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L’Europa es jugarà l’ascens
a Segona B a Badalona
a partir del 18 de juliol

L’EUROPA ESTRENA
BOTIGA VIRTUAL

A INTERNET
OFERINT NOUS

PRODUCTES
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MENTALITZATS | La plantilla sap que es troba davant una oportunitat única

Més a prop que mai!

Badalona serà
la seu única

de les semifi nals
i la fi nal

d’aquesta
promoció
d’ascens

atípica i molt
condicionada

per la Covid-19

L’inèdit format
de competició

del play-off 2020
permet que

l’Europa
estigui només
a dos partits

de pujar
a Segona B

Àngel Garreta

L’Europa disputarà el cin-
què play-off d’ascens a Se-

gona B en els darrers vuit anys 
i, també per cinquena vegada 
seguida, com a tercer classifi-
cat de la lliga regular, encara 
que enguany aquesta classifi-
cació és ben especial.
 Ho és perquè la lliga 
no ha finalitzat de manera 
completa i s’ha vist aturada 
sobtadament per la pandèmia 
de la Covid-19. Ho és perquè 
la classificació de l’Europa 
com a tercer arriba després 
d’una sanció federativa al Sant 
Andreu -qui anava tercer en 
aquell moment- per alineació 
indeguda contra la Pobla de 
Mafumet. Ho és també per-

què el tipus de promoció d’as-
cens que disputarà l’equip no 
té res a veure amb cap de les 
que ha jugat fins ara per a as-
solir la desitjada categoria de 
bronze del futbol estatal.
 Comparativament, la 
primera plantilla està més a 
tocar que mai d’aquesta fita. 
La disputa ‘exprés’ d’aquest 
ascens fa que les eliminatò-
ries siguin a partit únic i a 
camp neutral, entrant direc-
tament els 4 equips classifi-
cats a disputar les semifinals. 
Així doncs, dels darrers cinc 
intents d’ascens de categoria, 
ara mateix l’Europa, sense ha-
ver començat encara el play-
off, és troba en la ronda més 
avançada de les darreres cinc 
promocions.

Tothom és coneixedor de la 
importància i el moment únic 
que hi ha al davant. Ho va re-
calcar el tècnic, David Vila-
joana, en la primera xerrada 
sobre la gespa en el retorn als 
entrenaments. Va mentalitzar 

els jugadors sobre les grans 
opcions que hi ha, ara més que 
mai, de tornar a trepitjar la 
Segona B després de 25 anys. 
El primer rival -al que cal gua-
nyar, doncs no val l’empat-, el 
Terrassa el 18 de juliol  

PASSANT TOTS ELS CONTROLS

Els entrenaments que cada 
dia realitza la primera plan-
tilla masculina del club tenen 
lloc sota els més estrictes con-
trols de seguretat sanitària tal 
com marquen les autoritats.
 Tot integrant dels 
entrenaments, des de perso-
nal de l’estadi, passant per 
‘staff ’, cos tècnic i jugadors, 
passa un control d’accés al re-
cinte només arribar a la porta 
de les instal·lacions. Si la per-
sona en qüestió supera els 37 

graus de temperatura corpo-
ral, no pot entrar.
 Posteriorment, cada 
persona omple un full d’ava-
luació personal (si ha tingut 
tos o febre els darrers dies, 
contactes amb malalts de Co-
vid-19 o no, etc.) i acte seguit 
es produeix el rentat de mans, 
la protecció en plàstics d’es-
tris personals i la desinfecció 
de tots els elements de l’en-
trenament abans de posar-se 
a fer esport.

Varona passa el test de temperatura abans d’accedir a un dels entrenaments

El capità Àlex Cano es mostra optimista amb el play-off
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Per primera vegada a la seva 
història l’Europa ha entrenat 
amb la plantilla dividida en 
dos, començant uns jugadors 
a una hora i, 60 minuts més 
tard, entrant en joc el segon 
grup. Així ho ha fet l’equip 
escapulat durant els primers 
dies de retorn a la feina per 
les mesures sanitàries imposa-

des tant per l’Ajuntament de 
Barcelona, com per la Fede-
ració Catalana de Futbol i el 
Consejo Superior de Depor-
tes. Gel, màscares, control de 
temperatura, desinfectar pi-
lotes i elements de l’entrena-
ment cada 5 minuts... imatges 
insòlites per a temps insòlits 
que ens toca viure.

