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

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

I també...
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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.

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.
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editorial
Festa? No, responsabilitat
Molta gent ha sentit alguna vegada el tòpic de “la festa de la 
democràcia” sobre qualsevol tipus d’eleccions. És una veritat in-
discutible que poder exercir un dret democràtic és motiu per estar 
content, donat que és una mostra d’una mínima llibertat del poble. 
En política es demana opinió als ciutadans cada quatre anys -tret 
de daltabaixos institucionals amb eleccions anticipades- i ara pel 
cas que ens ocupa, el de l’Europa, es farà cada sis.

La nova llei de la Secretaria General de l’Esport, que aprova 
tota una sèrie de noves mesures, obliga per decret a les entitats 
esportives a triar entre cicles de sis a vuit anys de mandat. El soci 
de l’Europa, en assemblea celebrada el passat 9 de setembre, va 
aprovar que en el cas concret de l’entitat escapulada, els cicles 
presidencials i directius fossin de sis anys. D’aquesta manera, 
les properes eleccions europeistes, previstes pel diumenge 20 

de febrer (coincidint amb el partit 
de lliga de Tercera entre l’Europa i 
l’Ascó al Nou Sardenya), serviran 
per triar el president i la junta que 
haurà de decidir els destins de 
l’Europa des del febrer del 2011 al 
febrer de l’any 2017.

Aquestes eleccions, igual que les 
anteriors o les primeres que van 
existir en tota la història del club a 
principis dels anys 80, són un exer-

cici democràtic i un dret pel soci, però més enllà d’una festa, són 
també una gran responsabilitat. Quan en un procés d’eleccions 
no hi ha més que una única candidatura, per llei aquesta queda 
proclamada guanyadora sense fer passar els socis per les urnes. 
No obstant, quan hi ha més d’una opció, és quan la reflexió i la 
valoració del soci ha de ser profunda i analítica amb el club que 
estima. Saber d’on venim i saber on vol anar cada soci és clau 
per a la decisió final. Valorar i escoltar totes les opcions és un 
gest de mentalitat oberta que permet després, sota criteri propi, 
decidir una opció més apropiada al pensament individual.

En una societat madura, que gaudeix la democràcia des de fa 
unes quantes dècades, l’hàbit del vot i la reflexió està ja adquirit. 
Ara, però, qualsevol decisió no afectarà només quatre anys, sinó 
sis, fet que farà que les directives no només de l’Europa, sinó de 
tots els clubs catalans, ho siguin a llarg termini cíclicament. El 
20F els socis tenim una responsabilitat: en joc hi ha el futur!  

Sempre s’ha dit
que unes eleccions
són la festa de la
democràcia, però
unes eleccions
són un acte de
responsabilitat

L’Escapvlat per dins...

L’Escapvlat és un mitjà de comunicació 
oficial del CE Europa que depèn del 
Departament de Premsa i vinculat amb els 
altres canals oficials del club (web i TV) a 
nivell informatiu i d’estil periodístic corporatiu. 
L’Escapvlat està produït per DeBarris, SCCL. 
L’Escapvlat té una periodicitat mensual amb 
una tirada de 2.500 exemplars.
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... qui som?

l’enquesta
La nova llei que permet fitxar 
qualsevol jugador d’un rival de 
la mateixa lliga a l’hivern... 
A) És positiva 
B) És negativa 
C) Només afavoreix als grans i rics 

Vota a: ceeuropa.cat. Cada mes publicarem el 
resultat de la darrera enquesta del portal web.

Hauria de ser reglamentàriament 
exigible un camp de gespa
natural o artificial per jugar a 3a?

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Sí

No
83,3%

16,7%

[Redacció] · Els socis i sòcies de l’Europa estan cridats a les urnes 
el proper 20 de febrer. Passats quatre anys de les anteriors elec-
cions a President i Junta Directiva, els nous comicis decidiran els 
membres directius del club pels propers sis anys, tal com marca 
la nova llei de la Secretaria General de l’Esport.

El passat 7 de gener, en Assemblea General Extraordinària de 
socis, van quedar escollits per voluntariat o per sorteig Francesc 
Boj com a president de la Junta Electoral, Lluís Sarasa com a se-
cretari i Neus Tomás com a vocal. La Mesa Electoral -que només 
es formarà oficialment en cas d’haver-hi més d’una candidatura 
a les eleccions- estaria integrada per Carles Coll, Josep Maria 
Texeira i Carlos Farrés.
 
