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La Covid-19 atura tot el món i també la competició futbolística
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UN ABANS I UN DESPRÉS | Badalona sentarà precedent en la història europeista

Una derrota diferent a la resta

El Terrassa va
tenir prou
amb un gol

gairebé
involuntari

de l’exescapulat
Poves per posar
molt complicada

la remuntada
gracienca

Tot i merèixer
molt més premi,
l’Europa no pot

superar la ronda
de semifi nals
d’un molt poc
convencional

play-off d’ascens
a Segona B

en caure per 1-0

Àngel Garreta

No va poder ser. Un molt 
millor Europa sobre la 

gespa no va poder superar un 
Terrassa ben tancat al qual 
afavoria la normativa (molt 
polèmica)  de fer passar el 
millor classificat de la lliga 
regular en cas d’empat. A la 
llarga, però, el partit tampoc 
es va empatar, però no va ser 
pas per falta d’ocasions, algu-
na molt clara gairebé a porta 
mig buida.
 El conjunt escapulat 
va realitzar el millor partit de 
play-off que se li recorda en 
l’era recent. Altres anys (con-
tra Arandina, Socuéllamos 
o San Fernando) es notava 
que aquests equips estaven 
clarament per sobre del qua-

dre gracienc. El duel contra 
el Terrassa va acabar igual, 
sí, amb una eliminació, però 
donant un aire competitiu 
molt i molt diferent al passat 
recent. L’Europa va fer mèrits 
més que suficients per ser a la 
final, però els petits detalls 
que decideixen un play-off ho 
van impedir.
 Aquesta ha de ser la 
base competitiva per a seguir 
creixent i intentar que la in-
certa temporada vinent (enca-
ra no es coneix cap format de 
competició a conseqüència de 
la Covid-19) sigui encara mi-
llor i intentar acabar la lliga el 
més a dalt possible. 
 La primera pedra ja 
està posada: el caràcter com-
petitiu. A partir d’aquí cal 
edificar l’equip 2020/2021  

UN FORMAT MOLT ATÍPIC

Per primera vegada a la his-
tòria una promoció de Ter-
cera a Segona B s’ha disputat 
entre els equips del mateix 
grup de lliga regular. A causa 
de la pandèmia, la RFEF va 
decidir evitar llargs despla-
çaments i ocupació d’hotels 
fent resoldre l’ascens entre 
els equips de cada grup dels 
18 que té la categoria.
 A més, aquest nou 
format havia de ser a camp 
neutral (Badalona, en el cas 

del grup català) a porta tan-
cada i a un sol partit. El fet 
més polèmic pels clubs ha 
resultat la decisió de no dis-
putar pròrroga ni penals en 
cas d’empat, sinó classificar 
el millor equip en lliga regu-
lar, mesura que, per exemple, 
no s’ha aplicat en l’ascens de 
Segona B cap a l’LFP.
 El que més greu ha 
sabut a l’Europa i altres clubs 
participants és no poder 
competir amb públic.

El Municipal de Badalona només amb premsa, personal de camp i directius

Un salt per la pilota entre Prats i el terrassista Àlex
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Àlex Cano: Paraula de capità

L’afició de l’Europa va demos-
trar, un cop més, ser molt dife-
rent a la resta. Quan l’autocar 
de l’Europa va tornar al Nou 
Sardenya gairebé a mitjanit del 
diumenge 17 de juliol, un cop 
eliminat l’equip del play-off 
d’ascens, desenes d’aficionats i 
socis van voler rebre l’equip a 

les portes de l’estadi per mos-
trar el seu suport i escalf. Els 
jugadors no s’esperaven una 
rebuda a altes hores de la nit i 
menys després d’una derrota i 
molts d’ells van emocionar-se 
en un mar de llàgrimes, com el 
capità Àlex Cano qui, quan els 
crits d’ànim es van calmar una 

mica, va voler improvisar unes 
paraules. El ‘4’ escapulat va 
dirigir-se a l’afició amb aquest 
missatge:
 “Moltíssimes gràcies a 
tots. És brutal el que acabem 
de viure. Ens esperàvem molt 
de vosaltres però això ha sigut 
increïble. No tenim paraules, 

jo no tinc paraules tampoc. 
Brutal el que acabem de viure. 
Imagina’t això com hauria estat 
si haguéssim guanyat. Sentim 
no haver pogut donar-vos una 
alegria que us la mereixíeu. Us 
hem sentit durant tota la set-
mana com si estiguessiu amb 
nosaltres als entrenaments. El 

partit era a porta tancada però 
el que ha guanyat avui aquest 
club és molt, durant tot el mes 
la Vila de Gràcia ha estat bru-
tal. Estem molt orgullosos de 
l’afició que tenim. Ho segui-
rem intentant, això no s’acaba 
aquí. Visca l’Europa! Sou els 
millors!”