DE PRADA: “ESTEM ACOSTUMATS A TREBALLAR
SOBRE LA GESPA AMB GRUPS DE POCS JUGADORS”

Nacho de Prada és un dels 
components de l’equip tèc-
nic de la primera plantilla 
que forma el ‘triangle màgic’ 
al costat de David Vilajoana 
i Carles Raventós.
 Per a De Prada, les 
diferents normatives i res-
triccions que han fet evolu-
cionar i modificar el tipus 
d’entrenament del Primer 

Equip no ha afectat el més 
mínim a l’Europa, donat que 
“estem acostumats a treba-
llar sobre la gespa amb grups 
de pocs jugadors. No hem 
canviat la forma d’entrenar 
per cada canvi de fase de la 
Covid-19, perquè ja hem 
treballat així sempre. La 
nostra metodologia busca 
sempre millorar la forma de 

jugar i fer-ho en petits grups 
ens ha funcionat.
Un cop els jugadors estan 
preparats pel treball tàctic 
intens, aquest passa a ser el 
centre del nostre dia a dia 
fins que arribi la disputa del 
play-off d’ascens”.
 Un play-off que se-
gons el tècnic “ens motiva 
moltíssim a tots”. A nivell 
de preparació “l’objectiu de 
les primeres sessions és que 
ningú es lesioni i de mo-
ment això ho hem aconse-
guit. Clar que hi ha alguna 
petita molèstia per càrrega 
de feina, però res que sigui 
considerable”.
 Sobre els mesos d’in-
activitat futbolística, Nacho 
De Prada considera que “ha 
estat essencial poder tornar 
a fer el que més ens agrada. 
Veníem de moltes setmanes 
d’inactivitat en tots els sen-
tits i res millor que tornar 
però amb objectiu competi-
tiu per endavant”.

Entrenaments ben diferents

Impulsant el teu negoci
Caixa d'Enginyers està adherida a
la línia de finançament AVALIS SGR

Estem on sempre, al teu costat

Sol·licita'ns informació www.caixaenginyers.com caixadenginyers caixaenginyers
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L’equip català amb més play-offs
ESTADÍSTIQUES | El format de promoció d’ascens a Segona B es va instaurar ara fa 30 anys

Agustí Tenllado

L’Europa afrontarà, a mit-
jans de juliol, la que serà 

la seva desena participació en 
un play-off d’ascens a Segona 
Divisió B des que es va crear 
aquest sistema la temporada 
1990/1991. 
 Fins al curs esportiu 
2007/2008 aquest play-off 
es disputava en lliguetes de 4 
equips (els 4 primers de la lli-
ga regular) repartits en zones 
geogràfiques. L’equip gracienc 
jugava contra un rival murcià, 
un de valencià i un altre bale-
ar. El sistema es va modificar 
la temporada 2008/2009 pas-
sant a jugar-se en mode elimi-
natòria a doble partit, donant 
possibilitat als campions de 
grup d’ascendir en la prime-
ra eliminatòria, donat que 
s’enfronten a un altre campió 
de grup. Aquest any, degut a 
la especial situació generada 
per la Covid-19, veurem un 
play-off atípic que es disputa-
rà amb semifinal i final entre 

equips de la mateixa lliga i a 
partit únic en camp neutral.
 El balanç de l’Europa, 
tot i ser l’equip català amb més 
participacions, no ha estat tan 
bo com caldria esperar, doncs 
només ha assolit una vegada la 
Segona B. Curiosament, ho va 
fer el primer cop que va dis-
putar el play-off (temporada 
1993/1994). Els números en 
sí, són molt igualats: 40 par-
tits jugats, 13 de guanyats, 
igual número de perduts i 14 
empats, 42 gols a favor i 45 
encaixats.
 Parlant a nivell de tots 
els equips catalans, podem ob-
servar alguns detalls curiosos:

1) D’un total de 76 equips que 
han jugat a Tercera Divisió 
grup V, des de la temporada 
1990/1991, fins a 42 equips 
diferents han disputat final-
ment el play-off, produint-se 
37 ascensos, alguns inclús re-
petint. El que més, l’Espanyol 
B, que ha ascendit en 5 oca-
sions.

2) El Barcelona B, el Sabadell, 
el Nàstic Tarragona i L’Hos-
pitalet han disputat play-off 
cada vegada que han format 
part del grup V. En el cas dels 
riberencs, 7 presències a Ter-
cera en els últims anys, 7 pro-
mocions d’ascens.

