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editorial

6+1
Com reflectim al titular de la portada d’aquest periòdic, l’actualitat
d’aquest més ve marcada per dues xifres: el sis i l’u. Sis anys són
els que tindrà la Junta Directiva encapçalada per segon mandat
consecutiu per Guillaume De Bode per tal de treballar i seguir fent
del Club Esportiu Europa un club referent i un club innovador.
Finalment els socis de l’Europa no hem hagut de passar per les
urnes. No vol dir això, ni molt menys, que aquest club estigui
apàtic. Ben al contrari. Podriem interpretar-ho com que l’Europa
s’ha impregnat d’una estabilitat que el permet avançar en la seva
evolució. La persistència en uns mètodes de treball a nivell formatiu i esportiu, coherents amb les realitats socials que vivim, està
començant a donar els seus fruïts. Hi ha moltes coses a fer i molt
treball on és necessària l’aportació de tots els socis. Aquesta Junta haurà de continuar treballant en la recerca de recursos, econòmics i no econòmics, per a que
De Bode repetirà el club creixi i aquest creixement
sigui proporcional a l’estructura.
presidència durant Un dels reptes pendents d’aquesta Junta és aconseguir que la
sis anys més.
de Gràcia s’impliqui definitiL’Escapvlat celebra gent
vament amb el club de futbol reel seu primer any presentatiu de la Vila. Cal aprofial carrer amb èxit tar, doncs, el bon moment que viu
el nostre Primer Equip i també el
d’acceptació
Futbol Base i l’Escola de Futbol i,
d’aquesta manera, busquem nous
socis i els impliquem dins el blau escapulari. Que qualsevol noi o
noia de base pugui dir amb orgull als companys d’escola: “Jugo
a l’Europa, però… també sóc de l’Europa!”. Ens hem de creure
entre tots, que podem assolir fites més altes pel nostre club.
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la notícia destacada

L’Europa ha signat la seva
tercera millor ratxa sense
perdre al campionat de lliga

La nova llei que permet fitxar
qualsevol jugador d’un rival de la
mateixa lliga al mercat d’hivern...
És positiva

59%

Afavoreix als grans
És negativa

7,7%

33,3%

BTV
Barcelona Televisió

[À. Garreta] · L’equip gracienc ha signat en aquesta lliga 2010/2011

la millor ratxa d’un equip de la categoria sense conèixer la derrota. Tretze jornades invicte suposen la tercera millor ratxa de la
història, empatada amb la que l’equip va protagonitzar l’any de
l’ascens a Segona B, on els escapulats van sumar les mateixes
jornades entre el tram final de lliga (jornada 32) i tots els partits
de la fase de lligueta del PlayOff (sis setmanes). La millor ratxa
de tots els temps -26 partits- es troba en la temporada de l’ascens
a Segona A i les primeres jornades a la divisió de plata

Corren mals temps per a
la informació del futbol modest i dels esports menys
massius en l’entorn actual
dels mitjans de comunicació. La globalització, lluny
d’apropar-ho tot a tothom,
està centrant l’interès només en els grans esdeveniments i dins d’aquests
espectacles, només en
els equips o esportistes de
més nivell.
És per això que l’aposta
futbolística local de BTV
mereix, més que mai, un
agraiment dels clubs i socis
d’equips modestos. La cobertura informativa que fa
Barcelona TV (tant a la TV
en TDT com al seu portal
d’internet) d’equips com
l’Europa, és un petit luxe
en els temps que corren.
Des d’aquí el nostre afectuós reconeixement

El número u. Símbol del primer any de vida de L’Escapvlat. El
mes de febrer del 2010 va veure la llum aquest periòdic i els
responsables de fer-lo estem molt més engrescats ara que llavors
per consolidar encara més el producte. La complicitat que tenim
amb l’editora DeBarris ens ha fet el camí molt més fácil del que
podia semblar. Veure com vosaltres, abans de començar el partit
(o bé a la mitja part) a la grada, al bar, als pasadissos... llegiu
amb atenció L’Escapvlat, és una satisfacció que no té preu.
També a nosaltres tenim reptes importants. Buscarem, si pot ser
aquest segon any, ampliar el número de pàgines. L’Escapvlat, a
nivell de club, també ens obre moltes portes al món per a poder
seguir creixent i evolucionant. És el nostre desig poder seguir
oferint-vos per molts anys aquesta publicació. Felicitats a tots!
RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

protagonista

L’Escapvlat per dins...