A partir de demà dia 24 i fins al proper 1 de febrer, s’obre el 
procés de presentació de candidatures. En cas de presentar-
se més d’una, la campanya electoral tindria lloc els dies hàbils 
entre el 7 i el 18 de febrer. La votació s’efectuaria durant tot el 
diumenge dia 20, coincidint també amb el partit Europa - Ascó 
de lliga. Recomanem als socis i aficionats del club informar-se de 
les novetats de la campanya electoral al lloc web oficial del club 
(ceeuropa.cat), el qual farà un seguiment especial 

Els socis decidiran quin 
Europa volen fins al 2017 

Primer Equip

Després d’un dels estius 
amb més èxit que es recor-
den, amb l’Europa campió 
per primera vegada del 
Torneig d’Històrics i tornant 
a aixecar el seu trofeu, el 
“Vila de Gràcia”, l’inici de 
lliga va ser dolent, amb 
tres derrotes en els primers 
partits del campionat. 

A partir del 12 d’octubre, 
l’equip va començar una 
dinàmica impressionant 
que el va portar a escalar 
posicions amb fermesa, 
bon joc i seriositat, fet que 
l’ha situat en una ratxa que 
fins avui encara dura de 
13 jornades sense perdre. 
Aquesta ratxa ja és la ter-
cera millor de tota la histò-
ria escapulada. La darrera 
vegada que es va arribar 
a aquesta xifra va ser la 
temporada 93/94... l’any 
de l’ascens a Segona B! 

Un any molt il·lusionant

protagonistala notícia destacada

D’esquerra a dreta, Francesc Boj (president Junta Electoral),
Lluís Sarasa (Secretari) i Neus Tomás (Vocal)
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Cañadas: “Si intentes aturar un penal simplement 
intuint per on anirà el xut, ho tens molt complicat”
Una entrevista d’Agustí Tenllado

En la seva segona tempo-
rada sota pals a l’Europa, 
Joan Cañadas ha acabat 
d’explotar com escapulat i ha 
consolidat la seva titularitat. 
El porter europeista, un dels 
més en forma de la lliga, s’ha 
especialitzat darrerament en 
aturar penals. Ha evitat el gol 
del rival des dels onze me-
tres en 3 dels 4 penals que li 
han xutat en contra.

Joan, et trobes al millor mo-
ment de la teva carrera?
Jo diria que sí, tot i que em 
considero persona treballadora 
i sempre vull millorar.

En aquest sentit, quin mis-
satge li dónes a l’afició? 
Els hi demanaria una cosa que 
ja ens donen, que és estar 
a mort amb aquest equip en 
els bons i mals moments. Ells 
són importants per nosaltres i 
ens mereixem tots, aficionats, 
directiva i jugadors, lluitar per la 
promoció d’ascens. Nosaltres 
ho donarem tot.

El porter és sempre el juga-
dor que, quan és suplent, 
pitjor ho passa de tots. Tu 
que has passat també per ai-
xò, com es lluita per revertir 
aquesta situació?  
Només pot ser a base de treball 
i així convèncer l’entrenador 
que has de tornar a ser titular. 
Per això és bàsic no perdre mai 
la confiança en un mateix.

Aquesta temporada portes 
tres penals aturats, gairebé 
tots els que t’han xutat. Estu-
dies als jugadors rivals?

Quins objectius tens mirant 
a llarg termini? 
Vull seguir millorant sota pals i 
també en la meva tasca d’en-
trenador de porters al Futbol 
Base de l’Europa. M’agrada-
ria jugar algun PlayOff amb 
aquest club i, si pot ser, penjar 
els guants aquí.

Tan bé et trobes al club? 
He tingut oportunitat de militar 
a molts clubs i, sincerament, a 
l’Europa és on més còmode i 
estimat em sento.

És aviat encara però creus 
que jugarem el PlayOff?
Si seguim treballant amb hu-
militat, no en tinc cap dubte.

Estudio alguns jugadors dels 
rivals, les posicions del cos 
quan van a xutar, antecedents 
de partits anteriors... tot t’ajuda. 
Ara bé, si intentes aturar un 
penal simplement intuint per 
on anirà el xut, ho tens molt 
complicat per tenir èxit.

Quins referents vas tenir de 
petit a la porteria?
Buyo per la seva agilitat i re-
flexes i Zubizarreta per la seva 
col·locació i concentració.

Sempre has fet de porter?
Sí, sempre. Ja de petit m’agra-
dava anar sempre per terra i 
no tenia por a rebre cops ni 
pilotades. A més, ho faig millor 
de porter que de jugador.

