercera Divisió -en

campionat de lliga regular- s’ha enfrontat amb 125 rivals amb denominació diferent i que debutaven
a la categoria en la corresponent
temporada. D’aquests 125 duels,
en la primera visita del rival a l’estadi gracienc el club escapulat ha
sortit victoriós en 69 ocasions (el
que suposa el 55, 2 %), 30 han finalitzat en taules (24%) i 26 cops
ha vençut l’equip visitant (20,8 %).
L’Europa ha aconseguit marcar
273 gols (a una mitjana de 2,18 per
partit) i n’ha encaixat 143 (1,14
per partit).
Ara bé, si analitzem la trajectòria d’aquests enfrontaments des
de la inauguració en partit oficial
de lliga del Nou Sardenya (a l’inici de la temporada 1995/1996),
la situació i la tendència es torna
clarament desfavorable per a l’Europa: de 26 partits disputats, 6 els
han guanyat els locals, mentre que
s’han registrat 10 empats i 10 victòries visitants amb 34 gols a favor
i 37 en contra.

Les victòries més àmplies de l’Europa han estat aconseguides davant l’Igualada (golejant per 9-1 la
temporada 1951/1952), L’Hospitalet (7-0, la 1957/1958) i Binéfar
(6-0, la 1951/1952) i Montcada
(6-0, la 1955/1956). Les últimes
golejades a equips nouvinguts han
estat un 5 a 0 a l’Sporting Mahonés (la 1977/1978) i un 5 a 1 al
Guíxols (la 1995/1996). Per contra, les derrotes més contundents
rebudes a l’estadi han estat un 1 a
5 davant l’Esport Badaloní dels
exeuropeistes Ventura i Francisco
(1996/1997) i un 2 a 5 pel Castelldefels, entrenat per Lluís Pujol
i on militava el lateral exeuropeista David Aguilera (2002/2003).
Derrotes també de certa consideració han estat davant l’Espanya Industrial la temporada 1951/1952 i
el Blanes (1985/1986) per 0 gols a
4, així com la patida a la primera visita de la Montañesa, que va vèncer
a l’estadi gracienc per 0 a 3 la temporada 2010/2011.

Hi ha equips que ja han desaparegut com l’Espanya Industrial, els
aragonesos -tots ells de Zaragoza- Escoriaza, Arenas, Amistad i
At.Universitario, així com també el
Comtal, At. Catalunya i Cristinenc
Espanyol, precursos dels actuals filials dels conjunts barcelonins de
Primera Divisió, el Barcelona B i
l’Espanyol B.
D’altres com Olesa, Oliana,
Benavent, Calella, Cerdanyola
Mataró, Vilobí, Canovelles... militen tots ells en l’era actual, en categories foça més baixes. De ben
segur, però, nous equips visitaran
el terreny de joc gracienc per primera vegada en la present i futures
temporades.
El proper en fer-ho serà el San
Cristóbal, de Terrassa, amb qui
l’equip ja va caure derrotat al primer enfrontament al seu camp durant la primera volta de la present
lliga (foto superior). Us atreviu a
apostar quin serà el signe de la travessa a casa? 1, X, 2 ? 

LA DADA



Els nouvinguts
causen alguns
problemes quan

són rebuts al Nou Sardenya,
però les estadístiques diuen
que més del 55% dels duels
finalitzen amb victòria
escapulada. No obstant, què
passa si el que comparem
són els dos partits d’una
mateixa lliga? L’Europa
és capaç de guanyar tots
dos duels (casa i fora) a un
nouvingut a Tercera?
Aquí les xifres ja són més
escandaloses, donat que
l’Europa no ha aconseguit
guanyar tots dos partits
davant un nouvingut des
de fa més de 45 anys. La
darrera vegada que ho
va aconseguir va ser el
curs 1972/1973 contra el
Masnou (1-0 a casa, 1-2 fora)
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Any I · Número 1 · 14 de febrer de 2010 · publicació oficial gratuïta del club

Any I · Número 2 · 14 de març de 2010 · publicació oficial gratuïta del club

Descobrim l’opinió
i els gustos dels
jugador de l’equip

Any I · Número 3 · 18 d’abril de 2010 · publicació oficial gratuïta del club

Nefta, un jugador
desequilibrant en
estat de gràcia

El capità de la primera plantilla, Àlex Delmàs, dóna
resposta a les preguntes de
“L’Escapvlat” en un qüestionari personal que periòdicament servirà per conèixer en
profunditat l’historial esportiu, els records i vivències
dels jugadors del Primer
Equip, així com per saber
aspectes més personals
com gustos, aficions, reflexions i anècdotes.

El jugador escapulat afirma
sentir-se en el moment més
madur de la seva carrera
esportiva. Titular fixe per a
Pedro Dólera (és el jugador
amb més minuts acumulats
en lliga), Neftalí González
passa per l’entrevista de
L’Escapvlat per compartir
amb els socis les opinions
sobre l’actual temporada,
tot repassant la seva més
recent trajectòria.

Pàgina 3

Any I · Número 4 · 9 de maig del 2010 · publicació oficial gratuïta del club

Any I · Número 5 · 5 de juny del 2010 · publicació oficial gratuïta del club

Any I · Número 6 · 4 de juliol del 2010 · publicació oficial gratuïta del club

Any I · Número 7 · 15 d’agost del 2010 · publicació oficial gratuïta del club

Any I · Número 8 · 19 de setembre del 2010 · publicació oficial gratuïta del club

Ramon Suàrez és
el protagonista de
l’entrevista del mes

Els gols marcats
d’estratègia, punt
fort de la temporada

La reforma de base
de la Federació,
explicada al detall

La plantilla 10/11
al detall en un perfil
jugador a jugador

Cebri torna a casa
per obrir a l’Europa
el camí cap al gol

El polivalent jugador, que
compleix la seva segona
temporada a l’entitat, passa
per les pàgines del periòdic
oficial de l’Europa per opinar
sobre la seva experiència
dins el club i sobre el seu
passat com a futbolista.

Entre els molts motius que
han portat l’Europa a poder
completar enguany la seva
millor lliga del segle trobem,
sens dubte, el treball de
l’equip en jugades a pilota
aturada. Entre els jugadors,
Cano és l’especialista.

En un article especial de
L’Escapvlat, apliquem la
reforma a cada categoria i
equip de base de l’Europa.
En un quadre organitzat
per categories, mostrem
com serà el campionat de
lliga 2010/2011 i quin total
d’equips tindrà el club.

L’Europa s’ha convertit en el
club de Tercera Divisió que
més aviat ha configurat la
seva plantilla. A L’Escapvlat
ho hem aprofitat per oferir-te
el perfil de tots els jugadors
renovats i les noves cares
de l’equip una a una.

L’experimentat davanter
centre de l’equip escapulat,
format a la base gracienca,
intentarà una millora de les
xifres de gols de l’equip pel
que fa a la posició clàssica
d’home més avançat de la
davantera europeista.

Pàgina 3

Pàgina 8

Pàgina 6

Pàgina 5

Pàgina 3

Pàgina 3

I també...

I també...