• Edició i Consell Rector

• Fonts informatives i gràfiques

Junta Directiva del CE Europa

Arxiu documental i web del CE Europa.

L’obligació legal de complir
mandats directius per un
mínim de sis anys és...

L’Escapvlat és un mitjà de comunicació

• Direcció

• Contacte

oficial del CE Europa que depèn del

Àngel Garreta (Cap de Premsa)

info@ceeuropa.cat

Departament de Premsa i vinculat amb els

Agustí Tenllado (Directiu adjunt)

Publicitat: Sandra (Tel. 692 601 261)

A) Positiva per consolidar projectes
B) Negativa: massa temps i desgast

altres canals oficials del club (web i TV) a

• Redacció

• Informació diària sobre el club

nivell informatiu i d’estil periodístic corporatiu.

Xavier Vidal, Jordi Vela, Toni Ribas,

via web: ceeuropa.cat i europatv.cat

L’Escapvlat està produït per DeBarris, SCCL.

Agustí Tenllado i Àngel Garreta

• Dipòsit legal: B-14.046-2010

L’Escapvlat té una periodicitat mensual amb

• Maquetació i fotografia

una tirada de 2.500 exemplars.

Àngel Garreta

l’enquesta

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

... qui som?

Entrevista
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Segalés: “No em fan por els porters”
Una entrevista d’Agustí Tenllado

Roger Segalés s’ha convertit
en un dels jugadors favorits
de l’afició. Fitxat el 25 d’octubre, en plena primera volta
de la temporada. En només
quatre mesos, els seus gols
l’han convertit en temible per
les defenses rivals i en un fitxatge d’or per l’Europa en el
sempre difícil art d’encertar
a mitja lliga.

Un golejador com tu, perquè
estava sense equip?
Tenia ganes de tornar a Catalunya i cada vegada tenia
menys ganes de tornar a fitxar
per un equip de fora tal com
està la situació econòmica.
Havia pensat de fitxar per
un equip estranger però les
setmanes van anar passant i
amb la trucada de Dólera no
m’ho vaig pensar més i em
vaig quedar a l’Europa.

Ara que ja han passat uns
mesos, com et trobes a la
casa escapulada?
Molt bé. La serietat i bona
harmonia que es respira em
dóna tranquil·litat. Sento que la
gent valora el que fem. És un
club amb molta història i afició.
M’agrada molt formar-hi part.
Dotze jornades pel final de la
lliga. Farem PlayOff?
Sí, segur.

Explica’ns una anècdota.
Al Castelldefels vaig lesionar
de gravetat Ismael Mariani, del
Tàrrega i va haver de penjar
les botes. Uns anys més tard,
ja com entrenador, va fitxar pel
Monzón i va ser qui més força
va fer per renovar-me com a
jugador. Això sí, mai va deixar
de recordar-me aquell fet però
sempre de manera amistosa.
Vaig passar un molt bon any
amb ell d’entrenador.

parla el soci

Elvira Montardit
Sòcia número 98

Una secció d’Agustí Tenllado

Des de quan és sòcia?
Des de l’any 1976.
D’on li ve l’europeisme?
El meu marit és europeista.
Quina alegria i quina decepció ha viscut amb més
intensitat a l’Europa?
Alegria, les dues copes de
Catalunya consecutives els
anys 1997 i 1998. Decepció,
el descens a Primera Catalana l’any 2004.

Roger, com va ser el teu fitxatge per l’Europa?
En Pedro Dólera sabia que
jo estava sense equip i es va
informar sobre mi fins i tot entre
els actuals companys. En tres
dies em vaig reunir amb ell i el
president i ja estava entrenant
amb l’equip.