Carrer de les Carolines, 20-26, Barcelona 08012

CasaVicenscasavicens casa_vicens

Oasi

Ja estem oberts! 

Lloc, període, situació, que és com una excepció enmig del 
desordre, dels neguits, etc., i que permet un repòs psíquic o físic.

Descompte especial del 50% per als socis i sòcies del 
CEEuropa amb el codi promocional CASAVICENSOASI.

Promoció vàlida per a compres al web de Casa Vicens fins el 31 de 
setembre, no acumulable amb altres descomptes o promocions. 

www.casavicens.org
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Tancats els primers fi txatges
PROJECTE 20/21 | La primera plantilla es comença a perfi lar

Redacció

Un cop finalitzada ofi-
cialment la temporada 

2019/2020, el CE Europa 
comença a viure les primeres 
sortides, renovacions i fitxat-
ges, un clàssic del ‘mercat’ 
d’estiu, enguany més tard de 
l’habitual per haver disputat 
la promoció d’ascens en ple 
juliol. Així, el club ja té signa-
des les tres primeres incorpo-
racions del proper projecte.
 Torna a Gràcia el mig 
Pau López, qui va jugar amb 
l’Europa de benjamí a cadet i 
que ara arriba consolidat com 
un dels millors mitjos de la 
categoria. El club gracienc ha 
signat també la incorporació 

de Gerard Nolla, mig ofensiu 
provinent de l’Horta de 21 
anys. Fa tres temporades que 
milita a l’equip hortenc on ha 
anat creixent i destacant com 
un dels futbolistes de més 
projecció de la categoria.
 D’altra banda, la plan-
tilla també reforça les bandes 
d’atac amb un extrem poli-
valent, potent i veloç: Miki 
Poveda. El futbolista, de 24 
anys, ha militat enguany en el 
potent Girona B, equip que 
ha guanyat la lliga de Primera 
Catalana amb 62 de 66 punts 
possibles i encaixant només 2 
gols en tot el campionat. En 
els propers dies se seguirant 
anunciant moviments a les 
xarxes socials del club  

Miki Poveda, reforç de nivell per a les bandes ofensives

JORDI CANO TASTARÀ LA SEGONA B

Entre les sortides de la plan-
tilla en destaca una molt sig-
nificativament, la del màxim 
golejador del grup V de Ter-
cera aquesta temporada amb 
18 dianes, Jordi Cano.
 El petit de la nissaga 
Cano ha signat una tempora-
da espectacular no només go-
lejadora sinó també d’assis-
tències. La seva explosió com 
a jugador amb encara 24 anys 
i molt camí per endavant ha 
cridat l’atenció de potents 
equips de categoria superi-
or i el futbolista ha decidit 

provar de donar el salt a Se-
gona B i jugar a la categoria 
de bronze del futbol estatal. 
L’extrem s’ha acomiadat de 
l’afició amb una carta oberta 
on diu: “tot i ser un any di-
ferent i agredolç, els partits 
que hem pogut gaudir junts 
al Nou Sardenya sempre que-
daran al meu record. Ha estat 
l’any en el qual esportivament 
he crescut més i això no ho 
he aconseguit sol. Tot això li 
dec al club, pel fantàstic trac-
te que m’han donat sempre. 
A tots els meus companys 

ja que, sense ells no hauria 
aconseguit marcar els gols. Al 
cos tècnic per treure la meva 
millor versió, al meu germà 
Àlex, que m’ha ajudat i ha es-
tat un luxe jugar al seu costat 
i a la nostra fantàstica afició.
 La pròxima tempo-
rada no continuaré perquè 
se m’ha presentat una opor-
tunitat esportiva a la que no 
he pogut renunciar.  Només 
tinc paraules  d’agraïment. 
Us desitjo el millor ara i sem-
pre.Fins aviat, Europa! Sem-
pre endavant!”.
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L’Europa tindrà un cinquè equip femení
NEIX EL FEMENÍ ALEVÍ | L’entitat vol augmentar més nombre d’equips i jugadores en el futur

