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Un menú exquisit a la carta GUILLAUME DE BODE · President del CE Europa

El mes de novembre del 2001 va néixer la web de l´Europa amb la il·lusió d’haver transformat una idea en una realitat. Al nostre club tots tenim 
clar que la il·lusió per la creació de nous reptes és fonamental per millorar i avançar. Estem convençuts que l’Europa ha de ser un exemple per 
tothom que la generació d’idees i la seva realització són el motor de l’entitat. Una idea innovadora fa deu anys resulta ser ara una eina gairebé 
imprescindible a la vida diària del nostre club. Tot va començar en una època on la gent utilitzava relativament poc una web per informar-se de 
la vida d’un club modest. Ara la nostra web és fonamental per aquesta tasca de comunicació entre tots els estaments de l’Europa. Ara, accedir 
a la nostra informació és més fàcil que mai. Una informació que també consulten altres clubs, aficionats i periodistes. Nacionals i estrangers. 
Molts de nosaltres quan estem de viatge o amics nostres que viuen fora, seguim així en contacte amb els nostres colors, des de tots els punts 
del món, des de qualsevol racó.

Fa deu anys la directiva de l’Europa va donar suport a aquesta idea i l’actual en dóna a nivell logístic i econòmic per mantenir i garantir la qualitat i quantitat de la informació a 
la web. Des de l’entitat estem orgullosos d’oferir als nostres socis i amics aquest servei (de franc) que ha generat una imatge de prestigi i reconeixement. M’atreveixo a dir que 
arreu del món. Potser dins de casa no valorem sempre en la justa mesura la feina de les persones que estan treballant a diari dins del club amb esforç per modernitzar i tenir viu 
l’Europa. Amb la creació l’any passat del periòdic L’Escapvlat vam donar un altre pas endavant. Tenir una web com ceeuropa.cat i un periòdic, tots dos gratuïts, no està a l’abast 
de molts clubs. Valorem-ho!. L’ Europa sempre ha estat i segueix sent un club diferent, amb valors mès enllà del futbol. Treballarem per tal que totes les persones del club sentin 
l’orgull de formar part d’un club amb projectes i possibilitats. Els creadors de la web van demostrar tenir una idea i ho van transformar en realitat. L’Europa és l’espai perfecte per 
projectar persones amb iniciativa, valors i criteri. Aprofitem-ho!. Des d’aquí, un gran aplaudiment per l´equip de la web i tots aquells europeistes amb iniciatives com aquesta!

3.653 gràcies ÀNGEL GARRETA · Cap de Premsa de l’Europa i Director de ceeuropa.cat

Us haig de confessar una cosa, ara que estem de celebració dels deu anys de vida de la pàgina web oficial de l’Europa. Quan aquell matí gris de 
l’onze de novembre del 2001, sota una pluja incòmode, vam estrenar el portal del club (llavors ceeuropa.com), no hauria apostat ni un sol euro a 
que arribaria a tenir una trajectòria de deu anys. I no l’hauria apostat perquè la pàgina web va veure la llum sense pretensions, només com una 
eina d’informació que havia de cobrir, sense deixar-se els ronyons, la informació del club que, malauradament, ja no sortia a la premsa general 
ni tampoc a l’esportiva. Ningú podia imaginar aquell dia, ni jo mateix com a creador, la dimensió que acabaria agafant aquella primitiva pàgina. 
Al final sí que ens hi hem deixat els ronyons! La consolidació del portal va anar en paral·lel a les ganes de millorar-lo i completar cada vegada 
més la seva informació. De pàgina web vam saltar a ser directament un mitjà de comunicació diari que no coneix vacances, ni festius ni ponts. 
No us amagaré que, a nivell personal, comptant tots els aspectes de la meva vida, és una de les coses que més estimo i més orgullós n’estic.