3) L’Europa és l’equip que més 
vegades ha ocupat posició de 
play-off durant la lliga regu-
lar: 280 vegades.

4) Fins a 12 equips dels 76, 
no han ocupat mai posició de 
play-off en lliga regular.

L’Europa, en aquest play-off 
‘exprés’ té una oportunitat d’or 
per aconseguir el somni que 
persegueix ja fa 25 anys, quan 
l’equip abandonava el Feliu i 
Codina després de perdre da-
vant l’Elche per 2 a 3. Era l’úl-
tim partit de l’única lliga que 
el club ha disputat a Segona 
B. L’única... però esperem que 
no la darrera. La segona ha de 
ser el curs vinent!  

ASCENSOS CATALANS

Fins a 22 equips catalans 
han assolit l’ascens a Se-
gona B des de la primera 
promoció l’any 1991:

5 ascensos: Espanyol B
3 ascensos: Gavà i Prat
2 ascensos: Barcelona C, 
Girona, Olot, Palamós, 
Reus, Sabadell i St. Andreu
1 ascens: Badalona, Cor-
nellà, Europa, Gramenet, 
L’Hospitalet, Llagostera, 
Mataró, Nàstic, P. Mafu-
met, Premià,  Santboià i 
Terrassa.

XIFRES GRACIENQUES

L’Europa és el català amb 
més jornades de lliga re-
gular dins una posició de 
play-off i el que més pro-
mocions finals a Segona B 
ha disputat en 30 anys de 
format (10 vegades). Les 
seves xifres totals de 40 
partits, amb 13 triomfs, 
14 empats i 13 derrotes, 
així com 42 gols a favor 
i 45 en contra es dividei-
xen, com a local en 20p, 
8v, 8e, 4d, 26gf i 26gc, i 
com a visitant en 20p, 5v, 
6e, 9d, 16gf i 29 gc.

L’Europa és l’equip amb més play-offs jugats (10)
i l’Espanyol B l’equip amb més ascensos (5)

PENJA LA BANDERA AL BALCÓ!

Tens la bandera de l’Europa 
a casa? No la tens? (la pots 
comprar de manera virtual 
a botiga.ceeuropa.cat)... És 
el moment de mostrar el teu 
suport a l’equip de cara a la 
promoció d’ascens!
 Penja la bandera, fes 
una foto (des del balcó o des 

del carrer) i comparteix-la 
a les xarxes socials citant al 
club ( @ceeuropa ).
 D’aquesta manera, 
els jugadors de la primera 
plantilla de l’Europa notaran 
el teu escalf encara que no 
puguis estar presencialment 
al seu costat.

La bandera arriba... a Grècia!
A la imatge penja d’un pont

amb vistes al golf de
Pagasitikos i davant una
panoràmica de la ciutat
grega de Nea Aghialos.

(imatge de Fotis Galousis,
gran afi cionat de l’Europa)
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Una plantilla gairebé perfi lada
ANANT PER FEINA | El Femení A de l’Europa ja es perfi la gairebé del tot de cara a la temporada vinent

Àngel Garreta

Durant les darreres setma-
nes la primera plantilla 

femenina del club ha agafat 
cos i ja es perfila de cara a 
afrontar una sempre compe-
titiva temporada 2020/2021. 
Els responsables del club i el 
cos tècnic ja han treballat en 
les renovacions, sortides i fit-
xatges. Igual com passa amb el 
Primer Equip masculí, apos-
tar per gent de la casa és el tret 
distintiu, ja sigui per les juga-
dores que pugen del Femení 
B com aquelles que retornen 
al club provinents d’altres 
equips i amb molta més expe-
riència i maduresa esportiva.
 A tancament d’aquest 
article ja hi ha 12 jugadores 
renovades i 3 que pugen del 
Femení B. Així mateix, l’equip 

ha fitxat 3 futbolistes i ha pa-
tit una retirada (la capitana 
Kaky) i 7 sortides de jugado-
res que ja no seguiran a l’Eu-
ropa. Aquesta és la llista actu-
al de l’estat de la plantilla : 

Renovades: Andrea Porta, Pili 
Porta, Zaira, Moyano, Nany, 
Júlia, Itziar, Laia, Farreras, Ari, 
Anabel i Cos.

Fitxades: Ona Aldea (Northern 
State Universy), Ari Sáez (Levan-
te Las Planas), ‘Mimi’ (Espanyol) 
i Rio (Pallejà).