Àngel Garreta

El futbol femení es troba 
en un moment a l’alça in-

discutible i aquest factor no 
és pas alié al CE Europa. 
 De cara a la tempora-
da 2020/2021 el club comp-
tarà amb un cinquè equip 
femení en categoria aleví (fut-
bol 7) i que estarà nodrit per 
jugadores que hagin sorgit de 
l’Escola de Futbol del club 
amb el reforç d’alguna juga-
dora provinent d’algun altre 
equip federat.
 D’aquesta manera, 
l’estructura femenina del club 
estarà composada pel Primer 
Equip Femení, el Juvenil A, 
Juvenil B, Infantil i Aleví. És 
intenció del club seguir am-
pliant equips en el futur més 
immediat. 
 Segons la coordina-
dora dels equips, la també ju-
gadora de la primera plantilla 
femenina, Nany Haces, “estem 

molt contents de poder sumar 
un equip més a la nostra es-
tructura femenina. Pensem 
que era clau començar per la 
base i hem volgut fer-ho amb 
un bloc de nenes que pugen 
directament de l’Escola. S’afe-
giran per acabar de completar 
el grup jugadores també de 
fora del club. D’aquesta ma-
nera apostem per donar conti-
nuïtat a la feina des d’alevins, 
pensant en un futur per elles 
al club”.
 Nany afegeix: “les en-
trenadores també seran de la 
casa. Dues exjugadores i capi-
tanes del juvenil A, Mariona 
Molins i Carlota Granados, 
aquesta última, jugadora del 
primer equip aquesta mateixa 
temporada que ha finalitzat”.
 Per acabar, la coordi-
nadora mostra orgull “per do-
nar cabuda a un equip femení 
més dins el club”, un club que, 
en paraules de Nany “ha do-
nat suport constant”  

El club intenarà
ampliar els

equips femenins
en les futures
temporades
per donar

cabuda a una
creixent
demanda

de jugadores

Els cinc equips
que tindrà

l’Europa en les
seves categories
femenines són:
Primer Equip

Juvenil A
Juvenil B
Infantil
Aleví

D’aquesta manera
es cobriran

totes les edats
de base

Nenes del Campus Femení que formaran part de l’equip

Nany, coordinadora dels equips femenins del club

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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Uneix-te a la família!
A L’ABAST DE TOTHOM | El club oferta carnets a preus populars i adaptats a diferents franges d’edat

SUMA’T A L’EUROPA: PARTICIPA DELS VALORS QUE ENS UNEIXEN!

Segur que en les darreres set-
manes has vist els carrers de 
Gràcia, Vallcarca, el Farró, 
el Baix Guinardó, el Poblet, 
etc. plens de cartells de l’Eu-
ropa o banderes del club.
 L’Europa ha generat 
un ‘feeling’ especial amb la 
gent perquè el club també és 
especial, un club amb valors, 
de fort caire social i de joc 
alegre i vistós.
De cara a la temporada 
2020/2021 el club ha prepa-

rat una campanya amb dife-
rents ofertes. Enguany, per 
motiu de la Covid-19, les 
renovacions i noves altes es 
faran a finals d’agost (el club 
detallarà les dates i horaris 
en què es podrà fer al lloc 
web oficial i xarxes socials).
L’Europa, tal com ja ha fet 
els darrers anys, tindrà un 
període especial de temps 
per a les persones que ja són 
sòcies per a renovar el carnet 
amb descompte. Així mateix, 

hi haurà un descompte pels 
abonats que passen a condi-
ció de soci i, d’altra banda, 
bonificació per a un soci que 
dugui un altre soci (20% de 
descompte a tots dos). Pel 
que fa a abonaments, aquests 
estan pendents d’establir un 
preu final en funció de quan 
pugui entrar públic al camp.
 Per a més informació 
es pot contactar via el correu 
administracio@ceeuropa.cat 
o al telèfon 608 222 574.

L’afi ció per l’Europa creix i creix cada any i també el nombre d’abonats i socis
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L’Europa i Santiago Bernabéu:
una relació desconeguda
Xavier Vidal

La temporada 1918/1919 
l’Europa havia aconseguit 

allò que feia tants anys que 
perseguia: l’ascens al grup A 
de la Primera Categoria del 
Campionat de Catalunya o, 
dit d’una altra manera, la mà-
xima divisió que es podia as-
solir en aquell moment. 
 El president Joan Ma-
tas no es volia conformar amb 
ser-hi. Volia tractar de tu a tu 
al Barcelona i Espanyol. El 
club disposava d’una excepci-
onal fornada de jugadors, on 
la majoria havien sorgit de la 
base escapulada: són els Serra, 
Pelaó, Bordoy, Bonet, Alcá-
zar, etc...  A finals de febrer 
ja s’havia acabat la temporada 
pel que feia a partits oficials 
i, amb l’ascens a la butxaca, la 
directiva no volia estar de bra-
ços creuats. Volia que l’equip 
competís amb els millors per 
tal d’agafar experiència de 
cara a la propera temporada. 
 D’inici encara queda-
va un últim compromís oficial 
a primers de març, que era el 
títol de Campió de Catalunya 
absolut a jugar el FC Barcelona 
(campió del Grup A de Prime-
ra Categoria) contra l’Europa 
(campions del Grup B) a do-
ble partit.  Els barcelonistes 
van guanyar els dos encontres, 
demostrant que encara hi ha-
via molta diferència. 
 Un cop enllestida la 
temporada oficial, s’havien 
concertat dos partits amisto-

sos amb el Real Madrid (en 
aquells moments encara sense 
el títol de Real, que obtindri-
en un any després) a la capital 
de l’estat els dies 17 i 19 de 
març. Segons les dades de les 
que disposem, aquests serien 
els primers partits que l’Euro-
pa va jugar fora de terres cata-
lanes. L’equip madrileny havia 
quedat segon al Campeonato 
Regional del Centro, darrere 
del Racing de Madrid, que en 
va ser el campió. 