I també...
Pàgina 2
Us oferim un tema destacat,
un protagonista i una enquesta
cada mes.

Pàgina 2
Arnau Garcia, migcampista del
Juvenil A, protagonista d’aquest
mes per la seva convocatòria
amb la Selecció Catalana.

Pàgines 6 i 7

El Club Esportiu Europa estrena avui,
per primera vegada a la seva història,
un periòdic de caràcter mensual destinat a reemplaçar el que, temps enrere,
va ser el butlletí oficial del club i que,
amb la mateixa periodicitat, informava
a socis i aficionats sobre la actualitat
esportiva i social de l’entitat.
L’estrena coincideix amb un partit
de luxe per la categoria, un Europa
- L’Hospitalet que, a banda de ser un
gran cartell de partit, enguany està
carregat d’interès donada la situació
que es va produïr al partit d’anada.

El conjunt riberenc va guanyar en l’aspecte esportiu per 2-0 sobre la gespa,
en un partit lluitat i disputat per tots
dos equips i on els de Jordi Vinyals
van acabar mereixent, per nombre
d’ocasions, la victòria. No obstant, un
fet va condicionar aquell partit i és la
aliniació incorrecte d’un jugador local,
Ivan Peralta, el qual no tenia la fitxa
federativa per competir degudament
tramitada i validada.
Aquest fet va portar l’Europa a impugnar el partit. En primera instància el
Comitè de Competició de la Federació

Catalana de Futbol va donar la raó a
l’Europa, però l’equip presidit per Miguel García va decidir recòrrer aquesta
decisió a un òrgan esportiu superior,
el “Comité de Apelación” de la RFEF
(Real Federación Española de Fútbol).
En aquest cas la raó va caure del cantó
dels locals, que van tornar a recuperar
els punts.
A dia d’avui aquesta segona resolució
està sota recurs del CE Europa, qui
ha presentat una alegació a la decisió
final i ha presentat noves proves i documentació per tal de recupe- rar uns

punts que el club considera, segons la
llei esportiva vigent, que no poden ser
concedits a L’Hospitalet per fer jugar
durant 14 minuts un jugador sense
fitxa tramitada.
Aquest fet dóna un especial “morbo”
al partit d’aquesta segona volta, on no
només hi ha en joc la victòria per valor
de tres punts (els que es disputaran
sobre la gespa) sinó també les ganes
de recuperar els altres tres pendents
d’un comitè.
Pàgina 4

Coneixerem les darreres notícies
de l’entorn escapulat tant a nivell esportiu com social que han
tingut lloc en els últims 30 dies,
totes elles tractades al detall i en
profunditat i ‘vestides’ amb les
millors fotos.

Pàgina 2
El programa de ràdio “Sempre
Endavant”, que repassava tota
l’actualitat de l’Europa durant el
tram final de la passada lliga a
Ràdio Gràcia, torna a les ones
(107.7 FM) amb un nou equip i
un format renovat i millorat.

Pàgina 7
A la nostra particular hemeroteca,
l’historiador Xavier Vidal oferirà
mensualment un tast de moltes
de les vivències i notícies d’interès dels més de 102 anys de
l’entitat. En aquest número: la
Guerra Civil.

El CE Europa organitza els
caps de setmana de l’11 i 12
i el 18 i 19 de juny els seus
tornejos aleví i infantil. Altres
equips del club viatjaran per
terres catalanes en busca de
l’èxit en altres trofeus.

La periodista Isabel Ocaña
ens apropa les impressions
del nou màxim responsable
del principal exponent de la
base europeista, els seus
objectius i plantejaments de
cara a la temporada 11/12.

Pàgina 7

I també...

Pàgina 5

Oferim als lectors els perfils
i posicions dels jugadors que
formen la futura plantilla del
Primer Equip de l’Europa a
falta de confirmar a finals
d’agost els noms definitius.

Pàgina 6

Pàgina 7

La Diada del Soci celebrada
a l’estadi Nou Sardenya,
va suposar la quarta edició
d’aquesta trobada europeista
i el reconeixement del club a
la fidelitat dels abonats.

L’Escola de futbol del club va
celebrar al Nou Sardenya la
seva tradicional festa de final
de temporada. Us mostrem
un recull gràfic de les millors
imatges de l’acte.

Pàgina 7

Contraportada

Xavier Vidal escriu el segon
capítol de la història dels més
greus escàndols arbitrals que
ha rebut l’Europa a casa en
les darreres dècades.

El màxim rival esportiu de
l’Europa, el Sant Andreu, serà
el convidat al Vila de Gràcia
del mes d’agost per millorar
relacions entre els clubs.

Cano marca el gol 600 de l’Europa a casa en lliga !3jJLQD · Entrevistem Jonathan Ortuño, un dels coordinadors de l’Escola del club !3jJLQD

7ULSOHUHFRQHL[HPHQWHQOD1LWGHO¶(VSRUW!3jJLQDÂ(QWUHYLVWDDOVRFLQ~PHUR!3jJLQDÂ*(6(0(QRXSDWURFLQDGRU!&RQWUDSRUWDGD

,WDPEp

Bon paper en el retorn al Torneig d’Històrics !3jJLQDāCalendari complet de lliga del Primer Equip, més Filial, Femení i Juvenil !3jJLQHVL

$Q\9,ā1~PHURāG¶DEULOGHOāSXEOLFDFLyR¿FLDOJUDWXwWDGHOFOXEā&((8523$&$7ā @ceeuropa

1RXq[LWGHODSUHVHQWDFLyGH)XWERO%DVHL(VFROD!3jJLQHVLÂ/¶(XURSDIHLDDQ\VTXHQRHUDOtGHUVROLWDULGH7HUFHUD'LYLVLy!3jJLQD

I també...

Victòria històrica a Figueres 44 anys després !3jJLQDāVíctor Cócera, darrer fitxatge de l’Europa per tancar la primera plantilla !3jJLQD

$Q\9,ā1~PHURāGHPDLJGHOāSXEOLFDFLyR¿FLDOJUDWXwWDGHOFOXEā&((8523$&$7ā @ceeuropa

Pàgina 4

Un cop s’han acabat totes les
lligues, publiquem les últimes
classificacions pendents i
t’oferim mitja pàgina amb la
foto oficial del Primer Equip
de l’Europa.

Pàgina 6

Pàgina 6

Xavier Vidal ens apropa, a
la secció “Memòria històrica
escapulada”, la figura de
l’exjugador Guerrero, en una
especial connexió entre casa
nostra i l’Argentina.

La multinacional Toshiba,
principal patrocinadora del
CE Europa, ampliarà el seu
compromís i recolzament cap
al club durant, mínim, una
temporada més.

Els tornejos memorials de
Xavi Vallejo en categoria aleví
i Juanma Cabanas en infantil,
èxit social i esportiu a nivell
de Futbol Base.

Any II · Número 20 · 17 de setembre del 2011 · publicació oficial gratuïta del club · CEEUROPA.CAT

Any II · Número 21 · 16 d’octubre del 2011 · publicació oficial gratuïta del club · CEEUROPA.CAT
L’Assemblea General de socis
va ser una de les més plàcides

El primer entrevistat en la
nova temporada esportiva
de L’Escapvlat és un dels
dos nous porters del Primer
Equip, Rafa Leva, tota una
llegenda de les porteries del
futbol català amateur.