Des del diumenge de l’estrena, han passat 3.653 dies. En deu anys hem viscut de tot, alegries i decepcions. Fer una web no és pas diferent a la pròpia vida: hi ha de tot, bons i 
mals moments. Quan han arribat els moments negatius, sempre m’he recolzat en la figura d’un soci llunyà que veu la web des d’una altra ciutat, regió o país i que per a ell teclejar 
ceeuropa.cat és el seu únic camí d’informació, podent viure els colors del seu club com si estigués aquí. Busco el meu refugi també en aquells pares contents per una foto del 
seu fill petit amb el Primer Equip o aquell soci d’edat avançada, que no havia somiat mai en adaptar-se a internet i ha acabat comprant un ordinador i rebent lliçons d’un familiar 
més jove per poder navegar i veure i llegir el dia a dia del club. A tots ells, 3.653 gràcies, perquè són l’autèntic motor i la raó de ser d’aquest portal. No faig la pilota, és una realitat. 
Vaig crear ceeuropa.cat perquè era un soci que no trobava informació de l’Europa enlloc. Ara fa deu anys que m’encarrego de fer-la arribar jo als altres socis. A ells em dec.

Mitjans, servei i societat MÒNICA TERRIBAS · Directora de TV3

La història dels mitjans de comunicació audiovisuals a casa nostra és, per sort, ben rica i farcida d’exemples reeixits d’exercici de la professió 
amb gran reconeixement per part de la població. Arreu del territori han estat moltes i molt diverses les aventures radiofòniques o televisives 
d’abast més o menys local, comarcal o nacional, que han fet de la comunicació mediada com a servei a la ciutadania la seva raó de ser. Fruit 
de la iniciativa, molts periodistes que avui exerceixen en mitjans nacionals ben consolidats es van formar en aquesta escola, amb l’amateuris-
me i la vocació de servei a la societat. De mica en mica aquestes iniciatives van anar professionalitzant-se. Algunes, mogudes per la dinàmica 
econòmica del benefici, van perdre la seva essència. D’altres, per contra, han refermat el seu compromís amb l’esperit inicial de l‘exercici d’una 
feina connectada amb les persones. Al meu entendre, la nostra professió pot tenir una utilitat social com a mecanisme de vertebració col·lectiva, 
d’entesa, d’aprenentatge, de continuació dels processos de socialització i sobretot, de creixement social. 

Així, el periodisme és part d’un engranatge social complex, en societats en què la comunicació mediada és l’única possible per a la vertebració del conjunt. Periodisme entès com 
a expressió d’allò que passa vist per uns ulls que poden traslladar-ho a aquells qui no en poden ser testimonis directes. La irrupció d’Internet ens ha obert encara més el ventall 
d’eines i finestres per completar aquest coneixement i, per sort, novament, el mapa de mitjans d’Internet a Catalunya ha demostrat la riquesa de l’activitat del teixit associatiu de 
casa nostra. La xarxa ha tornat a posar de manifest l’existència de nombroses iniciatives que a partir de l’amateurisme i la vocació d’explicar-nos allò que passa s’han consolidat 
com a projectes professionals destacats, gràcies a la seva qualitat i al manteniment de la seva essència inicial. Des d’aquesta màxima, per molts anys al web ceeuropa.cat !
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CEEUROPA.CAT: La revolució de la comunicació
[Redacció] · Per explicar els 
orígens de la pàgina web ofi-
cial de l’Europa cal retrocedir 
fins l’Assemblea General de 
socis de l’any 2001. En aquella 
anual trobada de la directiva 
amb els fidels seguidors del 
club, un jove soci de 21 anys 
va aixecar el dit per demanar 
torn en el punt de l’ordre del dia 
de precs i preguntes. “El club 
té previst crear alguna pàgina 
web a internet per informar als 
socis?” Aquesta va ser la frase 
que va sortir de la boca d’Àngel 
Garreta des de la darrera fila.

