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PRIMER PAS | Els escapulats volen que aquesta atípica temporada culmini amb un èxit molt buscat

L’Europa col·loca la primera
pedra en el camí per a l’ascens

En aquesta
segona fase

s’adjudicaran
dues places

directes
d’ascens a la

nova 2a Divisió
RFEF. Una

tercera plaça
es jugarà

posteriorment
en format de

play-off

El primer equip
masculí del club

ja és campió
del subgrup A

de Tercera i ara
afrontarà

la segona fase
al costat dels
tres millors

del subgrup B.

Àngel Garreta

El gol que Pau López va 
marcar a Ca n’Anglada, 

la casa del San Cristóbal, és 
d’aquells clau si a final de tem-
porada tot acaba bé. 
 El duel a Terrassa era 
molt més important del que 
podia semblar. El San Cris-
tóbal s’havia mantingut tota la 
temporada intractable a casa i, 
al marge de no perdre cap par-
tit, al seu terreny de joc només 
havia encaixat dos gols en tota 
la lliga... fins que va arribar 

el líder i va fer saltar la banca 
pels aires!. En un matx dispu-
tat, competit, igualat, d’ofici, 
de sacrifici, l’Europa va treure 
el caràcter guanyador, la mal 
anomenada ‘sort dels campi-
ons’, una ‘sort’ que no ho és, 
sinó que és la conseqüència de 
buscar-la, de crear-la.
 “Aquesta temporada a 
l’Europa li entra tot i al darre-
re evita gols clau que en altres 
partits haurien costat punts” 
es diu enguany entre els so-
cis. I així és, fet que demostra 
que aquesta plantilla està feta 

d’una altra pasta i que hi ha 
motius per creure en una cele-
bració final joisa en una tem-
porada completament atípica 
i diferent.
 I és que ‘la temporada 
de la Covid-19’ obliga a no ce-
dir. Cada fase en què està di-
vidida no permet massa marge 
d’error i jugar per l’ascens, fer-
ho de forma directa o via play-
off i jugar per la permanència 
en el cas dels equips de sota, 
està més car que mai.
 Enmig d’aquest esce-
nari i malgrat algunes lesions 

de llarga durada per culpa del 
mal estat de les instal·lacions 
municipals del Nou Sardenya, 
l’Europa aguanta el tipus amb 
un objectiu entre cella i cella : 
pujar de categoria.
 Amb la classificació 
per a la segona fase a la but-
xaca i el títol del subgrup A 
al sarró, el conjunt gracienc 
encara haurà d’afrontar una 
darrera jornada de lligueta re-
gular d’aquesta primera fase. 
Ho farà amb la missió de pas-
sar a la segona fase amb el mà-
xim de punts possibles que li 

permetin assegurar una certa 
distància amb la resta de cinc 
equips (3 de cada grup) que 
competiran en un primer mo-
ment per a 2 places directes 
d’ascens.
 Al subgrup A les pla-
ces ja estan decidides: juga-
ran aquest ascens l’Europa, 
el Vilafranca i el Terrassa. Al 
subgrup B és segur el pas del 
Cerdanyola i el Girona B i fal-
ta per decidir la tercera plaça 
en una darrera setmana emo-
cionant. Cantarem al final de 
lliga que “aquest any, sí!”? 8

El gol és cosa de tots!
El futbol coral de l’Europa ho és 
també pel que fa a màxims gole-
jadors de la plantilla. Hi ha dos 
jugadors que comanden la taula, 
és cert (David Jiménez i Albert 
Martí amb 8 gols cadascú), però 
fins a onze jugadors diferents 
han ‘sucat’ aquesta temporada 
per aportar el seu granet de sorra 
a l’excel·lent campanya que, de 
moment, està signant la prime-
ra plantilla masculina a Tercera 
Divisió. Tant especial és aquest 
any que entre els tercers màxims 

golejadors de l’equip hi ha un ju-
gador... del Filial!
 Ricki Vidal suma ja tres 
dianes en aquest curs, les ma-
teixes que Arnau Vilamitjana, 
jugador que aquest passat estiu 
va pujar de ple dret a la primera 
plantilla provinent del Juvenil A 
de Divisió d’Honor, una mostra 
més que l’aposta del club per la 
base és clara i concisa.
 Completen la llista de 
golejadors amb 2 gols Nolla, 
Àlex Cano i Alfons Serra, i amb 