En quines funcions creus 
que destaques i en què has 
de millorar?
Els meus entrenadors sempre 
m’han dit que sóc regular. Haig 
de millorar el joc de peus.

NOM COMPLET
Joan Cañadas Pesquera

LLOC I DATA DE NAIXEMENT
18/01/82 · Barcelona

HISTORIAL
> Futbol base: 
EF Prat Blaugrana 
FC Barcelona 
Blanca Subur

> Futbol amateur:
Vilanova (01/02) 
Badalona (02/03) 
Manlleu (03/04) 
Mataró (04/05 i 05/06) 
Masnou (06/07 i 07/08) 
Vilanova (08-09) 
Europa (09/10 ...)

Amb l’Europa porta 48* partits

    *=xifra comptabilitzada fins 16/01/11

el seu ‘DNI’ esportiu

Quins són el millor i pitjor 
record esportiu que tens?
Els millors fitxar pel futbol 
de base del Barça, disputar 
PlayOff amb el Vilanova i el 
Mataró i guanyar la Copa Fe-
deració al 2005. El pitjor, una 
lesió el primer any d’amateur.

QÜESTIONARI PERSONAL

Antecedents futbolístics 
dins la familia?
No, cap.

Amb parella o sense? Fills?
Amb parella i sense fills.

El país més bonic i el que 
t’agradaria descobrir?
El més bonic el nostre i m’agra-
daria visitar Grècia.

T’agrada el cinema? Actors 
o actrius favorits?
Sí, m’agrada. Sóc seguidor de 
Johny Deep i Will Smith. La 
pel·lícula que m’agrada més 
és “El efecto mariposa”.

T’agrada la música? Estil?
M’agrada el pop-rock i desta-
caria molt la cançó “So lonely” 
dels Police.

El darrer llibre llegit?
“El líder sin cargo”, escrit per 
Robin Sharma. 

Alguna mania?
Sempre toco els tres pals de 
la porteria abans de l’inici del 
partit i de la segona part 
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PRIMER EQUIP JUVENIL A 

Masnou - Palamós 
Gavà - Llagostera
Prat - Vilafranca
Vilanova - Reus
Balaguer - Ascó

Terrassa - Manlleu
Premià - Cornellà

P. Mafumet - Castelldefels
Espanyol B - Amposta

NOTA: Per consultar totes les classificacions completes de tots els equips, així com els resultats del 
Primer Equip, Juvenil A i Femení A, jornada a jornada, cal visitar el lloc web ceeuropa.cat

    LA RESTA DE LA JORNADA D’AVUI                                 CALENDARI ESCAPULAT

JORNADA 23 · Castelldefels - EUROPA
JORNADA 24 · EUROPA - Cornellà
JORNADA 25 · Manlleu - EUROPA

JORNADA 26 · EUROPA - Ascó
JORNADA 27 · Reus - EUROPA

JORNADA 28 · EUROPA - Vilafranca
JORNADA 29 · Llagostera - EUROPA
JORNADA 30 · EUROPA - Palamós

LES FITXES DELS PARTITS (des de la darrera publicació de L’Escapvlat)

Jornada 18 · 12/12 · Estadi Nou Sardenya · 800 esp. · EUROPA 1 - PREMIÀ 0

EUROPA: Cañadas, Narcís, Alberto, Cano, Diego, Ivan Álvarez, Rovira (Segalés, 60’), Val-
deras (Guzman, 69’), Cebri, Delmàs i Gatell (Remo, 69’).  PREMIÀ: Manel, Javi, Medina, 
Israel, Peña, Romera, Ivan Peralta (Cristóbal, 45’), Edgar (Álex Macanaz, 80’), Romero, 
Ivan Díaz (Víctor, 80’) i Ruben Salvador.  ÀRBITRE: Sergio Cano Gázquez (Lleida). 
TARGETES: Grogues a Cebri, Delmàs, Gatell i Guzman (Europa) i a Medina, Israel, Ivan 
Peralta i Edgar (Premià). GOL: 1-0 (Segalés, 67’).  