L’adaptació sembla que t’ha
resultat molt fàcil!
La veritat és que sí. Una xerrada amb en Pedro i en Dani el
primer dia ja em va servir per
saber què volien. La resta era
fàcil amb una plantilla d’aquest
bon nivell. Els resultats també
cal dir que han acompanyat.

el seu ‘DNI’ esportiu
NOM COMPLET

Roger Segalés Echalecu
LLOC I DATA DE NAIXEMENT

22/01/79 · Vic
HISTORIAL

Manlleu (1996-1998)
Vic / Granollers (1998-2000)
Premià / Peralada (2000-2002)
Guíxols (2002/2003)

Palafrugell (2003/2004)
Castelldefels (2004/2005)
Poblense (2005/2006)
Novelda (2006/2007)
Monzón (2007/2008)
Sta. Eulàlia / Teruel (2008/2009)
Villarrobledo (2009/2010)
Europa (2010 - ...)
Amb l’Europa porta 14* partits
i 7 gols transformats
*=xifra comptabilitzada fins 13/02/11

Com recordes la teva trajectòria fora de Catalunya?
Com una aventura. He sumat
experiència, diverses situacions i amistats. M’ha servit per
veure moltes cares del futbol.
En què creus que ets bo i què
et falta per millorar?
Se’m dóna bé la definició.
M’encanta marcar gols! No em
fan por els porters. Per contra,
crec que em falta agressivitat
en el treball defensiu.
Hi ha antecedents familiars o
tens referents esportius?
Diuen a la comarca d’Osona
que el meu avi tenia una esquerra boníssima. A la família
som gent de futbol. Com referents directes he tingut a Johan
Cruyff i Hristo Stoichkov.

QÜESTIONARI PERSONAL
Amb parella? Fills?
No, cap de les dues coses.
El país més bonic i el que
t’agradaria descobrir?
La zona de la Riviera Maya de
Mèxic. Vull anar als EUA.
Millor i pitjor experiència?
La millor la sensació de pau
que es respira mar endins al
Carib. La pitjor, dotze dies que
vaig passar a l’hospital per una
infecció al peu després d’una
mala infiltració. Vaig estar a
punt de perdre definitivament
el peu esquerre.
Alguna mania en particular?
Uf! En tinc moltes. Ara mateix
no sabria per on començar

Fins ara vostè ha passat
a la història com l’única
dona directiva d’aquest
club. Com ho va viure?
Va ser una molt bona experiència. Vaig poder copsar
des de dins com era el futbol
i els problemes de tota mena
d’un club com el nostre i
que mai no hagués arribat
a imaginar.
Quins jugadors destacaria
dels que ha vist jugar?
Dels darrers temps, Capella,
Carvajal i Surrallés, aquest
últim sobretot pel gol de la
permanència el 2002.
La Vila de Gràcia s’identifica amb l’Europa?
Evidentment no. La majoria
de graciencs viuen d’esquenes al CE Europa.
Un desig de futur?
Malgrat els problemes econòmics que comportaria,
m’agradaria que aquesta
temporada l’equip pugés a
Segona B
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PRIMER EQUIP

L’Europa
Tercera Divisió · Grup V · (actualitzada 14/02/11)

en

Xifres
(actualitzada 14/02/11) · Lliga Nacional · Grup VII
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JUVENIL A