La cita anual de la directiva
amb els socis i sòcies del
club va ser una bassa d’oli
on tots els punts de l’ordre
del dia van ser aprovats per
unanimitat i no va registrar
cap requeriment.
Pàgina 3

I també...

Guzman, jugador de l’any 2012 a Tercera > Pàgina 3 · Parlem a fons de Vane Obis, un dels referents del Femení A del CE Europa > Pàgina 7

I també...

$Q\,9Â1~PHURÂGHJHQHUGHOÂSXEOLFDFLyR¿FLDOJUDWXwWDGHOFOXEÂ&((8523$&$7Â#FHHXURSD

,WDPEp

(O3ULPHU(TXLSHVUHIRUoDDPEHOGHIHQVD9LYy!3jJLQDÂ7RWVHOVJROHMDGRUVGHODKLVWzULDHQOOLJDUHSDVVDWVDQ\DDQ\DLQWHUQHW!3jJLQD

El gran ensurt d’Albert Alegre !3jJLQDāPartit solidari contra la ceguesa al Nou Sardenya !3jJLQDāMor Àngel Mártínez !&RQWUDSRUWDGD

Any VI · Número 61 · 21 de juny del 2015 · publicació oficial gratuïta del club · CEEUROPA.CAT · @ceeuropa

Pàgina 6

Pàgina 2

Una nova temporada al futbol
de base de l’Europa està a
pocs dies de començar. Al
periòdic oficial del club oferim
una entrevista amb Jordi Vela,
coordinador de l’entitat.

El Primer Equip i també el
Juvenil A han registrat un
dels millors inicis de lliga de
les darreres temporades a les
seves respectives lligues.

Pàgina 7

Pàgina 5

L’Europa celebrarà el proper
dia 20 la seva tradicional i
anual assemblea general de
socis al Centre Moral a les
19:30 hores.

Ens visita l’Espanyol B, equip
indiscutiblement favorit per
disputar la promoció d’ascens
i màxim aspirant a Tercera per
quedar campió de lliga.

Més de 2.000 followers seguint l’Europa !3jJLQD · Roman Golobart, exjugador de base i Primer Equip, debuta a la Premier League !3jJLQD

Contraportada

Petit àlbum definitiu de les
obres de canvi de la gespa
d’un Nou Sardenya que avui
torna a acollir l’equip.

Any II · Número 23 · 4 de desembre del 2011 · publicació oficial gratuïta del club · CEEUROPA.CAT

Any II · Número 24 · 8 de gener del 2012 · publicació oficial gratuïta del club · CEEUROPA.CAT

Entrevista amb Siscu Boj,
delegat del Primer Equip

Entrevistem a Javi Lara,
un dels nouvinguts al club

La periodista Isabel Ocaña
entrevista al delegat de la
primera plantilla, una de les
persones més estimades
entre la massa social del
club i que realitza la seva
tasca de forma altruista.

El migcampista del primer
equip escapulat, fitxat el
passat estiu provinent de
l’AE Prat, protagonista de la
primera entrevista d’aquest
periòdic en l’inici de l’any
esportiu 2012.

I també...

Pàgina 3

I també...

Pàgina 2

Pàgina 2

El club va fer entrega de la
insígnia d’or de l’entitat a
Antoni Ponsa, president del
Grup Europeista Pep Rovira,
que va complir 50 anys com
a soci escapulat.

L’estadi reforma a fons el seu
sistema de llums per deixar el
Nou Sardenya en perfectes
condicions per acollir partits
per la nit o amb necessitat
d’alta visibilitat.

Pàgina 5

Pàgines 4 i 5

L’Escola de futbol de l’Europa
es presentarà instants abans
de l’emotiu i solidari acte de
La Marató de TV3 que viurà
el Nou Sardenya el dissabte
17 de desembre al matí.

Repassem de forma especial
els temes més importants que
hem tractat dins L’Escapvlat
durant tot l’any 2011. Com
a imatge, totes les portades
dels 12 periòdics.

Pàgina 5

Pàgina 7

L’estadi gracienc torna a tenir
una veu pròpia. Us presentem
els nous ‘speakers’ del Nou
Sardenya per aquest any.

L’historiador Xavier Vidal ens
parlarà dels tradicionals duels
de Nadal que el club havia
disputat en el passat.

$Q\,9Â1~PHURÂGHPDUoGHOÂSXEOLFDFLyR¿FLDOJUDWXwWDGHOFOXEÂ&((8523$&$7Â#FHHXURSD

I també...

El nou Europa B busca l’ascens el primer any !3jJLQD · L’Agrupació Europeista celebra un dinar obert a tots amb motiu dels 65 anys !3jJLQD

Al vostre costat h
a la xifra m

$Q\9ā1~PHURāGHIHEUHUGHOāSXEOLFDFLyR¿FLDOJUDWXwWDGHOFOXEā&((8523$&$7ā @ceeuropa

I també...

$Q\9ā1~PHURāG¶RFWXEUHGHOāSXEOLFDFLyR¿FLDOJUDWXwWDGHOFOXEā&((8523$&$7ā @ceeuropa

I també...

Pàgina 2

Recuperem en aquest número
la particular secció dedicada
a un protagonista destacat del
club amb el retorn del punta
Cebri a la competició després
d’una llarga lesió.

L’Escapvlat comença una
sèrie d’entrevistes que aniran
apareixent durant l’any amb
els presidents de les quatre
penyes actives d’animació.
Avui: Albert Pujol (Caliu).

Pàgina 7

I també...

Pàgina 5

L’AE Prat visita l’estadi en
partit de lliga i com és costum
oferim totes les dades que
són necessàries per situar i
conéixer el rival del Primer
Equip de l’Europa.

$Q\,9Â1~PHURÂGHIHEUHUGHOÂSXEOLFDFLyR¿FLDOJUDWXwWDGHOFOXEÂ&((8523$&$7Â#FHHXURSD

Any III · Número 35 · 20 de gener del 2013 · publicació oﬁcial gratuïta del club · CEEUROPA.CAT · @ceeuropa

Any II · Número 22 · 11 de novembre del 2011 · publicació oficial gratuïta del club · CEEUROPA.CAT

Entrevista amb Rafa Leva,
un referent sota pals a Tercera

I també...

$Q\9ā1~PHURāGHVHWHPEUHGHOāSXEOLFDFLyR¿FLDOJUDWXwWDGHOFOXEā&((8523$&$7ā @ceeuropa

$Q\9ā1~PHURāG¶DJRVWGHOāSXEOLFDFLyR¿FLDOJUDWXwWDGHOFOXEā&((8523$&$7ā @ceeuropa

I també...

Gatell deixa l’Europa després de 13 anys al club !3jJLQD · L’Europa presenta tot el Futbol Base i l’Escola en un acte públic uniﬁcat !3jJLQD

Pàgina 5

El Sopar del Soci celebra una
nova edició. L’Escapvlat ha
parlat amb dos dels premiats
en la gala d’aquesta nit per
conèixer una mica més les
seves opinions i vivències.