Jornada 19 · 19/12 · Mpal. La Pobla · 300 esp. · POBLA MAFUMET 1 - EUROPA 2

POBLA MAFUMET: Sergio, Chechi, Ñoño, Fran Vélez, Denis Coch, Joel Coch (Sebas, 
82’), Cristino, Julio Rico (Oribe, 78’), Boniquet (Alfons Serra, 61’), Ton Alcover i Virgili. 
EUROPA: Cañadas, Aitor Olmo, Alberto, Cano, Pociello, Ivan Álvarez, Remo (Rovira, 66’), 
Delmàs, Cebri (Ortega, 85’), Guzman (Aitor González, 78’) i Segalés. ÀRBITRE: José 
Francisco Pérez Bueno (Maresme). TARGETES: Grogues a Chechi i Denis Coch (Pobla 
Mafumet) i a Aitor Olmo, Pociello i Ivan Álvarez (Europa). Vermella directa a l’entrenador 
Kiko Ramírez -minut 90- (Pobla Mafumet). GOLS: 1-0 (Ton Alcover, 49’); 1-1 (Segalés, 58’); 
1-2 (Cebri -p-, 81’). 

Jornada 20 · 09/01 · Estadi Nou Sardenya · 800 esp. · EUROPA 3 - AMPOSTA 1

EUROPA:  Cañadas, Aitor Olmo, Alberto, Cano, Diego, Ivan Álvarez, Segalés, Delmàs, Ce-
bri (Remo, 71’), Guzman (Valderas, 57’) i Gatell (Rovira, 67’). AMPOSTA: Diego, Yélamos, 
José (Gerard, 45’), Cesc (Marc, 67’), Jesús, Domínguez, Miguel, Sandu, Isma, Óscar (Gus-
tavo, 27’) i Manel. ÀRBITRE: Jorge Pertegal Méndez (Granollers). TARGETES: Grogues a 
Jesús, Miguel i Óscar (Amposta). GOLS : 1-0 (Segalés, 46’) ; 2-0 (Cebri, 48’) ; 3-0 (Rovira, 
76’) ; 3-1 (Jesús, 90’). 

Jornada 21 · 16/01 · Ciutat E. Sant Adrià · 750 esp. · ESPANYOL B 1 - EUROPA 1

ESPANYOL B:  Gerardo, Albert Blázquez, Savall, Víctor Álvarez, Canal, Óscar Sielva 
(Lucas Porcar, 76’), Joselu (Dani López, 78’), Molina, Rui Fonte, Cervera i Dani Nieto. 
EUROPA: Cañadas, Aitor Olmo, Cano, Alberto, Pociello, Ivan Álvarez, Valderas, Remo 
(Rovira, 57’), Parres (Narcís, 74’), Cebri i Segalés (Delmàs, 62’). ÀRBITRE: Raúl Calle 
Martínez (Barcelona). TARGETES: Grogues a Óscar Sielva, Molina i Cervera (Espanyol 
B) i a Pociello, Cebri, Segales, Alberto i l’entrenador Pedro Dólera (Europa). GOLS : 0-1 
(Cebri, 9’); 1-1 (Rui Fonte -p-, 53’).

Tercera Divisió · Grup V · (actualitzada 17/01/11)

En verd: Places de PlayOff a Segona B · En vermell: Places de descens directe a Primera Catalana

(actualitzada 17/01/11) · Lliga Nacional · Grup VII

En verd: Places d’ascens directe a Divisió d’Honor · En vermell: Places de descens directe a Preferent

FEMENÍ A (actualitzada 17/01/11) · Lliga Nacional · Grup III

En verd: Places de promoció a Superlliga · En vermell: Places de descens directe a Primera Catalana

Cròniques i fotos dels partits del Primer Equip, Juvenil A, Juvenil B i Femení A
a ceeuropa.cat. Classificacions completes de base a la secció de “competició”.

Trobareu també la prèvia dels principals partits i l’agenda amb els horaris
de tots els partits oficials de lliga de cada cap de setmana.



23 de gener del 2011 5eL partit De La JOrnaDa

CE EUROPA vs CF MONTAÑESA

 CF Montañesa
 Fundat l’any 1926

[À. Garreta / A. Tenllado] 
Nou Barris viu la seva millor 
temporada de futbol de la se-
va història. L’equip d’aquest 
districte barcelo-
ní i que presideix 
Emilio Llamas ha 
entrat a compe-
tir en categoria 
estatal gràcies a 
una feina feta en 
silenci però amb 
total projecció que 
ha portat l’equip 
de Miki Carrillo a 
una categoria que 
molts altres equips 
de la ciutat voldri-
en per a ells. 