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

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

(actualitzada 14/02/11) · Lliga Nacional · Grup III

FEMENÍ A

LES FITXES DELS PARTITS (des de la darrera publicació de L’Escapvlat)
Jornada 22 · 23/01 · Estadi Nou Sardenya · 1.250 esp. · EUROPA 0 - MONTAÑESA 3
EUROPA: Cañadas, Àlex Isern (Aitor González, 59’), Alberto, Cano, Pociello, Ivan Álvarez,
Rovira (Jordi Sánchez, 81’), Valderas (Parres, 66’), Cebri, Delmàs i Segalés.
MONTAÑESA: Marc Ramírez, Xavi Valls, Aljama (Hernández, 32’), Barriendos, Creus,
Ruben, Padilla (Fashi, 86’), Juan, Araujo, Villegas (Achille, 74’) i San José.
ÀRBITRE: Abraham Martínez Sáez (Barcelona).
TARGETES: Grogues a Ivan Álvarez, Rovira, Delmàs i Parres (Europa) i a Creus, Ruben,
Padilla i Juan (Montañesa).
GOLS : 0-1 (San José, 19’); 0-2 (Padilla, 47’); 0-3 (San José -p-, 62’).
Jornada 23 · 30/01 · Mpal. Els Canyars · 350 esp. · CASTELLDEFELS 0 - EUROPA 3
CASTELLDEFELS: Planagumà, Joel, Lavilla, Alberto García, León, Jorge Sánchez, Uri,
Kevin (Villa, 67’), Sergio Prieto (Edgar Doblas, 45’), Boris i Sascha. EUROPA: Cañadas,
Narcís, Cano, Pociello, Diego, Parres, Guzman, Valderas (Aitor Olmo, 79’), Remo (Gatell,
61’), Rovira i Cebri (Segalés, 67’). ÀRBITRE: Alfonso Oliva Bueno (Garraf).
TARGETES: Grogues a Joel, Alberto García i Jorge Sánchez (Castelldefels) i a Parres
(Europa). GOLS : 0-1 (Guzman, 7’); 0-2 (Remo, 44’); 0-3 (Segalés, 88’).
Jornada 24 · 06/02 · Estadi Nou Sardenya · 1.050 esp. · EUROPA 0 - CORNELLÀ 1
EUROPA: Cañadas, Narcís, Alberto, Cano, Diego, Ivan Álvarez (Valderas, 45’), Remo (Segalés, 59’), Guzman, Cebri, Parres i Rovira (Gatell, 59’). CORNELLÀ: Iñigo, Edgar, Melo,
Pol, Israel, David, Fran (Puerto, 59’), Tonet, Enric, Gerard (Pep, 85’) i Juli (Moha, 81’).
ÀRBITRE: Carlos Rodríguez Enrique (Barcelona). TARGETES: Grogues a Alberto (Europa) i a Israel, Fran, Tonet, Juli i l’entrenador Quique Pérez Cabedo (Cornellà).
GOLS : 0-1 (Narcís -pp-, 8’).
Jornada 25 · 13/02 · Municipal de Manlleu · 450 esp. · MANLLEU 2 - EUROPA 0
MANLLEU: Fran, Masoliver, Arxi, Cunill, Busquets, Putxi (Fortet, 82’), Romero (Crous,
45’), Geli, Aumatell, Criado (Rudè, 78’) i Planagumà. EUROPA: Cañadas, Aitor Olmo,
Cano, Pociello, Diego, Ivan Álvarez, Segalés, Parres, Cebri (Gatell, 82’), Valderas (Delmàs,
66’) i Remo (Rovira, 56’). ÀRBITRE: César Otal González (Garraf)
TARGETES: Grogues a Masoliver (Manlleu) i a Aitor Olmo, Cano, Segalés, Cebri, Remo i
Rovira -dues i expulsió minut 94- (Europa). GOLS : 1-0 (Fortet, 88’); 2-0 (Fortet, 92’)

LA RESTA DE LA JORNADA D’AVUI

Prat - Gavà
Vilanova - Masnou
Balaguer - Palamós
Terrassa - Llagostera
Premià - Vilafranca
P. Mafumet - Reus
Espanyol B - Manlleu
Montañesa - Cornellà
Castelldefels - Amposta

CALENDARI ESCAPULAT
JORNADA 27 · Reus - EUROPA
JORNADA 28 · EUROPA - Vilafranca
JORNADA 29 · Llagostera - EUROPA
JORNADA 30 · EUROPA - Palamós
JORNADA 31 · Masnou - EUROPA
JORNADA 32 · EUROPA - Gavà
JORNADA 33 · Prat - EUROPA
JORNADA 34 · EUROPA - Vilanova

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

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.

Detall de la família de Josep Escala
Josep Escala Codina, soci de l’Europa, ens va deixar el passat mes de gener.
Tenia 78 anys i era el soci número 213. Un fet curiós i insòlit que la família va
voler destacar al recordatori que va entregar a familiars i amics va ser la seva
condició d’aficionat europeista. Un detall molt significatiu de recollir en unes
targetes petites on, generalment, només s’escriuen petites frases de comiat. En
el partit al Nou Sardenya contra el Cornellà es va guardar un minut de silenci
per la seva memòria. Des del club es vol donar les gràcies a la família per afegir
aquest detall com un dels fets més importants de la vida del seu familiar, a la
vegada que ens sumem al dol de la seva gent més propera. Descansi en pau.