La directiva va respondre que 
no ho tenia previst i Garreta va 
replicar que s’oferia voluntari a 
crear-la i mantenir-la de forma 
regular. El llavors president, 
Conrad Pugés, va acceptar la 
proposta i a l’instant i en aquell 
moment va convidar Garreta 
també a participar del club des 
de dins la junta. Els assistents 
van començar a aplaudir sense 
donar més importància al fet. 
De forma casual s’havia donat 
un sord tret de sortida a un 
concepte que va revolucionar 
l’Europa fins al punt de poder 
afirmar, sense por a equivo-
car-se, que la web és un dels 
motors socials més importants 
de la seva història.

Garreta es va posar a treballar 
des de llavors en la creació del 
portal, colze amb colze amb 
Xavier Valls, company d’institut 
i també soci de l’Europa.

Tot va quedar llest per l’estrena 
del portal un plujós onze de no-
vembre de l’any 2001. El degà 
del futbol català, el Palamós, va 
visitar aquell dia el Nou Sarde-
nya en partit de lliga, el primer 
matx al qual va donar cobertura 
la web del club. Des de llavors, 
el creixement del portal, en un 
inici sense grans pretensions, 
va ser imparable.

De mica en mica tot va evolu-
cionar: quantitat d’informació, 
estètica del portal, qualitat de 
les fotos, freqüència de les no-
tícies i augment significatiu de 
les visites. Des d’un concepte 
amateur (ningú que prenia 
part de la web cobrava ni un 
cèntim), ceeuropa.cat (llavors 
ceeuropa.com) va arribar a 
nivells de professionalitat mà-
xima, a l’alçada de molts clubs 
de Primera i Segona A.

Altres clubs, mitjans de comu-
nicació, periodistes de prestigi, 
entitats i organismes van co-
mençar a elogiar i a premiar la 
tasca de la pàgina web.

Ceeuropa.cat va arribar a con-
solidar-se com una de les mi-
llors pàgines oficials de futbol 
a tot l’estat espanyol entre els 
clubs no professionals.

Diversos premis locals i esta-
tals han acompanyat l’aventura 
de deu anys d’aquest portal, 
el més visitat d’entre totes les 
entitats i empreses de la Vila 
de Gràcia a internet. Projectes 
paral·lels com l’antiga Europa 
TV o el periòdic L’Escapvlat 
han ajudat a ampliar les possi-
bilitats comunicatives del Club 
Esportiu Europa.

Actualment, el portal europeista 
no només ajuda a mantenir 
informat el soci i aficionat, sinó 
que també amplia el seu servei 
a altres entorns del futbol. Les 
imatges gràfiques són sovint 
cedides a mitjans de comuni-
cació escrits i per internet. Les 
‘piulades’ al Twitter mantenen 
tots els seguidors del futbol ca-
talà al minut de les evolucions 
dels partits del Primer Equip 
escapulat i les gestions del de-
partament de premsa agilitzen 
qualsevol necessitat interna o 
externa a nivell d’entrevistes, 
informació, dades o recursos. 
És el fruit de deu anys d’amor a 
uns colors i una professió 

Primer dia, primera foto, primera notícia
Tot inici d’un mitjà de comunicació ve marcat per una primera 
imatge, la primera informació facilitada a l’exterior. En el cas 
de la pàgina web de l’Europa la primera foto destacada va 
ser la d’un personatge singular que, després del seu pas pel 
futbol català, va agafar fama -i no precisament positiva- arreu 
de l’estat espanyol. 
El director de ceeuropa.cat, Àngel Garreta, va entrevistar l’11 
de novembre del 2001 a Dmitry Piterman, llavors president-
entrenador del Palamós i posteriorment propietari de l’Alavés 
i el Racing de Santander en altres etapes. A la foto, Garreta 
posa cara d’estranyat davant les inversemblants respostes de 
Piterman en finalitzar l’Europa-Palamós, el primer partit cobert 
per ceeuropa.cat. D’aquesta imatge fa tot just 10 anys 