De fet, la ‘Monta’ 
s’ha fet un lloc dins el futbol 
estatal mentre l’entorn barce-
loní anava esperant que clubs 
com Sants, Júpiter, Martinenc 
o Horta tornessin a jugar un 

dia a Tercera. Mentre aquests 
clubs ‘històrics’ no ho han fet, el 
conjunt groc-i-negre ha arribat a 
una categoria on s’ha tret, des 

de bon inici, l’eti-
queta de venta-
focs. La tempora-
da del rival d’avui 
de l’Europa és, 
senzillament, es-
pectacular per un 
equip nouvingut i 
que tampoc té un 
presupost punter a 
la categoria.

La seva planti-
lla ha sofert pocs 
canvis respecte 
l’any passat i és 
una barreja de 

jugadors debutants però amb 
experiència a Catalana amb 
d’altres que ja tenen recorregut 
a Tercera. Sigui com sigui, l’any 
serà històric per ‘la Monta’ 

La història del rival

Pocs canvis presenta la 
Montañesa respecte el bloc 
que va aconseguir pujar a 
Tercera. Miki Carrillo -que 
porta vuit temporades a la 
banqueta- ha fet un bloc ‘ro-
cós’ i que fa del seu camp de 
Nou Barris el punt fort.

El veterà Villegas és la re-
ferència de l’atac i l’home 
al qual l’equip penja totes 
les pilotes. Uns xutadors 
de falta de qualitat i el gran 
moment de forma del porter 
exescapulat Marc Ramírez 
són part de les claus del 
rendiment de l’equip.

A la mitjapunta de l’equip, 
Edu San José s’ha convertit 
en un dels jugadors sorpre-
sa d’aquesta lliga, ajudant a 
la resta de companys en pi-
lotes que despenja Villegas. 
Aquest tipus de jugades són 
les perilloses de la ‘Monta’. 
San José és ara mateix 
el “pichichi” particular de 
l’equip. Els exjugadors del 
Prat, Xavi Valls i Barriendos 
són els destacats en defen-
sa. Quim Araujo és l’altre 
home perillós en l’aspecte 
més ofensiu 

A finals del 1926, Joan Carreras, en companyia d’altra gent, de-
cideix fundar un club de futbol. El club comença amb el nom de 
Peña Montañesa, estant situat el local social en aquests primers 
temps al Bar Montañés del carrer Jaume Pinet, i és per mediació 
del seu propietari, el Sr. Mansión, que es poden aconseguir uns 
terrenys situats entre els actuals carrers de Marín, Viladrosa, Mas 
Durán i Almansa, on es comença a practicar el futbol.

 Aquests terrenys, per haver estat antics camps de vinyes i per 
tenir uns desnivells d’entre el 8 i el 12 %, van obligar a un acon-
dicionament que es va fer dur donada la maquinària existent a 
l’època. Aquests treballs els van realitzar jugadors, directius i 
altres col·laboradors. L’equip va començar a jugar partits contra 
equips amateurs importants d’aquell temps com el Sagrerense, 
Fuerte Pío, Espanya, Gladiador i d’altres. Es creu que el primer 
equip que va visitar el camp abans esmentat, va ser l’Espanya 
l’any 1928 o 1929, tot i que altres versions citen la inauguració 
del camp l’any 1930 amb la disputa d’un torneig entre la pròpia 
Montañesa, l’Athletic Club Poble Nou i el Buenavista FC. El 
Club,  després de la Guerra Civil, va ingressar a la lliga creada 

per l’”Obra Nacional de Educación y Descanso” on va arribar a 
aconseguir fins a 14 campionats, tot i no pujar de categoria. Amb 
altres tornejos i competicions, la Montañesa va arribar a assolir 
un total de 136 trofeus que eren exposats al local social però el 
tancament d’aquest va obligar a repartir-los entre directius i socis 
fins a trobar un nou local. Es va donar la circumstància que la crei-
xent desvinculació d’aquests va portar a la pèrdua dels mateixos 
fent que en l’actualitat només se’n conservi un dels 136. El 1950, 
per expropiació dels terrenys, el club va començar a jugar a on 
ho fa actualment, al camp de futbol de Les Roquetes, anomenat 
des de la temporada 90/91 com Municipal de Nou Barris.