Pugen del B: Clàudia López ‘Pe-
que’, Josepha Vercammen i Anna 
Fusté.

Sortides: Eybis, Gigi, Míriam, 
Alba, Carlota, Clara i Ari Gó-
mez.

Retirada: Kaky.  
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TORNA AVIAT, CLARA!

Dotze anys a la casa (des de 
l’Escola) i vuit a la primera 
plantilla és l’historial que 
deixa rere seu Clara Clemen-
te. La davantera marxa del 
fins ara únic club de la seva 
vida per provar sort en nous 
reptes esportius i mirar de 
créixer dins les competitives 
lligues professionals del fut-
bol femení. Als seus 22 anys 
és un ‘ara o mai’ per intentar 
arribar el més a dalt possible 
en una preuada posició com 

és la de davantera centre, on 
Clara ha deixat a l’Europa 
molts bons registres.
 De petita, tal com va 
comentar en una entrevista 
al canal YouTube oficial del 
club (/ceeuropaoficial) es va 
inscriure amb el seu germà 
a l’Escola de l’Europa i, des 
d’allà, va progressar cap als 
equips federats per a, poste-
riorment, debutar amb la pri-
mera plantilla femenina de 
l’entitat de ben joveneta.

Clara Clemente en un partit d’aquesta passada lliga
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Experiència pel jovent
UN VETERÀ DE LES BANQUETES | El nou tècnic del ‘B’ és especialista en entrenar jugadors joves

Redacció

El Filial del CE Europa 
a Segona Catalana ja té 

tècnic: Josep Maria Gené serà 
l’encarrega d’afrontar el sisè 
curs a la categoria.
 El relleu de Carles 
Moya a la banqueta del segon 
equip sènior masculí de l’Eu-
ropa ja té nom: L’experimen-
tat Josep Maria Gené, especi-
alista en la formació de joves 
esportistes, serà l’encarregat 
de dirigir l’equip la tempo-
rada 2020/2021. El nou tèc-
nic té passat europeista en la 
seva joventut, donat que va 
formar part com a jugador 
precisament del segon equip 

amateur que tenia l’Europa 
arribant al club la temporada 
1976/1977.
 Gené és força cone-
gut en el món del #futbolcat 
per haver creat un projecte 
personal i inèdit a casa nos-
tra: la seva pròpia entitat de 
formació de talent (que rep el 
mateix nom) on donar sortida 
material a la formació de joves 
valors. De fet, durant una eta-
pa breu, l’Associació Esporti-
va Josep Maria Gené va jugar 
de local al Camp de l’Àliga i 
fins i tot, a Lliga Nacional, va 
coincidir el seu juvenil A amb 
l’Europa.
 Llicenciat en ciènci-
es econòmiques, Josep Maria 

Gené (Lleida, 13/10/1957) 
va ser jugador en etapa de base 
del Poal, La Salle Tarragona, 
FC Barcelona, RCD Espa-
nyol, CE Europa i acabant la 
seva trajectòria, ja com a sèni-
or, en diferents equips regio-
nals lleidatans. Com a tècnic 
ha dirigit, a part de la seva 
pròpia entitat, el juvenil de la 
Montañesa (on es va estrenar 
a les banquetes) i l’Infantil A 
de la Damm. 
 Arran d’aquí, va en-
trar a formar part del Comitè 
Tècnic de la Federació Cata-
lana de Futbol i, temps des-
prés, va entrar a la UE Lleida, 
que tot ajust havia signat un 
acord de base amb el Molle-

russa com equip ‘trampolí’ 
per a pujar jugadors de nivell. 
Gené va dirigir el Mollerussa 
a Primera Catalana.
 És llavors quan deci-
deix crear l’Associació Espor-
tiva Josep Maria Gené ( juliol 
del 1999). Precisament el seu 
llarg bagatge i acumulada ex-
periència en l’entrenament de 
joves valors ha conformat el 
perfil per a entrenar el segon 
equip escapulat, un trampolí 
des d’on els futbolistes poden 
fer el salt al Primer Equip.
 Un any més el repte 
del Filial, al marge de com-
petir per tot sense límits, serà 
formar jugadors que puguin 
nodrir l’equip “A”   

CONSOLIDATS

L’Europa B s’ha convertit 
en els darrers anys en un 
dels equips més respectats 
de Segona Catalana, on ha 
competit en la majoria de 
temporades a dalt de tot, 
fins i tot remuntant des 
de sota com fa dos anys.
 És, sens dubte, un 
dels equips més joves i el 
nom que duu a les espat-
lles, el de l’Europa, fa que 
els rivals es motivin con-
tra ell. Una experiència 
que, sens dubte, ajuda els 
joves a fer-se ‘grans’.