Pàgina 7

Pàgina 3

$Q\,9Â1~PHURÂGHGHVHPEUHGHOÂSXEOLFDFLyR¿FLDOJUDWXwWDGHOFOXEÂ&((8523$&$7Â#FHHXURSD

$Q\,9Â1~PHURÂGHQRYHPEUHGHOÂSXEOLFDFLyR¿FLDOJUDWXwWDGHOFOXEÂ&((8523$&$7Â#FHHXURSD

,WDPEp

Pàgina 5

Analitzem en profunditat al
Reus, un dels “cocos” de la
lliga i rival de l’Europa aquest
cap de setmana.

$Q\,,,Â1~PHURÂGHQRYHPEUHGHOÂSXEOLFDFLyR¿FLDOJUDWXwWDGHOFOXEÂCEEUROPA.CAT · @ceeuropa

I també...

Pàgina 5

L’equip de futbol més antic de
Catalunya, el Palamós, visita
el Nou Sardenya en el partit
que tanca la temporada a la
lliga regular del grup V de la
Tercera Divisió.

Pàgina 6

I també...

Pàgina 4

$Q\,,,Â1~PHURÂG¶RFWXEUHGHOÂSXEOLFDFLyR¿FLDOJUDWXwWDGHOFOXEÂCEEUROPA.CAT · @ceeuropa

I també...

Pàgina 5

El Castelldefels serà el primer
equip de Tercera Divisió que
estrenarà, com a visitant, la
flamant nova gespa del nostre
estadi davant l’Europa.

Pàgina 3

Oferim les classificacions i
estadístiques finals dels tres
principals equips de l’Europa
i la posició final dels equips
de base de l’entitat.

I també...

Pàgina 2

L’editorial i la notícia més
destacada del mes estan
protagonitzades per la tercera
edició del Sopar del Soci.

Any II · Número 19 · 15 d’agost del 2011 · publicació oficial gratuïta del club · CEEUROPA.CAT

Entrevista amb Jesús Angoy,
tècnic del Juvenil A del club

I també...

Pàgina 4

Amb la lliga del Primer Equip
finalitzada, oferim un quadre
global de resultats amb tots
els duels del campionat.

Pàgina 2

Any II · Número 18 · 10 de juliol del 2011 · publicació oficial gratuïta del club · CEEUROPA.CAT

Segona edició dels trofeus
memorial Vallejo i Cabanas

I també...

Pàgina 4

A l’apartat de xifres de la lliga,
repassem de forma gràfica
l’evolució del Primer Equip en
les últimes 9 temporades.

L’equip Femení Infantil, que
disputa els seus partits al
campionat de modalitat de
futbol 7, va protagonitzar una
de les campanades de l’any
en superar al Barça, que fins
la data estava invicte.

Pàgina 5
La Rapitenca és el rival que
visita avui el Nou Sardenya per
mesurar forces davant l’Europa.
L’equip gracienc va disputar a la
primera volta (0-3) el millor partit
a fora.

Any II · Número 17 · 12 de juny del 2011 · publicació oficial gratuïta del club · CEEUROPA.CAT

I també...

Pàgina 2

El Cadet D, que juga els seus
partits al Camp de l’Àliga,
protagonitza un rècord dins
l’entitat amb un registre de
50 partits invicte.

Valderas arriba als 150 partits amb l’Europa !3jJLQDāEl club busca delegats de base !3jJLQDāHistòria de la nostra bandera !3jJLQD

$Q\9ā1~PHURāGHQRYHPEUHGHOāSXEOLFDFLyR¿FLDOJUDWXwWDGHOFOXEā&((8523$&$7ā @ceeuropa
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Nils, gol de l’any al #futbolcat !3jJLQDāEl soci decidirà els nous estatuts !3jJLQDāceeuropa.cat, 13 anys i nou lloc web !3jJLQD
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cen
Any VI · Número 63 · 13 de setembre del 2015 · publicació o¿cial gratuïta del club · CEEUROPA.CAT · @ceeuropa

Moltes gràcies als lec
i tothom qui fa pos
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Any I · Número 10 · 7 de novembre del 2010 · publicació oficial gratuïta del club

Any I · Número 9 · 3 d’octubre del 2010 · publicació oficial gratuïta del club

Any I · Número 11 · 12 de desembre del 2010 · publicació oficial gratuïta del club

Any I · Número 12 · 23 de gener del 2011 · publicació oficial gratuïta del club

Any II · Número 13 · 20 de febrer del 2011 · publicació oficial gratuïta del club

El projecte de base
del club, explicat
pels responsables

El Juvenil A signa
una golejada històrica
(5-1) a l’Espanyol B

L’Escapvlat entrevista
al president del club,
Guillaume de Bode

Parlem amb el director
de Toshiba, Xavier Pascual,
principal sponsor del club

Arturo Ramírez, des de la
part directiva, i Jordi Vela,
com a coordinador en cap
del Futbol Base del club,
expliquen al periòdic oficial
de l’Europa el projecte a
curt i llarg termini de les
diverses categories de base
de l’entitat.

La Lliga Nacional juvenil va
viure una jornada històrica
el passat 23 d’octubre. El
Juvenil A gracienc va donar
una repassada al segon
equip de l’Espanyol, golejant
per 5-1 i arribant a perdonar
una diferència més gran.

El màxim dirigent del club
farà aviat quatre anys que
és president de l’Europa.
El periòdic de l’entitat recull
en una entrevista les seves
principals opinions.

El 28 de febrer farà tres anys
que Toshiba és el principal
patrocinador que figura a
la samarreta de l’Europa.
L’Escapvlat ha parlat amb
el director de la companyia
a Espanya sobre l’empresa i
sobre l’entitat escapulada.

I també...

Pàgina 10

En el darrer mes
de l’any oferim
quatre pàgines extra i un
espai central
amb un recull
de les notícies
importants de
l’any 2010

Pàgina 2

Pàgina 6

I també...

Editorial

Pàgina 2

En el número d’octubre del
periòdic reflexionem sobre la
nova llibertat d’horaris de TV
al futbol d’elit, que afecta de
ple als més modestos.

Asako, davantera centre del
Femení de Lliga Nacional,
copsa l’atenció del retorn de
la secció “protagonista” a les
pàgines de l’Escapvlat.

Any II · Número 14 · 20 de març del 2011 · publicació oficial gratuïta del club · CEEUROPA.CAT

Pàgina 6

La història dels escàndols
arbitrals contra l’Europa

El partit del Primer Equip de
l’Europa contra el Vilafranca
va comptar amb un convidat
especial: un català emigrat
fa dècades a Argentina i que
segueix per internet el dia a
dia del club del qual és soci.

L’encontre entre l’Europa i
el Vilanova va finalitzar amb
un greu escàndol arbitral
del col·legiat Galan Baró.
Repassem a l’article històric
d’aquest mes els arbitratges
més polèmics.