El 1955 el CF Montañesa va ingressar a la Federació Catalana 
i va començar a disputar competicions. La temporada 1976/77 
va pujar a Primera Regional. És l’any de les noces d’or. El 1980 
l’equip va arribar a Preferent i deu anys després, fugaçment a la 
Primera Catalana, categoria a la que no hi torna fins la tempo-
rada 2003/04 després de guanyar la promoció a L’Escala. S’hi 
consolida fins que el 7 de juny del 2010 aconsegueix la seva 
màxima fita: l’ascens a Tercera Divisió 

Campionat de Lliga de Tercera Divisió (grup V) · 23 de gener del 2011 · 22a jornada · Estadi Nou Sardenya · 12:00 hores

Els únics precedents en lliga

Així juga el rival
Anàlisi tàctica de Toni Ribas

Així arriba la Montañesa al Nou Sardenya
Jornada 17
Ascó 0 - MONTAÑESA 1
Jornada 18
MONTAÑESA 2 - Balaguer 1
Jornada 19
Terrassa 1 - MONTAÑESA 0*
Jornada 20
Premià 0 - MONTAÑESA 1

Jornada 21 
MONTAÑESA 1 - P. Mafumet 0

G: 4  E: 0  P: 1  GF: 5  GC: 2
* = al tancament del diari, els minuts restants 

del partit ajornat entre Terrassa i Montañesa 

encara no s’havien jugat. El marcador reflexava

1-0 al moment de l’ajornament.

Per Agustí Tenllado

La ‘Monta’ s’ha 
fet un lloc dins el

futbol estatal 
mentre l’entorn
barceloní anava
esperant que

clubs com Sants,
Júpiter o Horta 

tornessin a jugar
un dia a Tercera 

Onze tipus (sistema 4-2-3-1)

TEMPORADA  CASA FORA  DIVISIÓ

2004/2005  1-0 0-0  1a Catalana
2010/2011  ¿-? 2-1  Tercera

Víctor Sánchez va debutar a Nou Barris

El 14 de novembre de 2004, un jove futbolista de 17 anys del 
Juvenil A de l’Europa va debutar en categoria sènior -Primera 
Catalana- amb el Primer Equip escapulat. El jugador va entrar 
a la segona part del Montañesa-Europa (0-0) reemplaçant al 
davanter Jota al minut 72. El seu nom: Víctor Sánchez.
 
Després del seu pas per l’Europa i per les categories inferiors 
del FC Barcelona, Sánchez està fent carrera a Primera. Amb el 
Barça va jugar 7 partits de lliga, 3 de copa i 3 de Champions. 
Actualment milita al Getafe.  

Víctor Sánchez, disputant una pilota el dia del seu debut escapulat
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Pascual: “Els valors històrics de l’Europa són 
també els mateixos valors que defensa Toshiba”

[A. Tenllado] ·  Té 47 anys i li 
agrada el futbol. És català però 
té sota la seva responsabilitat 
una part del vell continent per a 
les gestions d’una de les grans 
multinacionals mundials. És 
Xavier Pascual, vicepresident 
de Toshiba al sud d’Europa i el 
positiu “culpable” que l’empre-

sa de telecomunicacions sigui 
el principal patrocinador de 
l’Europa des de la finalització 
del seu centenari.

Toshiba gaudeix de moltes 
divisions (informàtica, centrals 
energètiques, robòtica...) i tam-
bé aposta per valors solidaris i 
formatius, com ho fa amb l’Eu-
ropa. La companyia té 204.000 

treballadors, 740 empreses i 
18 divisions. En concret a Ca-
talunya factura anualment 105 
milions d’euros.

En clau europeista, la histò-
ria del club i la seva singular 
manera de ser va ser clau per 
començar el patrocini. Segons 
Pascual, “des del principi dels 
nostres contactes, Guillaume 

Pascual, al centre, al costat de Guillaume De Bode i d’Alberto Ruano, director de Toshiba Espanya

El Club

El màxim responsable de Toshiba al sud d’Europa parla del principal patrocinador del club i de com veu el club actual

Fundació

Els veterans d’Europa i Espanyol, 
solidaris amb els més petits

El passat diumenge dia 2 de 
gener, els veterans de l’Eu-
ropa i l’Espanyol van dispu-
tar un partit amistós en favor 
de la campanya anual de re-
collida de joguines noves del 
club escapulat. 
L’encontre, que va registrar 
una molt bona presència de 

públic (unes 300 persones) 
va finalitzar amb un 0-6 fa-
vorable als pericos.
En el total de la campanya, 
es van recollir 150 joguines 
que van anar destinades als 
nens més necessitats de 
Gràcia i Barcelona mitjan-
çant entitats solidarìes amb 
les que col·labora la Funda-
ció de l’Europa   Imatge del partit de veterans

col·laboració de moltes ca-
res famoses del panorama 
català. Tant el BST com la 
Fundació Europa van re-
cordar la importància social 
i sanitària de donar sang 
més d’una vegada a la vida. 
La Marató va comptar amb 
moltes activitats paral·leles, 
sobretot pels més petits  

La tradicional Marató de Do-
nació de Sang que organit-
zat el Banc de Sang i Teixits 
(BST) va comptar amb la 
col·laboració i la difusió de 
la Fundació Privada Espor-
tiva Europa. Aquesta Mara-
tó va tenir lloc el divendres 
14 i el dissabte 15 de gener 
i va comptar també amb la 

de Bode em va explicar la 
història de l’Europa i els seus 
valors. Són els mateixos que 
defensa Toshiba”. 