El Partit
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Jornada

CE EUROPA vs CF ASCÓ

Campionat de Lliga de Tercera Divisió (grup V) · 20 de febrer del 2011 · 26a jornada · Estadi Nou Sardenya · 12:00 hores
Així juga el rival
Anàlisi tàctica de Toni Ribas

Onze tipus (sistema 4-4-2)

L’equip asconenc està dirigit
per Mauro Ravnic i aplica el
mateix mètode que el tècnic
aplicava la temporada passada al Benavent.

[À. Garreta / A. Tenllado]

L’Ascó és un equip nou a la categoria però moltes de les seves
cares són conegudes a Tercera
Divisió. La direcció tècnica de
l’equip corre a càrrec de Mauro
Ravnic, entrenador l’any passat
del Benavent i que ara dirigeix
l’Ascó amb el seu inseparable
ajudant Toni Palau, tots dos
exjugadors de Primera Divisió
amb el Lleida. En un principi

la plantilla va ser dissenyada
englobant fins a set jugadors
del Benavent i quatre de l’antic
Ascó. La situació de l’equip a la
lliga, similar a la del Benavent
la temporada passada, obligarà
als seus integrants a patir per
la permanència fins la darrera
jornada del campionat.
Dins el grup de jugadors hi estan
integrats futbolistes de vàlua re-

Així arriba l’Ascó al Nou Sardenya
Jornada 21
ASCÓ 2 - Vilanova 2
Jornada 22
Balaguer 1 - ASCÓ 1
Jornada 23
ASCÓ 2 - Terrassa 2

La història del rival
Per Agustí Tenllado

CF Ascó

Fundat l’any 2010

Jornada 24
Premià 2 - ASCÓ 1
Jornada 25
ASCÓ 0 - P. Mafumet 2
G: 0 E: 3 P: 2 GF: 6 GC: 9

coneguda i que han militat a categories professionals, com Xavi
Gràcia, Héctor Besora i sobretot
el veterà porter Felip Ortiz, criat
al planter del Barça i que provinent del Nàstic, havia format
part d’equips importants com
Extremadura i Salamanca.

de l’Amposta de la temporada
passada com el central José
Ramón, el mig Yuri i el davanter
Luis García (màxim golejador).
Han causat baixa durant la
temporada, Mauri, Llorente,
Dani Hernández i Dani Redondo
així com per trencament dels
lligaments creuats del genoll,
el defensa Tosas. En el mercat
d’hivern el conjunt verd ha incorporat el defensa Viñas del Cambrils i els davanters Juan Antonio
de l’Ampolla i Hamid, provinent
del Saint Ettiene francès

També hi figuren jugadors veterans a la categoria com el
defensa Isma Camps i els migcampistes Germán Inglés i Esteve. El club també compta amb
els serveis d’alguns dels puntals

L’únic precedent en lliga
TEMPORADA		

CASA

FORA		

DIVISIÓ

2010/2011		

¿-?

1-1		

Tercera

La història del FC Ascó es va començar a escriure el passat 10
de Juny del 2010. Aquell dia en una assembla de socis que va
tenir lloc a l’ajuntament de la població de la Ribera de l’Ebre, els
assistents del Club Futbol Joventut Esportiva Ascó-Escola de
Futbol i els dels Futbol Club Benavent, de la província de Lleida,
van aprovar la fusió dels dos clubs. El Benavent, en la seva primera participació a Tercera Divisió (després d’haver progressat
en molt pocs anys des de la Tercera Territorial) va aconseguir
mantenir la categoria per efecte dels ascensos a Segona Divisió
B de l’Espanyol B, L’Hospitalet i el Santboià, que havien aconseguit compensar els descensos a Tercera de Gavà i Terrassa. No
obstant, el club va haver de renunciar a tenir futbol a la població
lleidatana per manca d’infraestructures.
En la constitució del nou club es va acordar mantenir la presidència de Miguel Pérez (CFJ Ascó), així com els directius asconencs
que formaven part de l’antiga junta riberenca. El FC Ascó manté
una estructura a banda del seu primer equip, amb 8 equips de
futbol base i 2 equips de futbol sala masculí i femení, sumant
una xifra global de 200 jugadors. El projecte busca consolidar