1 gol Alberto, Adri Guillén, Ser-
gi Pastells i Pau López, autor el 
passat diumenge 21 de març 
d’un gol trascendental pels ob-
jectius de l’equip i que va suposar 
la primera derrota de la tempo-
rada a casa pel San Cristóbal.
 La no dependència 
d’un jugador concret a l’hora 
de finalitzar les ocasions li dona 
molta versatilitat al sistema que 
implanta el cos tècnic, podent 
tenir actius i endollats tots els 
membres de la plantilla.

Ricki Vidal celebra el seu darrer gol

Pau López celebra el seu importantíssim gol a Ca n’Anglada
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Oh, benvinguts! Passeu, passeu!
PÚBLIC | Els socis i aficionats de l’Europa ja poden tornar a trepitjar el Nou Sardenya per a veure partits

Àngel Garreta

Els socis i el públic en ge-
neral ja pot tornar a l’es-

tadi, almenys mentre estiguin 
vigents les actuals normatives 
Covid-19 aprovades pel Proci-

cat i el Govern de Catalunya. 
El cap de setmana del 20 i 21 
de març es van obrir les portes 
de l’estadi Nou Sardenya per 
primera vegada aquest 2021 i 
les famílies ja van poder acom-
panyar els seus jugadors i juga-

dores en els diferents partits 
de base. Pel que fa als equips 
principals del club, el Primer 
Equip Femení va ser el primer 
que va acollir socis i públic en 
general. Acotant l’espai dis-
ponible al gol de Pau Alsina 

i a la tribuna, el club va pre-
assignar localitats a l’entrada 
al recinte i el partit contra el 
Vic Riuprimer es va poder ju-
gar amb les jugadores sentint 
l’escalf de l’afició. Un petit pas 
cap a la normalitat 8

El portal web oficial del CE Eu-
ropa ( ceeuropa.cat ) mantindrà 
permanentment actualitzat el 
protocol Covid-19 i les diferents 
consideracions sanitàries i logís-

tiques que seran necessàries per 
a presenciar ja sigui els partits de 
base (només familiars o tutors le-
gals) i els dels principals equips en 
competició: Primer Equip Mas-

culí, Primer Equip Femení i Juve-
nil A, que permetran l’entrada a 
socis i aficionats sempre condicio-
nant l’aforament a la normativa 
d’aforament reduït.

Les famílies
dels jugadors
i jugadores

de base també
van pdoer

acompanyar
els més petits

El Primer Equip
Femení va ser

el primer que va
acollir socis i
públic aquest

any 2021

Protocol actualitzat al web

Els diferents
espais de

l’estadi estan
marcats per a

complir la norma
vigent sobre
la Covid-19

Valentina condueix la pilota en el darrer partit
de l’equip femení amb el retorn del públic
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L’Europa i el seu entorn social: 
allargant el camí de les relacions

NEXES | El club multiplica el treball en el marc de relacions amb entitats i institucions del seu àmbit més proper

Redacció

La Junta Directiva del CE 
Europa vol fer un pas més 

enllà en el seu ja sòlid recorre-
gut per a la creació de nexes al 
voltant de l’entitat.
 El club ha comen-
çat a establir acords de col-
laboració amb entitats pro-
peres, ja siguin de la Vila de 
Gràcia, del barri propi del 
club (Camp d’En Grassot), 
barris limítrofs, la Sagrada Fa-
mília o districtes propers. En 
aquest sentit ja s’han signat 
convenis amb dues escoles: 
Nou Patufet i Lexia.