Josep Maria Gené dirigint un partit del seu propi club
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L’Europa estrena botiga virtual

LA MASCARETA, NOU PRODUCTE ESTRELLA

Si algun producte ha triomfat 
per sobre de la resta a la nova 
botiga virtual és, sens dubte, 
l’article del moment degut a 
la pandèmia de la Covid-19: 

la mascareta protectora. En 
pocs dies s’ha convertit en 
el producte més comprat del 
nou portal de venda de mar-
xarndatge del club.

La mascareta es troba dispo-
nible en talla d’adult i talla 
infantil i presenta una separa-
ció a dos colors amb el nom 
del club i el seu escut.

Twitch: nova xarxa social

UN CLUB AMB MARCAT COMPROMÍS

Coincidint amb el 113 ani-
versari del club, el passat 5 
de juny el club va estrenar la 
seva primera botiga ‘online’. 
Des d’ara, tots els europeis-
tes, aficionats al futbol i col-
leccionistes ja poden comprar 
roba esportiva i productes de 
marxandatge còmodament 
des de qualsevol lloc i dispo-
sitiu i rebre la comanda al lloc 
que indiquin sense haver de 
desplaçar-se obligatòriament 
a les oficines del club ni adap-
tar-se a cap horari comercial 
d’obertura i atenció al públic.

L’estrena del nou portal virtu-
al (botiga.ceeuropa.cat) s’en-
marca dins el creixement di-
gital que està experimentant 
l’Europa els darrers anys, on 
també està ampliant presència 
en noves xarxes socials.
 Entre els productes 
que es poden comprar a la 
nova botiga hi ha les samar-
retes de les 3 equipacions de 
joc, la bandera del club, la 
bufanda reversible, així com 
pins, gorres, etc. En els pro-
pers mesos s’ampliarà l’oferta 
de productes i roba 

L’Europa, sempre implicat 
amb les causes i reivindica-
cions de la societat, s’ha su-
mat a la campanya contra el 

racisme creixent que vivim 
actualment arreu del món. 
A YouTube hi ha el vídeo de 
la campanya escapulada.

L’evolució de les xarxes soci-
als no s’atura i la immersió del 
CE Europa en elles tampoc.

El club escapulat ha obert 
un nou perfil social a la xar-
xa Twitch, especialitzada en 

el món ‘gamer’ i des d’on es 
poden seguir, en directe, els 
partits de la lliga virtual VFO 
que disputa l’equip d’esports 
electrònics de l’entitat, l’Eu-
ropa eSports.
 Aquesta xarxa, jove i 
pensada essencialment per a 
joves, complementa l’impuls 
d’aquesta secció de recent 
creació i que, fruit casual de la 
pandèmia, ha estat l’única que 
ha restat 100% activa durant 
tots els mesos de confinament 
obligatori.



Copa Esperanto: els primers europeistes

Xavier Vidal

Fa unes setmanes l’Euro-
pa celebrava els seus 113 

anys d’història i, com molts 
europeistes saben, el nostre 
estimat club no va començar 
a jugar competicions oficials 
fins la temporada 1909/1910. 
Concretament, el club va dis-
putar l’únic torneig oficial 
que organitzava la Federació 
Catalana de Futbol, el Campi-
onat de Catalunya,  de catego-
ria Júnior o segona categoria. 
 L’equip, per tal de 
preparar-se per realitzar un 
bon paper a la seva estrena, 
va disputar diversos partits 
amistosos i, sobretot, va par-
ticipar al torneig ‘Copa Espe-
ranto’, primer torneig del que, 
de moment, tenim constància 
que es va participar. 
 Aquesta darrera com-
petició va celebrar-se arran 
del cinquè congrés mundial 
esperantista que s’havia de ce-
lebrar del 5 a l’11 de setembre 
de 1909. Recordem que l’espe-
ranto és una llengua internaci-
onal, creada a Polònia a finals 
del s. XIX, que intentava ser-