Pel responsable del patrocina-
dor escapulat “nosaltres volem 
estar al costat de l’Europa i 
sempre que poguem hi se-
rem. Ara bé, tal com va de bé 
el Primer Equip potser un dia 

haurem d’acabar preguntant si 
és l’Europa qui vol estar amb 
nosaltres”. Pascual considera 
que “el futbol és un esport 
que fomenta l’esperit d’equip, 
la lluita i l’esforç. L’Europa re-
marca aquests factors positius 
i penalitza els negatius. En 
aquest entorn Toshiba hi col-
labora amb total comoditat”. Si 

el vicepresident de la multinaci-
onal pel sud d’Europa hagués 
de resumir al club gracienc en 
tres paraules, aquestes serien 
“esport, respecte i educació”.

Un dels factors més especials 
que fa estar orgullós a Pascual 
de la vinculació de Toshiba 
amb l’Europa és l’aspecte soli-
dari de l’entitat, segons el propi 
Pascual “Guillaume de Bode 
em va explicar quan ens vam 
conèixer la seva política per 
fomentar esport i educació a la 
vegada dins l’Europa, sobretot 
a la base i a nivell social amb 
la branca solidària del club. 
He pogut comprovar que això 
és veritat”.

A nivell d’empresa, la marca 
Toshiba, d’orígen japonès, està 
influenciada per certes caracte-
rístiques d’aquesta cultura, “la 
recerca de la qualitat, l’anàlisi i 
la planificació”, admet orgullós 
un Xavier Pascual que reconeix 
que la crisi mundial ha afectat 
a totes les empreses però que 
Toshiba ho nota menys a Espa-
nya gràcies al projecte iniciat a 
les escoles 

Fundació

La Fundació va col·laborar amb la Mataró 
de Donació de Sang de Barcelona

“El futbol fomenta
l’esperit d’equip,
la lluita i l’esforç.
L’Europa remarca
aquests factors

positius i penalitza
els negatius”. 
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MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Xavier Vidal

Només dues eleccions a president en democràcia
Des de de l’arribada de la de-
mocràcia, l’Europa ha celebrat 
dues eleccions presidencials, 
concretament els anys 1984 i 
2007. Només dues. Les prime-
res es van celebrar després del 
final del mandat del president 
Ferran Valverde i es van pre-
sentar dues candidatures: una 
encapçalada per Joaquim Cani-
llo i l’altre per Josep Castro. Així 
doncs, el 9 de juliol de 1984 de 
9 del matí a 9 de la nit tots els 
socis podien exercir el seu dret 
a vot.  L’immediat escrutini, va 
deparar una contundent victòria 
de Canillo per 271 vots a 59 
(amb 2 vots nuls). 

Joaquim Canillo es convertia 
aquella històrica nit en el primer 
president de l’Europa sortit de 
les urnes. Canillo va ser un pre-
sident atípic, que vist amb els 
ulls d’avui presentava una típica 
imatge dels anys 80, amb un 
“look” més semblant al popular 
cantant Tom Jones que no pas 

a un president d’una entitat espor-
tiva. En la primera temporada amb 
Canillo a la presidència, l’Europa 
va fer una bona classificació, 
quedant en quart lloc, plaça que 
donava dret a jugar la Copa del 
Rei la següent campanya. 

De totes maneres, la temporada 
següent Canillo va prendre una  
decisió clau i polèmica, la d’acomi-
adar al porter Fausto, que era molt 
estimat per  l’afició per la seva 
qualitat. Va ser reemplaçat pel fill 
del president, Canillo “júnior”. 
Aquesta controvertida decisió va 
provocar que l’afició de l’Europa 
es mirés  amb lupa i amb recel les 
intervencions del nou porter i que 
qualsevol errada o mala acció que 
realitzés, fos inmediatament recri-
minada pel públic i acompanyada 
de signes de desaprovació dirigits 
a la llotja. El mal ambient es va 
instal·lar a Sardenya i més quan 
en aquella temporada (1985-86) 
una reestructuració de categories 
i una mala lliga va portar l’Europa 

a Preferent (llavors no existia la 
Primera Catalana).
Canillo, fart i pressionat per la 
mala trajectòria esportiva, va 
dimitir a finals de la temporada 
1985-86. Una de les poques 
coses positives que va fer va 
ser la catalanització del nom del 
club: “Club Esportiu Europa”, 
deixant enrere denominacions 
imposades per la dictadura. 