L’Europa i el Nou Patufet col-
laboraran en la difusió de les 
activitats respectives i parti-
ciparan de diversos actes cul-
turals El director del centre, 
Francesc Granada, va acompa-
nyar el president de l’Europa, 
Víctor Martínez, i la directiva 
responsable de relacions insti-
tucionals, Núria Pi, en l’acte 
de signatura del conveni a la 
sala de premsa de l’estadi Nou 
Sardenya i va destacar que 
“per a nosaltres és important 
establir relacions amb una en-
titat històrica i coneguda com 
és l’Europa i poder compartir 
camins plegats que puguin 
crear vincles estrets amb el 

nostre entorn més proper”. En 
un sentit similar s’expressava 
Julio de Planas, màxim res-
ponsable de Lexia. En el cas 
concret d’aquesta escola adap-
tada, de Planas coincideix en 
què “totes dues parts signants 
del conveni comparteixen la 
voluntat i la necessitat d’in-
tegració i convivència entre 
persones amb diferents capa-
citats”. 
 L’Escola Lexia, fun-
dada l’any 1968 i ubicada a 
Vallcarca, és un centre dedi-
cat a l’atenció d’alumnes amb 
necessitats educatives espe-
cials. Lexia s’ha especialitzat 
en el tractament de dificultats 

d’aprenentatge i trastorns del 
desenvolupament on es con-
cep l’educació com un procés 
integral per desenvolupar les 
característiques individuals i 
socials dels alumnes, que cer-
quen evolucionar en tots els 
àmbits. 
 En aquest sentit, l’Eu-
ropa servirà de suport lúdic 
esportiu per a Lexia i també 
d’espai de pràctiques en la 
integració del seu alumnat al 
món laboral. Totes dues enti-
tats, a més, participaran de la 
mà en diferents esdeveniments 
esportius o de promoció de 
l’activitat física i/o intengra-
ció mitjançant l’esport 8

El president Martínez i la responsable de relacions institucionals Núria Pi, amb Cesc Granada (esquerra) i Julio de Planas (dreta), directors de Nou Patufet i Lexia respectivament

L’acord amb aquestes dues es-
coles gracienques no és un fet 
únic en els darrers anys al club. 
L’Europa ha demostrat so-
bradament la seva implicació 
territorial, signant per exem-
ple convenis i patrocinis amb 
empreses de fort arrelament a 
Gràcia com la Clínica Nostra 
Senyora del Remei o a la Sagra-
da Família, com el Grup Sol-
finc. Una aposta de quilòmetre 
zero pel futur del club.

Implicació
territorial
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La base federada ja competeix
Redacció

L’Esport a l’aire lliure ha tri-
gat, de manera incomprensi-
ble, molt més que altres ac-
tivitats a poder reprendre la 
seva normalitat. Amb tot, les 
lligues federades de base ja 
estan en marxa des del cap de 
setmana del 20 i 21 de març 
i, en endavant i fins finals de 

juny, es disputaran les dife-
rents competicions cadascu-
na adaptant el seu calendari a 
la curta durada que haurà de 
tenir, disputant fases per sub-
grups o bé, en el cas d’alguns 
equips, jugant els duels a no-
més una volta. D’aquesta ma-
nera, els jugadors i jugadores 
federats del club s’uneixen als 
que ja competien en divisions 

de caràcter estatal, com eren 
els primers equips Masculí i 
Femení i el Juvenil A masculí 
de Divisió d’Honor.
 L’únic equip exempt 
de competició oficial regulada 
de lliga serà el Filial masculí: 
l’Europa B disputarà partits 
amistosos però la lliga de 2a 
Catalana no patirà canvis a 
efectes de composició 8