Premis, fites, xifres i reconeixements
Premis i mencions

* Finalista dels V Premis Esportius de la Generalitat (2008)
* Premi “Vila de Gràcia” als mitjans de comunicació (2006)
* Premi “Nit de l’Esport” al foment de l’esport femení (2006)
* Distinció amb el ‘Segell IQUA’ -qualitat a internet- (2004)
* Finalista als premis Net Reporter de la Diputació (2004)
* Premi “DeporteDigital” 3 estrelles (2004)
* Premi “Nit de l’Esport” a la divulgació periodística (2002)

Fites

* Primera web de club de l’estat en emetre un partit -àudio 
i imatge de TV- per internet (Europa-Sant Andreu al 2003)
* Primera web de club amateur català en fer “minut a minut”
* Rècord a Tercera de visites en un únic dia (16.307)
* Única web de club modest en informar cada dia de l’any

Xifres

* Mitjana de visites úniques al dia: 1.250 persones 
* Articles, notícies i entrevistes publicades: 7.250

Moment històric on ceeuropa.cat va passar a la història de la comunicació a tot l’estat. Primer partit en directe 
per internet (vídeo i locució) en una web oficial de club. Van narrar-lo Eduard de Batlle i Maite Fernández
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Agustí Tenllado

Commemorem una efemèride molt 
important en la història moderna de 
l’Europa: la nostra web compleix 
10 anys. Aquest projecte pioner 
s’ha consolidat i representa avui 
un model de gestió molt valorat en 
els mitjans del nostre país. 

Quan molts de nosaltres ni tan 
sols sabíem navegar per internet, 
la web ja havia començat a funcio-
nar i a dia d’avui s’ha convertit per 
a molts europeistes en la nostra 
pàgina d’inici. Obrim l’ordinador i 
volem saber notícies de l’Europa 
perquè la majoria de publicacions, 
salvant honorables excepcions, 
ja no donen al futbol modest la 
importància que molts creiem que 
hauria de tenir. Aquest projecte ha 
estat possible, en part, gràcies a 
l’impuls i recolzament dels òrgans 
directius del club, iniciat en l’època 
de Conrad Pugés i continuat per les 
juntes de Juanjo Isern i Guillaume 
De Bode. En deu anys ha esdevin-
gut una eina a la vegada impres-
cindible en l’àmbit comunicatiu del 
club i que ens permet, juntament 
amb L’Escapvlat, donar difusió a 
les múltiples activitats que fem.

El projecte en sí mateix parteix 
d’una concepció global, però per 
dur-lo a terme es necessiten per-
sones, individualment parlant. En 
aquest cas, tot i que moltes per-
sones han col·laborat i segueixen 
col·laborant a la web, és de justícia 
que ho personalitzi amb nom i 
cognom i en majúscules: Àngel 
Garreta. El meu amic i company 
europeísta i codirector de L’Escap-
vlat, és l’autèntic artífex i motor de 
ceeuropa.cat.

Només ell, i els que estem al vol-
tant, sabem les hores i hores que 
dedica a aquesta web i també a 
L’Escapvlat. M’agradaria en aquest 
dia tan especial fer referència a 
unes paraules de l’Àngel en la 
presentació i estrena d’aquest peri-
òdic: “Per mi la web és una filla a la 
que li ha nascut un germanet, amb 
qui podrà “jugar”, i al que li hem 
posat de nom L’Escapvlat”. Això 
pot donar una idea de la dimensió i 
a la vegada de l’estimació i l’entusi-
asme, a banda de professionalitat, 
que hi dóna l’Angel als seus “fills 
periodístics”. Només em resta dir 
que per a mi com a soci i també 
com a vocal de junta és un honor 
que el CE Europa pugui tenir un 
portal web com ceeuropa.cat. Mol-
tes felicitats i per molts anys! 

Directiu i codirector de L’Escapvlat 

Opinió

“Deu anys... i que duri!”

Un fons gràfic documental de valor incalculable

Un dels aspectes més importants de la tasca que realitza ceeuropa.cat, al marge d’escriure 
i publicar les diferents informacions del club, és documentar-les gràficament. L’arxiu de 
fotos del club ha generat fins a la data, i en deu anys, més de 125.000 fotografies.