La base de la plantilla la
formen molts jugadors del
desaparegut Benavent i uns
pocs de l’equip regional de
l’Ascó que, fins la temporada
passada, era l’equip sènior.
Aquests últims tenen una
presència gairebé simbòlica
sobre el terreny de joc.
Ravnic és de l’estil clàssic,
aplicant un 4-4-2 de tota
la vida. L’Ascó és un dels
equips més veterans, amb
jugadors destacats al futbol
català. Sota pals, Felip, ex
del Nàstic, és sens dubte
el nom més conegut. Xavi
Gràcia és la referència al
mig del camp.
L’equip acusa enguany falta
de gol. Les baixes xifres realitzadores del conjunt verd
està condemnant als asconencs dins la taula classificatòria. Qui veu més porteria
és Luís García, que és el
seu màxim realitzador

l’equip a la categoria i aglutinar l’afició de les comarques properes com el Priorat, Baix Ebre i la Terra Alta, on un referent com
el Tortosa ha perdut potencial davant altres equips propers com
Rapitenca i Amposta.
El futbol, però, havia nascut a la població l’any 1941 amb la
creació de la Joventut Deportiva Ascó i el primer camp utilitzat
fou el del Barranc de la Peixera, on no hi existien vestuaris.
L’equip amateur va arribar a militar a la dècada dels 90 fins a set
temporades a Preferent. L’any 2004 es va crear el Club Esportiu
Ascó-Escola de Futbol amb 50 jugadors de futbol base i amb un
equip que en poc temps va passar de Tercera Territorial a Primera
Territorial. El 2009 va tenir lloc la fusió d’ambdós clubs unificant
així el futbol a la població. L’equip vesteix amb samarreta verda,
pantaló blanc i mitges verdes. Cal ressaltar les magnífiques instal·
lacions de la població, sobretot el Municipal, amb una preciosa
tribuna que ha estat profundament remodelada amb la col·locació
de 900 seients formant el nom del club en verd i blanc. A nivell
social i comunicatiu, destaca un bon portal web (fcasco.com) que
actualitza el seu cap de premsa, Albert Fernández
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Europa 2017: Les cares de la nova directiva
L’Escapvlat ofereix les línies generals de treball de la nova junta i el perfil dels seus membres

La junta. D’esquerra a dreta: Agustí Parra, Xavier Pascual, Joan Josep Isern, Guillaume de Bode, Arturo Ramírez, Manel Serrano, Robert Biete i Agustí Tenllado
[Redacció] · El passat dijous dia
10 de febrer es va presentar
públicament la junta directiva
del club que, en un nou mandat
de sis anys, portarà l’Europa
fins al 2017.

El president, Guillaume de
Bode, va resumir la gestió dels
propers sis anys com un repte
de “racionalitat i coherència”
de cara als seus nous companys de viatge. El president
va definir l’òrgan directiu “com
un Lego. Sempre està en construcció i sempre li pots afegir
una peça”.
El màxim dirigent escapulat
va defensar el treball de la
junta en comissions on podrien
entrar a formar-ne part socis
externs a la directiva i on a
De Bode li agradaria “comptar
amb almenys un representat

de cada penya en aquestes
comissions més socials”.
En l’acte, que va acollir una
bona representació de socis
i mitjans de comunicació, el
president va marcar l’objectiu
del futur del club que, segons
ell, passa “per arribar a Segona
B amb una economia sanejada
i que permeti afrontar-la sense
ser un pas efímer. És l’objectiu
dels propers anys i no hi renunciarem si ens el trobem aviat”.
La roda de premsa va servir
per visualitzar el canvi de poders entre la junta en funcions
-presidida per Arturo Ramirez,
qui s’incorpora novament a l’organigrama- i la junta formada
per l’única candidatura d’unes
eleccions que, en cas contrari,
s’haurien celebrat avui