Serà la primera
vegada en tota
la història del
futbol juvenil
que es jugarà
4 temporades

seguides a
Divisió d’Honor

L’Europa i els seus socis i aficio-
nats fa un temps que col·laboren 
activament amb el Rebost Solida-
ri de Gràcia, entitat que vetlla per 
les famílies més necessitades del 
nostre entorn procurant que pu-
guin tirar endavant almenys amb 
aliments i articles de primera ne-
cessitat. Amb tot, un tipus de tas-
ca social com aquesta és, malaura-

dament, sempre necessària, donat 
que la crisi econòmica i ara també 
pandèmica ha agreujat la situació 
de moltes famílies dels barris més 
propers.
 A aquesta delicada si-
tuació se suma que el Rebost no 
ha rebut encara les subvencions 
socials assignades i per tirar enda-
vant el seu economat solidari ne-

cessita, ara més que mai, l’impuls 
de tothom. Podeu fer les vostres 
donacions d’aliments de primera 
necessitat o bé participar-hi com 
a col·laboradors a la seva seu del 
carrer Reig i Bonet, 12.
 Així mateix, es pot trucar 
al 931 305 615 en cas d’urgències 
si en sou objecte o coneixeu algú 
proper amb necessitats.

El Rebost Solidari et necessita

Dolç tram final pel Juvenil A

Foto del partit Juvenil C - Sallent

Redacció

L’Europa tindrà el seu màxim 
equip juvenil una temporada 
més a Divisió d’Honor de cara 
a l’inici del proper curs espor-
tiu. Amb la classificació de 
l’equip dirigit per Ignasi Se-
nabre per a la segona fase de la 
lliga dins el grup d’equips que 

lluitaran pel títol, se certifica 
‘de facto’ la permanència a la 
màxima categoria.
 Ara, el conjunt esca-
pulat jugarà contra els millors 
de l’altre subgrup de la cate-
goria, on hi ha equips com el 
Nàstic o el Zaragoza, però ja 
sense la pressió d’haver de fer 
càlculs fins el final de lliga 8

Celebració el dia de la permanència matemàtica



7Març 2021

H
IS

T
Ò

R
IA

Qui van ser els Titis europeistes?

Xavier Vidal

A finals de la dècada dels anys 50 
del segle passat, l’equip infantil de 
l’Europa era un espectacle! De la 
mà de Rafael Boj (pare de l’exdi-
rectiu i exdelegat del primer equip, 
Siscu Boj) aquells nens van fer xa-
lar de valent els socis i aficionats 
escapulats. 
 Aquell infantil tant espec-
tacular va tenir un sobrenom que 
ha quedat per a la història i me-
mòria dels socis: “els Titis Euro-
peístes”. Els Titis de la temporada 
1958/1959 van quedar campions 
del Campionat Diocesà OAR, que 
era la competició que disputaven 
els equips de la seva categoria. No 
van perdre cap partit i, com a cam-
pions, el mateix arquebisbe Mo-
drego els va entregar  la Copa i les 
medalles als joves futbolistes. Van 
ser jugadors destacats d’aquells 
Titis:  Marín, Comas, Alqueza, 
Bernat i Vieta. No en va, l’any se-
güent els tres últims ja van passar 
al juvenil. Cal puntualitzar que les 

competicions de futbol base no es-
taven tant estructurades com avui 
en aquells temps. 
 Amb l’equip base de la 
campanya anterior, la temporada 
1959/1960 les victòries van con-
tinuar i de manera encara més es-
pectacular. Formaven part d’aquell 
equip, entre altres: Giner, Sansa, 
Caparrós, Labarias, Louzara, Gó-
mez, Merayo, Portero, Garrido, Al-
tayo, Comas, Piqueras, Oliver, Ma-
rín i Miguelez. Diversos d’aquells 
memorables  Titis van prosseguir 
la seva evolució futbolística  dins 
el club a les categories formatives. 
 Saltem ara uns pocs 
anys i ens situem a la  temporada 
1963/1964, on el segon equip del 
club estava entrenat per Manu-
el Cruz i jugava el campionat de 
Segona Regional (actual Tercera 
Catalana). En aquell segon equip 
o Europa B, hi tornem a trobar a 
uns quants Titis com Labarias, 
Comas, Marín, Alquézar i Sansa. 
En principi l’equip filial no esta-
va cridat a grans fites, i més si es 