vir d’ instrument neutral per a 
la comunicació. Aquesta idea 
de l’esperanto com a llengua 
de comunicació universal no 
va acabar de reeixir, i és que, 
amb el pas dels anys, l’anglès 
ha ocupat el seu lloc. 
Aquest congrés va comptar 
amb la presència del creador 
d’aquesta llengua, el doctor 
L.L. Zamenhof, que va estar 
acompanyat a tots els actes de 
la flor i nata de la societat bar-
celonina del moment. El con-
grés tenia un extens programa 
d’actes que, a banda d’esdeve-
niments culturals i conferèn-
cies, incloïa també un apartat 
esportiu que va consistir en  
curses ciclistes, curses de mo-
tos i cotxes i un torneig de fut-
bol a disputar entre equips de 
la categoria Júnior. Els equips 
participants eren els següents: 
Badalona, Catalònia, Europa, 
Olímpia, Numància, Salud, 
Universitari i el ‘Z’ de Sant 
Andreu. 
El diumenge dia 5 es van 
disputar les eliminatòries, a 
mode de quarts de final al 
camp de l’Espanyol, excepte 
la de l’Europa que es va dispu-

tar al camp de l’Universitari i 
contra aquest equip. 
El partit es va jugar a les 3.45 
de la tarda i va ser arbitrat pel 
senyor Vila del Numància. Va 
ser un encontre molt disputat 
i amb molta emoció, ja que 
l’Europa va guanyar per un 
ajustat 1-0 i es va classificar 
per les semifinals. Van jugar 

per l’Europa : Román; No-
gués, Aguiló; Pahissa, Sans, 
Castells; Zanuy, Aliaga, Escu-
dero, Renyé E., i Gil. 
Aquesta històrica alineació, 
que es pot considerar com una 
de les primeres de les que es 
té constància i després d’un 
seguit de recerques, s’ha com-

provat que és totalment certa 
i, per tant, dona nom a juga-
dors de la primera plantilla 
que van jugar partits oficials 
amb l’Europa.  
 D’alguns dels juga-
dors en podem dir diverses 
coses. Emili Renyé ( germà 
de Lluís Renyé, primer gran 
porter del Barça) va jugar amb 

els blaugranes la temporada 
1911/1912 dos partits amis-
tosos i, en un d’ells, coincidiria 
amb un jove Paulino Alcánta-
ra. També, anys després, va ser 
directiu blaugrana. Igualment 
Zanuy jugaria també partits 
amistosos amb el Barcelona, 
així com Escudero i Sans. 

De pas, també deixem cons-
tància de tot una seguit de 
jugadors que composaven el 
dos segons equips de què dis-
posava (A i B) el club: Rosich, 
Rosell J., García, Rosell P., 
Ibáñez, Segarra, Vila, Jaume, 
Aransanz; Inglada, Casals, 
Riu, Martell i Freixas.
 Per tant, podem gai-
rebé assegurar, en un alt per-
centatge, que la històrica  i 
més antiga fotografia que co-
neixem fins a data d’avui de 
l’Europa (1910) no pertany 
al primer equip i si a l’infan-
til que tenim constància que 
existia, com ja vam explicar en 
un anterior L’Escapvlat. 
 Tornant a la Copa Es-
peranto, el dia 8 i a semifinals 
tocava jugar contra el Badalo-
na, que s’havia desfet del Z. 
Però els badalonins no es van 
presentar i cedirien la victò-
ria a l’Europa, que d’aquesta 
manera passaven a la final a 
jugar contra el Catalònia. Fi-
nalment el mateix dia 8 de se-
tembre es va disputar la final 
entre l’Europa i el Catalònia, 
guanyant aquests últims pel 
curt marcador d’1-0  

UN INTENT DE

LLENGUA UNIVERSAL

L’esperanto és una llen-
gua auxiliar planificada 
creada per l’oftalmòleg 
polonès Ludwik Lejzer 
Zamenhof com a resultat 
d’una dècada de treball 
i amb l’esperança que es 
convertís en llengua auxi-
liar internacional. 
 Segons les esta-
dístiques, l’esperanto és 
la llengua planificada més 
parlada del món. Es calcu-
la que en l’actualitat hi ha 
entre 100.000 i 2.000.000 
de parlants, dels quals en-
tre 1.000 i 2.000 serien 
parlants natius d’aques-
ta llengua, que l’haurien 
après en l’entorn famili-
ar.  El vocabulari està 
extret de molts idiomes i 
adaptat a les normes de 
la llengua. La major part 
procedeix del llatí.

Un partit de la Copa Esperanto jugada el 1909