Pàgina 3

En l’entrevista d’aquest mes,
Valderas és el protagonista.
El migcampista escapulat
passa pel seu millor moment
esportiu a l’Europa.

Pàgina 3

Pàgina 3

Pàgina 5

El Primer Equip de l’Europa
rep al Masnou en el partit
de lliga d’aquest diumenge.
Analitzem al rival de l’equip i
en repassem també moments
destacats de la història.

Pàgina 7

Pàgina 7

Pàgina 11

Pàgina 8

Pàgina 6

La Federació Catalana ja ha
dibuixat el full de ruta de la
fase final de l’actual edició de
la Copa Catalunya. L’Europa
ja sap quin camí li espera si
vol arribar fins al final.

Xavier Vidal ens fa entrega
de la segona i darrera part de
la crisi econòmica, esportiva
i institucional que va patir
l’Europa a principis dels anys
30 del segle passat.

Aquest mes fa 70 anys que
l’Europa escriu la història
entre els carrers on es troba
l’estadi. El 1940, sobre un
terreny ple de vegetació, es
va aixecar el vell Sardenya.

El primer CD Multimèdia de
la història del club acollit amb
èxit entre els socis i aficionats
de l’Europa que han gairebé
esgotat les existències de la
primera edició.

El retorn de l’expresident
Joan Josep Isern al club
obrirà un nou camí i noves
possibilitats a la Fundació.
El propi Isern ens explica els
objectius de futur.

Any III · Número 25 · 12 de febrer del 2012 · publicació oficial gratuïta del club · CEEUROPA.CAT
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El primer equip femení de
l’Europa ha patit un canvi
a la banqueta a mitja lliga.
Amb l’objectiu de salvar la
categoria a Segona Divisió
s’ha fet càrrec de l’equip
Fredi Martín.

Apropem als socis del club
una figura del cos tècnic
sovint poc visible. Els detalls
del tractament de lesions, la
seva prevenció i les funcions
del ‘fisio’, al detall en una
entrevista exclusiva.

Us oferim una entrevista
amb un dels jugadors amb
més projecció dins la base
de l’entitat: És el capità del
Juvenil A, Dani Santigosa,
convocat amb el combinat
català sots’18.

Pàgina 3

I també...

Pàgina 3

Les xifres i classificacions
dels principals equips del club
es poden consultar, com és
habitual, a la pàgina dedicada
a les dades i estadístiques.

Any III · Número 29 · 17 de juny del 2012 · publicació oficial gratuïta del club · CEEUROPA.CAT

Any III · Número 28 · 6 de maig del 2012 · publicació oficial gratuïta del club · CEEUROPA.CAT

Santigosa, capità i referent
del Juvenil A escapulat

Pàgina 3

Pàgina 5

La Montañesa, nouvingut a
Tercera aquesta temporada,
està convertint-se en l’equip
més sorprenent de la lliga.
Agustí Tenllado ens apropa la
història d’aquest equip.

Pàgina 8

Entrevista a Marcel Ugas,
fisioterapeuta de l’equip

I també...

La pàgina web del club fa uns
mesos que gaudeix de tres
columnes d’opinió setmanals.
Presentem els seus autors:
dos periodistes i un tècnic de
base de l’Europa.

L’Escapvlat
aconsegueix
el guardó en
comunicació
dels premis
Vila de Gràcia

Pàgina 5

Ramon Gatell, “el noi de la
casa”, protagonitza una nova
entrevista del Primer Equip.

Entrevista a Fredi Martín,
nou tècnic del Femení A

Pàgina 7

I també...

Pàgina 2

El Primer Equip ocupa la
secció de “Protagonista” del
periòdic després de signar un
gran tram final de la primera
volta de la lliga.

Àlex Cano, un dels centrals
més ben valorats de la lliga,
respon a les preguntes de
L’Escapvlat, mostrant-se molt
orgullós del seu nomenament
com un dels tres capitans de
la primera plantilla.

Coneixem els membres de la
Comissió Esportiva del club.

Any II · Número 16 · 15 de maig del 2011 · publicació oficial gratuïta del club · CEEUROPA.CAT

Contraportada

I també...

I també...

Any II · Número 15 · 17 d’abril del 2011 · publicació oficial gratuïta del club · CEEUROPA.CAT

Joan Vasco, un europeista
des de Buenos Aires

Pàgina 5

La Pobla de Mafumet és el
darrer equip amb qui jugarà
l’Europa en aquesta lliga.
Oferim la darrera fitxa del
rival del conjunt gracienc.

El periòdic del CE Europa va ser
reconegut com a millor mitjà de
comunicació de la Vila de Gràcia
de l’any 2010 en un acte celebrat
al centre Tradicionàrius. Els premis “Vila de Gràcia” són els més
importants de caire local en tots
els àmbits.

Pàgina 6

La Fundació PE Europa ha
renovat els membres del seu
patronat i ha proclamat com
a president Joan Josep Isern.
Oferim tots els detalls.

Contraportada
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Pàgina 3

I també...

I també...

Pàgina 2

Pàgina 2

Pàgina 2

L’Escapvlat celebra el seu
segon aniversari publicant
el número 25 del rotatiu. El
mitjà oficial del club en paper
es consolida com un referent
únic al futbol modest.

El Juvenil A de l’Europa suma
una dinàmica molt positiva a
la Lliga Nacional i aspira a
recuperar la Divisió d’Honor
en finalitzar la temporada.

L’Europa ja té la seva pròpia
mona de Pasqua. La clàssica
pastisseria Formentor del
carrer Camèlies, pionera amb
un dolç que ha resultat tot un
èxit entre l’afició.

Pàgina 6

Pàgina 4

Pàgina 6

Després d’una volta sencera
de lliga i uns pocs partits de la
segona, repassem quins són
els jugadors del Primer Equip
que acumulen més minuts a
les seves cames.

Rovira, Ivan Álvarez i Cano
s’han convertit en elements
clau de la Selecció Catalana
Amateur que disputa la fase
final estatal de la Copa de
Regions UEFA.

El soci i historiador escapulat
Ramon Vergés, reconegut
amb el premi Vila de Gràcia
per la seva trajectòria a nivell
documental al club.

Pàgina 7

Pàgina 7

Pàgina 7

L’historiador Xavier Vidal ens
recorda com va ser en el seu
dia la inauguració del sistema
de llum artificial del vell estadi
de Sardenya.

L’historiador Xavier Vidal ens
endinsa en el món d’una festa
ben popular i dolça a Gràcia:
Sant Medir.

L’Escapvlat incorpora els
nous codis QR per ampliar la
informació escrita amb text i
imatges digitals.

I també...

Entrevistem a Òscar Belis, tècnic de l’Infantil A > Pàgina 3 · Parlem amb Fidel Bernabéu, un dels delegats més antics del CE Europa > Pàgina 7

I també...
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hem pogut arribar
màgica dels

L’equip de veterans puja de categoria > Pàgina 2 · Parlem amb Josep Maria Romero de la tasca social de la Fundació Europa a Brasil > Pàgina 3
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El 2 d’abril s’acabarà de jugar el Cerdanyola-Europa !3jJLQDāEntrevista a Genís Blasco, golejador de l’Europa B a 4a Catalana !3jJLQD

,WDPEp

Acte institucional de tots els capitans !3jJLQDāTocarà el Sabadell a la Copa Catalunya !3jJLQDāMor l’exjugador Ramon Pons !3jJLQD
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I també...