7

L’Escapvlat

20 de febrer del 2011

Un any a les vostres mans!
El periòdic de l’Europa celebra els seus primers dotze mesos al carrer
amb un gran èxit entre els socis i com a referent esportiu de Gràcia
Premsa
[Àngel Garreta] · El número de
L’Escapvlat que el lector té ara
mateix a les mans és el primer
que apareix com “Any II” a
la portada. Això significa que
el periòdic oficial de l’Europa
comença el seu segon any de
publicació i que, com aquell qui
no vol la cosa, el primer mensual en paper de la història del
club ja porta un any fent-se un
lloc entre els socis i aficionats
del club escapulat.

El cas de L’Escapvlat és únic,
donat que només l’Europa gaudeix d’una publicació d’aquest
tipus, en format de “diari de tota
la vida”, entre els clubs que militen arreu de les categories del
futbol català. La seva aparició,
el febrer del 2010, va suposar
un nou salt comunicatiu de
l’entitat i un model únic de
complementació informativa a
tota Catalunya.
L’Europa és pioner en aquest
segle en comunicació. La
pàgina web oficial del club a
internet: ceeuropa.cat, va ser

inaugurada el 2001 i des de llavors s’ha anat convertint en un
autèntic referent comunicatiu
del futbol de casa nostra. Des
del 2010, L’Escapvlat complementa la informació de l’entitat,
compaginant les tecnologies
del futur amb el clàssic paper
de diari de sempre.

nicació del club considerem
que tant ceeuropa.cat com el
periòdic L’Escapvlat són, en
suma, un dels pilars bàsics de
l’actual Europa i dos elements
que, a mesura que els anys
vagin passant, serviran per
explicar el club a partir del seu
segon segle de vida.

La comunicació i els mitjans No hi ha cap club català amano marquen gols ni pugen de teur o semiprofessional que pugui compararcategoria per sí
se actualment
mateixos, peL’Europa és l’únic
a l’Europa en
rò reforcen els
club del futbol
aquest aspecte
factors identicatalà que pot
taris del club i
i això sabem i
projecten totes
som conscients
gaudir d’un
les seves actique també omperiòdic propi
vitats i notícies
ple d’orgull al
a tot color
no només ensoci escapulat.
tre els socis i la
De fet, lluny de
gent propera de la Vila de Grà- les fronteres catalanes, altres
cia sinó també a nivell mundial. equips fins i tot de Segona
Internet permet fer arribar l’Eu- A tampoc arriben al nivell
ropa a catalans i socis d’arreu comunicatiu que el seguidor
que, per un motiu o un altre, fan europeista té la sort de poder
la seva vida laboral i personal gaudir des de fa anys.
lluny del nostre territori.
En l’actualitat, la comunicació
És per això que els responsa- del club amb els socis i aficiobles d’aquesta publicació i de nats és total: paper, internet,
la resta de mitjans de comu- xarxes socials i tot plegat en

la més gran de les immediateses possibles. Des de
la direcció d’aquesta publicació esperem poder celebrar molts més aniversaris i
compartir totes les aventures
esportives de l’Europa amb
els socis i aficionats.
Des del departament de
premsa del club es treballa
des de fa gairebé deu anys
en millorar constantment el
servei d’informació al soci,
consolidant els diferents projectes comunicatius. L’Europa no s’atura i nosaltres estarem allà per explicar-ho

“... i si preguntem a DeBarris?”
L’Escapvlat no seria possible
sense la gent que surt als
crèdits de la pàgina 2 cada
mes, però al marge de la part
tècnica i material, hi ha un factor determinant que possibilita
que el soci de l’Europa pugui
tenir aquesta joia a les mans:
la cooperativa DeBarris.
Feia anys que l’Europa tenia
en ment una publicació men-

sual, a l’estil dels antics butlletins del club, per tal d’informar
al soci en paper. Malgrat que
les noves tecnologies són el
present i el futur, no sempre
aquesta informació arriba a
un sector determinat de socis
d’edat més avançada.
En una reunió celebrada a les
oficines del club entre Carlos
Pablos (gerent), Agustí Ten-

llado (directiu) i Àngel Garreta
(cap de premsa), les opcions
sobre la taula per portar a
terme una publicació periòdica suposaven un cost massa
elevat per l’economia del club.
Va ser en aquell moment que
Pablos va dir: “... i si preguntem a DeBarris?”.
L’Europa va trobar llavors la
clau de futur de la publicació.