pensa que el primer equip estava a 
Segona Divisió i el salt de catego-
ria era molt gran. El grup de l’Eu-
ropa de Segona Regional va estar 
format pels següents equips: Cen-
telles, Martorelles, Turó de la Pei-
ra, Montmeló, Abadessenc, Roda 
de Ter, At. Sabadell, Sant Quirze, 
Mollet, Sant Cugat, Castellar, Ri-
pollet, Vilanova de la Roca, Camp-
devànol, Kubalas i San Cristóbal.
 Ja des de un bon inici els 
escapulats es van mostrar intrac-
tables, aconseguint golejades d’es-
càndol a casa com els tres 8-0 que 
van fer a Castellar, Sant Quirze i 
Montmeló i els 1-5 i 1-7 a fora con-
tra el Castellar i el Vilanova de la 
Roca respectivament. L’únic equip 
que presentava competència als es-
capulats era el Mollet, que durant 
tot el campionat va intentar seguir 
el  frenètic ritme dels nostres. Al 
Sardenya, els nostres no van perdre 
cap partit i tot van ser victòries ex-
cepte un empat amb el Sant Cugat 
i les sis derrotes del total del cam-
pionat van ser a fora de casa.

Es va quedar campió amb 52 punts, 
5 més que el Mollet, i es va ascen-
dir a la Primera Regional. Diversos 
jugadors d’aquell equip B van arri-
bar al primer equip com Labarias, 
Marín, Rosa i Pérez.  Qui va arribar 
més lluny dins el món del futbol va 
ser Marín, qui va morir fa poques 
setmanes, fitxant per l’Espanyol i 
jugant a Primera Divisió. Labarias 
i Pérez van fitxar per l’Atletico de 
Madrid, però sense arribar a dis-
putar cap partit oficial van ser ce-
dits al Múrcia i al Rayo Vallecano 
respectivament. Pérez serà sempre 
recordat pel gol que va marcar en 
el partit de desempat a Mestalla  i 
que va suposar l’eliminació del Za-
ragoza dels “Cinco Magníficos” de 
la Copa del Rei. 
 En definitiva els Titis eu-
ropeistes van marcar una època i,  
malgrat que dels que van iniciar-se 
a l’infantil, només Marín i Labari-
as van arribar a jugar amb el primer 
equip, aquells Titis van deixar un 
record inesborrable al cor dels so-
cis europeistes 8

Sobre aquestes línies, l’Europa B de la temporada 1963/1964, on hi van arribar
a jugar alguns ‘Titis’. A la dreta, els ‘Titis europeistes’ de la temporada 1957/1958



Alfons Serra: “Tenim una il·lusió enorme
per a que sigui un any històric!”

ELEGÀNCIA | El migcampista és un pilar consolidat de l’onze titular de l’Europa dels darrers anys

Àngel Garreta

Nascut a Valls el 10 de de-
sembre del 1990, Alfons 

Serra suma la seva tercera tem-
porada a les files de l’Europa. 
El seu estil de joc és d’aquells 
que s’anomena de ‘futbol amb 
corbata’. Enguany, a més, ha 
arribat a fer un gol de bande-
ra amb un control impossible 
dins l’àrea i un gran xut creuat 
que hauria donat la volta al 
món si fos un gol fet dins el 
futbol d’elit. En aquesta en-
trevista ens apropem una mica 
més a la figura d’aquest fi ju-
gador europeista.