Europa B i Juvenil B guanyen la seva lliga !3jJLQDāCàndid Mauricio, la història d’una vella llegenda que va ser clau dins del club !3jJLQD

,WDPEp

Assemblea General !3jJLQDāÈxit de la presentació de la base federada i escolar !3jJLQDāLemes motivadors als vestidors !&RQWUDSRUWDGD
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El Femení A signa la millor temporada de la història !3jJLQDāLa fosca història de la promoció Europa-Langreo per pujar a 2a A !3jJLQD

,WDPEp

Aturada de la lliga !3jJLQDāEntrevista a Matilde Climent del Banc d’Aliments !3jJLQDāHistòria: l’any que gairebé es torna al cel !3jJLQD
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Teixi, capitana del Femení: “L’Europa m’ho ha donat tot” !3jJLQD · Èxit de la reunió de l’Escola amb les noves famílies del nou curs !3jJLQD
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Els calendaris de lliga de Primer Equip, Juvenil A i Femení A > Pàgines 4 i 5 · Les dades dels jugadors del Primer Equip 2012 / 2013 > Pàgina 6
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L’Europa ja té configurada la primera plantilla > Pàgina 5 · Èxit del primer Campus de Tecnificació d’estiu realitzat al Camp de l’Àliga > Pàgina 6

El Socuéllamos elimina l’Europa del Play-Off !3jJLQDāLa Diada del Soci es consolida com un acte anual de gran reconeixement !3jJLQD
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Homenatge als campions del 1997 i 1998 !3jJLQDāNou patronat de la Fundació !3jJLQDāDos nous ‘socis 1907’ a nivell empresa !3jJLQD
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ctors, col·laboradors
ssible L’Escapvlat!
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100!
L’Escapvlat celebra 9 anys i duplica les seves pàgines

Pàgines 2, 3, 4 i Editorial
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GALERIA D’IMATGES

Prebenjamí A - Barcino

Cadet C - P. Anguera

Benjamí A - FE Grama

Femení C - Bellvitge

Aleví G - Espanyol

Aleví C - Catalonia
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Femení 7 - Espanyol

Juv. 25 Septiembre - Cadet A

Juvenil C - Lleida

Infantil A - Gim. Tarragona

Gener 2019
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LA BASE

Coneixem el Cadet B i l’Aleví A

El Futbol Formatiu
de l’Europa compta
en categoria
federada amb
4 equips cadets
i 7 equip alevins

Els cadets juguen
futbol 11 i els
alevins futbol 7

L’Aleví A és un dels equips del
club que juga a la màxima categoria, a la la Preferent aleví Grup
1. Ara mateix està situat en la 13a
posició amb nou punts, tres per
sobre del primer equip que baixaria. L’equip, a dia d’avui, assoliria el
seu objectiu esportiu.
És una categoria exigent, de
molt nivell, i on a cada partit
l’equip competeix davant d’altres equips que mostren la seva
qualitat i nivell, cosa que fa que
els nostres jugadors puguin gaudir
d’una categoria potent.
Com quasi tot el que són els
equips de Futbol 7 del club,
estem davant de jugadors que
surten de l’Escola no federada de
l’Europa i que han anat avançant
en els equips federats fins arri-

El Cadet B és un equip que canvia
d´etapa (tots de primer any) i que
juga a la Primera Divisió del grup
2. Ara mateix està situat només
a dos punts del líder (quarts classificats). Els jugadors escapulats
disputen una lliga igualada i on
la majoria de rivals tenen un any
més.
L’Equip és un conjunt que es
mostra amb pilota, que intenta
sortir jugant i que, des del darrere,
fa el possible per poder superar els
rivals. És cert que la dificultat de la
diferència física, on els rivals esperen l’error de l´equip, i la dificultat

que té superar defenses nombroses
i ordenades, fa que en moments
determinats no puguin resoldre en
els metres finals com els agradaria. La intenció, però, és bona i
l´equip segueix treballant per anar
superant cada cap de setmana
davant del rival que toqui.
És una plantilla molt de l´Europa,
donat que són força jugadors els
que porten temps al club i també
és l´equip que la temporada
passada va fer un gran any assolint
l´ascens de l´Infantil A a Preferent.
La plantilla té jugadors que
surten de l’Escola i han passat
per cadascuna de les etapes de
base: Tomas Tribó, Sergi Batuecas, Marc Pujol, Marc Cabeza,
Guillem Barnils, Jan Marti, Xabi
Vila i Ivan Miñano. Altres porten
diverses temporades al club com
són Sergi Elias, Jordi Follana,
Sergio Asensio, Dani Perez, Lucas
Escayola, Guillem Martí i Marti
Torrent. Per últim tenim les incor-

poracions d´aquest any de Tomas
Payrató i Marti Solanellas Nico
Fuentes va marxar de benjamí
fitxant pel FC Barcelona i ara
ha retornat al club. El del Cadet
B és un grup fet, que entre ells es
porten molt bé, que estan identificats amb el club i que ho mostren
en el dia a dia amb la seva manera
d´entrenar i competir. Ambició
per millorar, il.lusió per jugar.
En la direcció tenim a Òscar
Belis, que compagina la funció
amb la direcció de l’Escola. Una
persona de club, que porta moltes
temporades dirigint equips del
club i en les que també ha aconseguit amb èxit algun campionat
o ascens. Belis també és format
com a jugador del futbol de base
del club. Passa igual amb David
Sasson, el seu segon entrenador.
Una persona que també està en la
coordinació de escolar i que ja fa
diverses temporades.
Belis destaca el bon ambient i
la relació que hi ha entre ells. “La

cohesió junt amb la implicació
ens ajuda a que la nostra feina
sigui molt més fàcil”. Pel tècnic
“estem en una etapa de formació,
per tant hem d’assegurar que el
jugador gaudeixi formant-se, que
persisteixi en la bona actitud, que
el col·lectiu va per davant i que la
unió del grup ha de ser un signe
d´identitat independentment dels
resultats”. També comenta que
“l’evolució ha sigut positiva fins
ara, treballant un nou sistema al
que no estaven acostumats, però
en el que creiem conjuntament i
fa que l’evolució sigui ascendent.
Estem en una primera part de la
temporada i anirem a més”. Finalment, l’entrenador remarca que la
categoria “té una dificultat afegida
que és sobretot la diferència física
en molts equips envers nosaltres,
cosa que ajuda a madurar futbolísticament per trobar aquell petit
detall que ens faci superar aquest
tipus de rivals sovint superiors en
aquest aspecte” 