Les segones eleccions van 
ser les celebrades l’any del 
Centenari de l’Europa,  el 2007 
(concretament el 7 de febrer), 
coincidint amb un partit contra 
el Vilanova. També van tenir 
dues candidatures, Guillaume 
de Bode i José González, gua-
nyant clarament el primer per 
249 vots a 150 i convertint-se 
en el primer president nascut 
fora de les nostres fronteres. 
Demà dilluns s’obre el plaç de 
presentació de candidatures. 
Tindrem les terceres elecci-
ons de la història? 

Una imatge del recompte de vots de les eleccions del 9 de juliol del 1984

Multimèdia

La pàgina web oficial del club 
la revoluciona... el Twitter !!!

Els diumenges són, gene-
ralment, els dies on el portal 
web oficial del Club Esportiu 
Europa (ceeuropa.cat) acu-
mula més visites durant la 
setmana. La xifra, que acos-
tuma a superar els 1.200 
visitants únics cada final 

de setmana, s’ha duplicat 
aquesta temporada gràcies 
al doble vincle web que ge-
nera el directe dels partits 
de lliga comentats via Twit-
ter i també via integració del 
Twitter al portal web.

Ara, cada diumenge, més 
de 2.000 persones passen 
per ceeuropa.cat  

Primer Equip

L’Europa-L’Hospitalet, triat 
millor partit de l’any 2010

El millor partit de l’Europa 
durant tot l’any natural 2010 
va ser la victòria davant 
L’Hospitalet al Nou Sardenya 
(1-0) la passada temporada. 
Així ho van decidir els inter-
nautes de ceeuropa.cat amb 
el 37,2% dels vots entre les 
cinc opcions a escollir.

 El partit, que es va envoltar 
d’alta càrrega de morbosi-
tat pel conflicte entre clubs 
d’aquell moment (l’Europa 
va impugnar el partit d’ana-
da) va servir per veure una 
afició, l’escapulada, espe-

cialment motivada amb la 
visita d’un ‘Hospi’ que era 
el líder de la lliga i que la 
setmana abans, contra el 
Reus, tot just havia perdut 
el seu primer partit del cam-
pionat. Davant l’Europa, els 
riberencs van caure per se-
gona vegada en tota la lliga 
i de forma consecutiva.

El club, amb la tria del “partit 
de l’any”, busca emmarcar 
els millors duels de l’Europa 
any a any. El millor partit del 
2009 -el primer que es va 
escollir- va ser el Rapiten-
ca-Europa (0-3). La propera 
votació, la de 2011, el pro-
per desembre  
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[Àngel Garreta] · El divendres 
10 de desembre, José Ma-
nuel Muñoz, autor d’aquesta 
obra d’incalculable valor do-
cumental, va presentar en so-
cietat el primer CD d’història i 
estadística del club gracienc. 

El creador de la recopilació va 
estar acompanyat a la sala de 
premsa de l’estadi Nou Sar-
denya del president del club, 
Guillaume de Bode, el directiu 
responsable de l’arxiu històric 
i documental, Agustí Tenllado, 

i del cap de premsa de l’enti-
tat, Àngel Garreta, encarregat 
aquest últim de mostrar als 
assistents una projecció en 
pantalla amb el funcionament 
de l’aplicació i de les seves 
seccions. Club i autor van ex-

plicar als mitjans de comunica-
ció, socis i aficionats assistents 
que el CD no es quedarà en 
un simple objecte històric de 
puntual presència documental, 
sinó que cada temporada hi 
haurà una nova versió amb 

dades afegides, nous con-
ceptes històrics, profunditat 
i detall més concret d’alguns 
aspectes i millores visuals i 
audiovisuals que faran que el 
producte creixi i guanyi en pes 
específic edició a edició 

José Manuel Muñoz, autor de l’històric CD multimèdia de l’Europa, ensenyant la seva obra el dia de la presentació pública del CD

El primer CD multimèdia de l’Europa, tot un èxit!