 Així doncs, el 17 
de març de 1919 a l’estadi 
d’O’Donnell els escapulats 
van jugar el primer partit con-
tra el Madrid perdent per un 
ajustat 1-0. Els graciencs van 
causar una gran impressió per 
la seva voluntat de voler trac-
tar bé la pilota i fer jugades 
ben trenades. Va destacar so-
bretot el porter Bordoy.
L’onze escapulat que va jugar 
va ser el següent: Bordoy; Ser-
ra, López; Xavier, E. Pelaó, 
Bonet; Pellicer, Alegre, No-
gués, B. Pelaó i Alcázar. Per la 
seva banda el Madrid va pre-

sentar un equip barreja de re-
serves i titulars i sense la pre-
sència de Santiago Bernabéu. 
 Després de les bones 
sensacions del primer encon-
tre calia, doncs, intentar mar-
xar de la capital deixant una 
bon impressió. Per aquest se-
gon partit el Madrid jugaria 
amb els titulars i el resultat 
va ser una contundent victò-
ria per 1-5... de l’Europa!!! La 
crònica de la revista ‘Madrid-
Sport’ deia el següent: 

“Por el Madrid jugaban: Ver-
nacci, Manzanedo, Peris, Si-
cilia, Monjardín, Montero, 
Vallés, Sansinenea, Bernabéu, 
Gonzalez y De Miguel. El 
C.D.Europa estaba compues-
to por: Bordoy, Querol, Serra, 
Barnet, Pelaó E., Bonet, Alcá-
zar, Pelaó B. , Sotillos, Alegre 
y Pellicer. El Madrid marcó 
un solo goal en toda la tarde, 
hecho por Bernabéu de un 
cruzado bajo. Como apreciará 
el lector, jugaban los decanos, 
pero sin guardar los puestos 
que les correspondían sobre 
todo los interiores delante-

ros; y así vimos a Bernabéu, 
que para chutar lo hacia en el 
puesto de interior izquierda. 
El C.D. Europa presenta un 
equipo muy bonito. Es una 
hermosa línia de delanteros, 
todos dominan el balón bien y 
hay entre ellos inteligéncia. El 
portero Bordoy, jugó bien; es 
muy buen guardameta. Hace 
tiempo que no hemos visto un 
goalkeeper como Bordoy.  To-
dos son muy correctos y edu-
cados, y en estas cualidades 
dieron una lección a algunos 
de los de casa”.
 No obstant, la ‘re-
lació’ de Santiago Bernabéu 
amb l’Europa (aquí parlem de 
l’etapa com a jugador, no des-
prés com a directiu) no acaba 
aquí. L’estiu de 1921 la direc-
tiva europeista va organitzar 
una ambiciosa gira pel nord 
de la península, concertant 
partits contra equips de Ga-
licia, Asturias i fins i tot uns 
fallits partits a Portugal. 
 El 30 de juliol de 
1921 l’Europa s’enfrontava a 
l’Stadium d’Oviedo a l’estadi 
Llamaquique. El resultat va 
ser de 3-2 pels asturians que 
comptaven amb el reforç de 
Santiago Bernabéu qui, per 
motius laborals, aquell estiu 
s’havia traslladat a Asturias i 
a qui la RFEF havia autorit-
zat a jugar partits amistosos 
amb l’equip d’Oviedo. El 7 
d’agost es va tornar a jugar de 
nou contra l’Stadium, tornant 
a perdre per 2-1 i també amb 
Bernabéu a l’equip rival   

Bernabéu era
germà d’un

dels fundadors
del Madrid.
Va destacar

com a davanter
però, tot i marcar

molts gols,
 mai va arribar a
ser internacional.

Un cop retirat,
Bernabéu va ser 
delegat i directiu 
del Real Madrid. 

Amb l’esclat de 
la Guerra Civil 
va simpatitzar 
amb el bàndol 

franquista, 
entrant amb les 
tropes nacionals 

a Barcelona 
juntament amb 
el barcelonista 

Paulino Alcántara. 
La posterior 

dictadura el va 
fer president del 

Real Madrid
 l’any 1943. 

El madrileny i antic estadi d’O’Donell

Bernabéu com a jugador