bar a aquesta temporada. Són la
majoria de jugadors que ja fa dues
temporades van assolir l’objectiu
de la permanència a la categoria
benjamí a Preferent. Aquesta temporada s’ha incorporat un jugador
de fora.
Tenim a la plantilla en Dani
Mira, que és el porter, qui l’any
passat ja estava a l’Aleví A, on junt
amb el seu equip va aconseguir
l’ascens a Preferent. Els defenses
Roger Farràs, Pol Moya, Joan Ibar,
els jugadors que juguen pel mig o
per les bandes, en Vicenç Martí,
Victor Mullerat, Oriol Isern i Victor Cardiel, i el davanter Ot Mur.
És un equip que també gaudeix
dins i fora, que es porten molt bé
entre ells i fan un grup cohesionat
que ajuda sobretot en els moments

que no van tant bé. Entre tots es
tracta de fer-se costat i, en això,
també ajuden les famílies que
setmana rere setmana animen i
ajuden des de fora.
En això participa en Guillem
Josa, entrenador de l’equip, persona de club, jugador del Primer
Equip i coordinador dels equips
de Futbol 7. Ha estat jugador de la
base passant per totes les categories i també, ja desde fa uns anys,
sent entrenador per inculcar els
seus coneixements i la seva experiència. Els seus dos ajudants, en
Víctor Vilajosana, entrenador del
club i també jugador del Juvenil
B i Ignasi Gutiérrez, persona del
club que va estar molts anys com a
jugador del Futbol Formatiu.
En Guillem ens destaca les ganes

que posa el
grup en el
dia a dia:
“no se’ls pot
retreure res
i, a més, fora
del camp
tenen uns
hàbits i una
manera de fer
ben marcada
a dins”. Josa
incideix que “sabent que hi ha un
objectiu esportiu, els nens estan
en una etapa que han de gaudir.
Aprendre del que és guanyar i
perdre i que, sobretot, hi hagi un
somriure. AIxò els hi facilitarà
poder fer les coses ben fetes. Estem arribant al final de la primera
volta, creiem que tenim marge

d’aprenentatge, els partits per la
categoria ens exigeix un gran nivell
i, per moments, hem aconseguit
mantenir-nos dins dels partits
molta estona. En aquest sentit cal
insistir i continuar treballant. Ara
ells mateixos ja veuen que poden i
que són capaços de fer el que estan
fent i del que poden fer. Nosaltres
els hi donarem suport sempre” 
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l’Escapvlat del mes d’octubre
s’anunciava que el Districte
de Gràcia havia aprovat una partida per a realitzar unes millores
estructurals de formigó en algunes
zones de l’estadi que estan malmeses pel pas del temps. La previsió
era que aquestes actuacions es
fessin abans d’acabar l’any 2018.
Posteriorment, en una Comissió
de Seguiment, representants del
Districte ja van anunciar al club
que no hi havia pressupost per a

complir aquest compromís adquirit i que les reformes s’ajornaven
fins el 2019, sense especificar,
però, cap data d’inici ni termini
d’obres.
Els responsables del CE Europa tampoc tenen notícies de la situació en què es troba un projecte
per a la substitució de l’enllumenat
del Nou Sardenya, tot i que es van
fer visites tècniques municipals
per a la realització d’un pressupost.
En aquest sentit, el club va fer una

instància al Regidor del Districte
en la qual s’informava que l’àrbitre
del partit Europa-Sant Andreu
havia fet constar a l’acta que la
il·luminació era deficitària.
Des del club s’està informant
constantment a l’Ajuntament, que
en definitiva és el propietari de la
instal·lació, de les greus deficiències que presenta ja el Nou Sardenya
després de 24 anys d’existència:
estructura, il·luminació, ventilació
dels vestidors, seguretat... 

“Talli’m el cabell com en Cros”
Xavier Vidal

L

a foto que acompanya
aquest primer article històric de la nova etapa de L’Escapvlat és una imatge fins ara inèdita
i forma part de tot un reguitzell
de fotografies que, amablement,
ens va permetre traslladar als arxius europeistes el fill del jugador
Samuel Escrits, Àngel Escrits.
Es tracta d’una instàntanea
feta el juliol/agost del 1930 on
l’Europa va fer una gira pel nord
d’Europa, visitant els països bàltics, escandinaus, Txèquia i Polònia. Concretament -i com és fàcil
de contextualitzar- la fotografia
està realitzada a París, on l’equip
va fer una aturada en la seva
aventura camí del nord d’Europa. Dins aquesta imatge destaca
l’elegància de tots els jugadors
europeistes que en formen part

-estrany era no vestir bé fa un segle-, i sobresurt la figura de Manel Cros (de peu a la dreta) que
llueix el famós tall de cabell estil
‘parisienne’. Cros a París i amb el
seu pentinat: es tanca el cercle.
Prou és coneguda la història, i
sinó aquí la recordem, de la moda
que va crear Cros a Barcelona els
anys 20 amb aquest pentinat. A
qualsevol perruqueria de la ciutat dient “talli’m el cabell com
en Cros” ja sabien com l’havien
de tallar. Tornant a la imatge, davant d’ell i assegut hi trobem el
citat Escrits. En els propers dies
a la pàgina web oficial tindran
cabuda una selecció de fotos
d’aquesta gira.
Tota aquesta troballa ens ha
fet reflexionar i sobretot pensar que la informació, dades,
o qualsevol cosa relacionada
amb l’Europa ens pot arribar en

qualsevol moment i de la manera més inversemblant i fins i tot
provenir d’algú que ningú coneix
dins l’entorn escapulat. A mode
d’anècdota personal, qui signa
l’article va trobar de manera casual fotografies d’un molt jove
Carles Capella en una exposició
sobre futbol a Sant Llorenç de
Morunys.
Per tant, animem a tots els
europeistes o qualsevol persona
que disposi de quelcom relacionat amb la història escapulada
que es posi en contacte amb el
club al mail web@ceeuropa.cat
Tota aportació o còpia d’imatges
o documents serà benvinguda,
de qualsevol etapa i moment de
la centenària història del club, especialment del periòde del 1907
al 1916 i també del 1931 al 1933,
on hi ha la part de més greu mancança documental 

ACTUALITAT I HISTÒRIA

Les reformes al Nou Sardenya
finalment no veuen la llum

A la foto de l’esquerra
es poden veure alguns
jugadors d’aquell Europa
davant la torre Eiffel,
entre ells el mític
Manel Cros amb el seu
particular tall de cabell
‘a la parisienne’.

