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QUE EL
CATALÀ SIGUI
BEN VIU A
L’EUROPA
TAMBÉ DEPÈN
DE TU.

Escapulats,
fem equip
en català!

JUGADORS,
el batec de l’Europa
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Escapulat? Què és un escapulat?
L’escapulat és el jugador de l’Europa, el
qui vesteix un escapulari: la samarreta
blanca amb la barra blava amb forma de
ve baixa. I no és poca cosa ser un
escapulat. Perquè, sabies que...
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UNA MICA DE LÈXIC FUTBOLÍSTIC QUE ET
SERÀ ÚTIL AL CAMP:
L’ariet és com anomenem el davanter centre, aquell que
acostuma a marcar sempre els gols.
Burxar és xutar amb la punta del peu, perquè la pilota
surti ben dirigida i a tota velocitat.

L’Europa es va fundar el 1907, de manera que
enguany celebra el seu 110 aniversari!

A boca de canó és quan rematem des de molt a prop de la
porteria.

A l’inici, l’Europa disputava els seus partits just
davant de la Sagrada Família, amb la construcció
del temple de fons.

Escombrar és l’acció de pispar la pilota, llençant-se a
terra i sense fer falta.

El Club va ser un dels fundadors de la Primera
Divisió l’any 1929.
Als inicis, l’equip de futbol era molt potent, però
també ho era la secció de bàsquet, una de les més
important del país.
El Club ha guanyat tres copes Catalunya, dues
contra el F.C. Barcelona.
Des de sempre, l’Europa s’ha identificat amb la
llengua catalana. T’encoratgem, tu que ja ets un
jugador de l’Europa, que la utilitzis!

Empenya és la part superior del peu, i n’utilitzem
l'interior o l'exterior per conduir i xutar.
La canyellera és la peça protectora que cobreix la part
anterior de la cama compresa entre el turmell i el
començament del genoll per evitar lesions.
Un cop d’esperó és l’acció i efecte de colpejar la pilota
enrere amb el taló de la bota.
La tisora és el xut de volea en què colpegem la pilota amb
un moviment alternatiu de cames en l'aire.
La traveta és l’acció de fer caure un adversari posant-li
una cama encreuada amb l‘altra.