Alfons, quan et creix el cu-
quet pel futbol?
Des de petit que la pilota i jo 
vam ser inseparables, així que 
vaig començar molt jove. És 
un esport que m’encanta i se-
gueixo gaudint-lo molt.

Et ve de família?
No, tot i que el meu pare va 
jugar a futbol sala, però ell era 
més de motor.

Per quins equips passa la teva 
trajectòria de base i sènior?
Doncs en el futbol de base 
fins a cadet a l’Escola Futbol 
Valls. De juvenil al Gimnàs-
tic de Tarragona i els primers 
anys d’amateur a la Pobla de 
Mafumet. Després vaig anar 
a parar al Constància, de nou 
la Pobla de Mafumet, Corne-
llà, Mons Calpe a Gibraltar i 
Arandina.

Com arribes a Gràcia?
Recordo que just tornàvem de 
jugar del camp de l’Almeria un 
play-off amb l’Arandina. Ens 
van eliminar. Tornant amb el 
bus i parlant amb un amic em 
va comentar aquesta possibili-
tat. Uns dies després ja em va 

trucar el ‘mister’ per propo-
sar-m’ho i no ho vaig pensar 
dues vegades.
 
Ja coneixies l’Europa?
Sabia que era un historic que 
havia jugat a Primera Divisió, 
però no sabia que era un dels 
equips fundadors de la prime-
ra lliga.

Estàs d’acord amb l’afirma-
ció del soci de l’Europa que 
la teva manera de jugar és la 
més elegant sobre la gespa?
No em toca a mi respondre a 
aquesta pregunta, però agraei-
xo i m’alegra que el soci tingui 
aquesta visió sobre el meu fut-
bol, si realment és així.

Quins són els teus millors re-
cords amb l’escapulada?
Els partits importants amb el 
Nou Sardenya ple! Com és el 
cas dels partits contra el Sant 

Andreu. També el play-off de 
l any passat, jugat en circums-
tàncies tant excepcionals.

Aquest any, sí? És l’any?
Tenim moltissimes espectati-
ves per a que així sigui! Portem 
anys apropant-nos a l’objec-
tiu. L’any passat ens va quedar 
a tocar, però aquest any tenim 
una il·lusió enorme per a que 
sigui  un any històric!

Quin missatge transmetries 
a l’afició que ha estat mesos 
sense poder entrar al camp?
Afortunadament sembla que 
tornem a tenir els aficionats 
amb nosaltres. En qualsevol 
cas, els hi diria que tot aquest 
temps hem sentit el seu suport 
de totes les formes i que farem 
tot el possible per donar-los-
hi una alegria i que l’any que 
ve es pugui gaudir moltíssim 
al Nou Sardenya, tots junts.

De tots els duels que has ju-
gat amb la samarreta graci-
enca, recordes un en especial 
en l’aspecte positiu?
La victoria 0-2 al camp de 
l’Hospitalet fa dues tempo-
rades. Vam fer un partidàs al 
camp més complicat de la lliga 
i, afortunadament, vaig fer el 
segon gol.

On et veus d’aquí cinc anys?
Si les cames m’aguanten, es-
pero seguir jugant a futbol i a 
l’Europa. Si no, em veig lligat 
al futbol de totes formes, tant 
de bo en una posició lligada a 
la direcció o gestió esportiva.

Què fas a banda del futbol?
En l’àmbit professional sóc ad-
vocat. Fora del futbol, sóc un 
gran aficionat al tennis i pà-
del. Fora dels esports m’agra-
da molt el món de la música 
electrònica! 8

Alfons Serra va protagonitzar 
el passat 20 de desembre, dia de 
les eleccions a la presidència del 

club, un dels golassos més bonics 
d’aquesta temporada i de tota la 
lliga. Podeu veure aquesta acció 

al canal YouTube del CE Europa 
o directament amb el vostre te-
lèfon escanejant el codi QR.

Un golàs digne de videoteca