L’arxiu històric
i documental
del club s’amplia
amb diferents
aportacions
i troballes

La imatge de Cros
a París tanca un
cercle al voltant
del seu mite i la
seva llegenda
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Els Castellers de la Vila de Gràcia
E
AL NOSTRE VOLTANT

La colla castellera
es va fundar
l’any 1996

La primera aparició
va tenir lloc l’any
1997 a la plaça
Sant Jaume
amb motiu
de la Diada
de Santa Eulàlia

La seva camisa
és blava, el color
més identificatiu
de Gràcia

Els Castellers també
s’encarreguen del
guarnit de la
Plaça de Vila
durant la Festa
Major de Gràcia

L’espai Albert
Musons és el seu
lloc d’assaig

ls castells són una de les
manifestacions culturals més
genuïnes d’Europa, consistents en
la construcció de torres humanes
de fins a nou i deu pisos d’alçada.
Contemplar una actuació castellera i sobretot participar-hi és
una experiència apassionant que
permet posar de manifest la lluita
per l’autosuperació individual i
col·lectiva, l’esforç per assolir un
objectiu, la solidaritat i la integració de gent de totes les edats,
condicions i capacitats sota un
mateix projecte.
Els castells estan reconeguts
per la UNESCO com a Patrimoni Cultural Immaterial de la
Humanitat. Les colles castelleres
són espais oberts i inclusius on
tothom hi pot aportar alguna
cosa; espais de convivència,
d’integració, de comunicació
plural i intergeneracional, i
exemple d’un model associatiu
participatiu i democràtic on s’hi
posen de manifest un conjunt de
valors com el treball en equip, el
compromís envers el col·lectiu,
la tolerància, la solidaritat, i l’esperit de superació entre d’altres.
L’origen dels castells a Gràcia ve d’antic: l’any 1890 es va
constituir una colla amb gent
procedent del camp de Tarragona que migraren amb motiu de
la crisi de la fil·loxera, els Xiquets

de Gràcia. Tanmateix els Castellers de la Vila de Gràcia comencen la seva activitat a principis
dels anys 90 quan un grup de
joves, aficionats als castells,
comencen a parlar de crear una
colla castellera. A finals del 1996
comencen els assajos i el 1997 es
presenta la colla.
Al llarg de tots aquests anys
la colla ha tingut un creixement
constant, fins a arribar a ser colla
de nou, sent una de les 15 colles
més importants del país d’un
total de més de 100 colles. Als
anys 2014 i 2015 va ser premiada com a colla de la temporada
als premis que anualment s’atorguen a la Nit de Castells.
La seu social de la colla és
a l’Espai Albert Musons, al c/
Alzina 7 , popularment conegut
com Can Musons. En aquest espai municipal la colla disposa de
tots els elements necessaris per
assajar els castells amb la màxima
seguretat, disposant d’una xarxa
regulable en alçada. També disposa d’un buc insonoritzat per
l’assaig de les gralles i els tabals.
La temporada castellera dels
Castellers de la Vila de Gràcia
s’inicia a finals del mes de gener i
acaba a finals del mes d’octubre, al
llarg d’aquests mesos es realitzen
assajos tots els dimecres i divendres al vespre i actuacions els caps

de setmana a diverses poblacions
de Catalunya en el marc de festes
majors o diades organitzades per
les colles castelleres.
La colla també té presència
a l’exterior , realitzant sortides
a llocs com Marsella, Sevilla,
Formentera, Bèlgica, Canadà,
República Txeca...

A Gràcia les actuacions més importants són l’aniversari al mes
de maig, la Festa Major a l’agost
i diada de final de temporada a
finals d’octubre, essent l’actuació
de la Festa Major de Gràcia una
de les mes importants del calendari casteller de la ciutat.
Una colla castellera no
només són els castells, sinó
també tot un conjunt d’activitats
socials i esportives que complementen la pròpia activitat de la
colla, àpats populars com ara la
calçotada, la campanya de donació de sang anomenada ‘Sang
Blava’, l’organització de la cursa
‘Els 10 blaus’, la petita festa blava
dedicada als més menuts...
Els Castellers de la Vila de
Gràcia participen activament de
la Festa Major de Gràcia, no només fent castells, sinó realitzant
el guarnit i organitzant les activitats que es realitzen a la Plaça
de la Vila de Gràcia, activitats
emmarcades en el model de festa
familiar i on la cultura popular i
tradicional hi és ben present en
aquest cèntric espai de la Vila.
Els Castellers us animen a
venir i gaudir dels castells, tot
participant amb la colla. Els
seus assajos són tots els dimecres
i divendres a les 19:30 hores a
Can Musons (c/Alzina 7 ). No
dubteu en acostar-vos-hi ! 

Gener 2019

Partits de futbol, actes del club i activitats d’altres entitats
entre les publicacions de L’Escapvlat de gener i febrer

Gener

Febrer

De 12 gener a 3 febrer
Teatre Familiar
“Els tres porquets”
Jove Teatre Regina

Diumenge 10
12 hores · Nou Sardenya
Europa - Reus B

Diumenge 13
17 hores · Nou Sardenya
Europa - Figueres
Dimarts 15
Cicle de Cinema
“Los nenúfares” de Moet
Cinemes Verdi
Dissabte 26
Foguerons de Sa Pobla
(Cercavila)
Diumenge 27
12 hores · Nou Sardenya
Europa - San Cristóbal
Dimecres 30
18:30 hores
L’aventura de conèixer
Xerrada: ‘Menys dolor, més vida’
Biblioteca Vallcarca-Penitents

Castellers de la Vila de Gràcia
Diada de Santa Eulàlia
Dies 22, 23 i 24
Teatre Musical
“Glups”
El Cercle

Editorial

Una àmplia mirada interna i externa
Ens trobem a la penúltima pàgina del diari.
A diferència dels 99 números anteriors,
l’editorial de L’Escapvlat es troba per primera
vegada al final i no pas al principi. També és,
casualment, el darrer text redactat en aquestes
pàgines abans d’entrar ‘a màquines’ i acabar
la impressió dels 2.500 exemplars que es
publiquen cada mes.
Un cop la feina està feta, finalitza una llarga i
dura etapa, la de planificació i execució d’un
periòdic renovat, ampliat i redissenyat, i en
comença una altra no menys complicada, la
de mantenir-se igual en el temps. No negarem
que cal ser molt romàntics per seguir mantenint una aposta pel paper en ple 2019, quan
el sector està més en crisi que mai. A l’Europa, però, som club de grans reptes i camins
impossibles... i no només xutant la pilota!
És per això que L’Escapvlat no només entrarà
el proper mes de febrer en el camí cap al seu
10è any de vida, sinó que ho farà fent més viu
que mai el qualificatiu de periòdic amb un
gruix més consistent (16 pàgines) i un espai
més ampli per a donar cabuda a tots els temes,

des dels més habituals fins a noves seccions
que s’estrenaran en aquesta nova temporada,
algunes mensuals, altres ocasionals.
Des de la direcció del periòdic s’ha buscat
una renovació pensant en totes les àrees del
club sense distinció. No cal dir que estarà
ben present el Primer Equip -motiu principal i històric de l’existència de l’Europa
en sí mateix-, sinó també la resta d’equips i
seccions: Femení A, Europa B, Juvenil A,
Futbol Formatiu, Escola de Futbol... Tots ells
acompanyats d’entrevistes, columnes d’opinió, temes d’actualitat, reportatges a entitats
veïnes i patrocinadors i regats amb una mica
d’història i una petita dosi d’humor.
No descobrirem la sopa d’all amb aquest
renovat periòdic, però intentarem aproximarnos amb més profunditat, espai i una estètica
diferent als ulls que ens miren habitualment i,
esperem, els de nous lectors. Des que l’Europa
va canviar de segle, la comunicació ha estat
un pilar clau i determinant en la vida del club.
L’Escapvlat no vol deixar morir el paper i
esperem que així sigui molts anys!

LA PENÚLTIMA
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La vinyeta d’en Vila
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