La cooperativa editorial, que
s’encarrega de la publicació del diari “L’Independent
de Gràcia”, va formular una
atractiva proposta de gestió
publicitària que permet a
l’Europa publicar L’Escapvlat
a cost zero, preocupant-se
només de maquetar el contingut del periòdic.
Gràcies a aquesta fòrmula és
possible fer L’Escapvlat.
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Oleguer Olivé: “Decidir el color groc com a simbol de la penya
Torcida Escapulada va ser arriscat però finalment molt positiu”
Penyes
[A. Tenllado / À. Garreta] · És la
penya activa més jove del club.
És la Torcida Escapulada, grup
de singular nom que va ser
fundada el 9 de març del 2002
arrel de la fusió de dos petits
grups existents, la Torcida Europa i la Penya Escapulada.

Actualment la Torcida compta
amb 35 socis i es caracteritza
per ser una de les dues penyes
que, cada setmana, anima
l’equip rere la porteria. El seu
president, Oleguer Olivé, creu
que la repercussió d’aquest
jove grup “ha estat força important en bastants estaments
del club. Des del punt de vista
d’animació hem donat un caire
diferent del que eren la resta de
penyes. Hem aportat joventut,
il·lusió i ganes de fer coses
que són tres aspectes que crec
que faltaven al club. També
hem col·laborat en un canvi de
mentalitat cap a l’optimisme, ja
que en els darrers anys l’entorn
escapulat estava molt trist i tot
es veia en negatiu”. A nivell
de relació amb la directiva del
club, el president torcidenc

assegura que “hi ha una sintonia molt positiva no només
amb la directiva actual sinó
també amb la que encapçalava Juanjo Isern en l’anterior
etapa. Això no significa que
no hi hagi discrepàncies, però
sempre des del punt de vista
constructiu. Pel bé de l’Europa
crec que és imprescindible una
relació fluïda entre la directiva
i les penyes”.
Un fet que sempre destaca
d’aquesta penya és precisament el seu nom. La paraula
Torcida serveix per definir, a
Brasil, un grup de seguidors.
Alguns dels socis de l’original
Torcida Europa eren seguidors
de ritmes i gustos brasilers i
es va decidir respectar aquest
orígen en la futura creació de
l’actual grup. D’igual forma, la
penya va decidir incorporar
el groc característic del Brasil a les samarretes que els
distingeixen a la graderia de
qualsevol camp de futbol. “Decidir el color groc com símbol
de la Torcida Escapulada va
ser arriscat, però crec ha estat
molt positiu tot i rebre algunes
critiques”, destaca Olivé.

A nivell social, l’aspecte de les
penyes adquireix una especial importància. “S’ha de pica
pedra i engrescar a tots els
jugadors del futbol base perquè
vinguin a veure l’Europa. Des
del club s’hauria d’anar a parlar
amb les entitats de la Vila de
Gràcia, on hi ha molt jovent.
Nosaltres ja ho intentem. Tot
això pot servir per construir
un Europa millor. Quan l’equip
no funcionava es feia gairebé
impossible, però ara l’equip va
bé i és una excel·lent oportunitat per fer-ho” opina el màxim
responsable de la Torcida qui
també fa una reivindicació:
“Hem de transmetre que l’Europa és l’equip representatiu de
la Vila de Gràcia”.
Respecte les opcions esportives del Primer Equip en la
present temporada, Oleguer
Olivé està convençut que l’Europa farà PlayOff. “Hi ha una
base sòlida des que en Pedro
Dólera va inciar el projecte la
temporada passada i si les
coses no es torcen veig aquest
equip lluitant per l’ascens a 2a
B. Això sí, hem d’anar partit a
partit i amb humilitat”

El president de la Torcida Escapulada, Oleguer Olivé