Absolutament tots els partits oficials del primer equip de l’Europa des de l’onze de novem-
bre de l’any 2001 estan documentats. També els amistosos de pretemporada, tornejos no 
oficials, les rondes i eliminatòries de Copa Catalunya i el Torneig d’Històrics. Tots, sense 
excepció. Així mateix, els diferents actes socials, esportius, homenatges, presentacions, 
acords amb patrocinadors i altres moments de la vida del club han quedat arxivats en 
fotografies que suposen un material de valor incalculable i una acumulació gràfica i de-
tallada de la vida del club sense precedents en gairebé noranta anys previs de vida.

Des del principi de la web de 
l’Europa i molt especialment 
en els darrers anys, la co-
bertura informativa del portal 
web europeista ha estat al 
costat del Futbol Base i l’Es-
cola de Futbol. Des de ceeu-
ropa.cat s’ha potenciat el pes 
específic dels equips més 
destacats. Setmanalment es 
publiquen, sense excepció, 
les cròniques del Juvenil A i 
el Juvenil B com equips més 
representatius de la piràmide 
de base i, també, les cròni-
ques del Femení A com a 
representant dels equips de 
noies de l’Europa.

Així mateix, els equips que 
es juguen títols, ascensos o 

promocions en el tram final 
dels seus campionats són 
coberts de forma professi-
onal per la pàgina web, a 
l’alçada del més seriós partit 
que pogués jugar, per exem-
ple, el Primer Equip.

L’Europa és un dels clubs 
referents en aquest aspecte. 
Així mateix, la informació 
queda complementada amb 
la publicació setmanal de 
tots els horaris (agenda de 
partits), els resultats del cap 
de setmana anterior i les 
classificacions al detall del 
100% d’equips de la casa.
A nivell de l’Escola de Fut-
bol, els resultats, les llistres 
i agrupacions de jugadors 

per equips, les circulars i els 
reglaments de competició 
interna faciliten la logística 
i la comunicació amb els 
centenars de familiars que 
envolten aquesta secció.

Al servei del Futbol Base i l’Escola de Futbol del club

La imatge externa del club i el reforç dels patrocinadors
La porta principal de tribuna 
del Nou Sardenya és el lloc 
d’entrada físic al club. A nivell 
virtual, ceeuropa.cat és la 
primera imatge que veuen 
els socis, aficionats, segui-

dors del futbol en general 
i també patrocinadors. Al 
llarg dels anys el prestigi del 
portal, el seu elevat nombre 
de visites (superior al miler 
diari) i la qualitat i rigor pe-

riodístic han servit també 
per potenciar i prestigiar la 
imatge externa del club i, a 
la vegada, complaure les exi-
gències d’imatge i presència 
dels patrocinadors.

Un mitjà de comunicació sense redacció física
Una de les característiques 
internes de ceeuropa.cat i 
que el gran públic no veu és 
la seva forma de desenvo-
lupar-se i arribar a la xarxa. 
Des dels seus inicis el portal 

no ha disposat (expressa-
ment) d’una seu física. Els 
diferents articles, entrevistes 
i comunicats s’han redactat o 
preparat des de les oficines 
del club, des del Nou Sarde-

nya, des de domicilis particu-
lars dels redactors o fins i tot 
en ruta dalt de l’autocar de 
l’expedició de l’equip amb un 
telèfon de darrera generació 
connectat a internet.

Un portal solidari que col·labora amb la Fundació
L’europeisme, el futbol i el 
periodisme són els trets ca-
racterístics de la pàgina web 
del club, però també l’aspec-
te solidari. Al llarg de deu 
anys el portal ha col·laborat 

amb moltes iniciatives, fins i 
tot com a ens propi, al marge 
i/o en paral·lel a les activitats 
socials de l’Europa i, des de 
fa uns anys, de la seva Fun-
dació. Els espais en portada 

d’una de les pàgines més 
visitades del futbol modest 
són cedits de franc per a 
promoure iniciatives de caire 
social a favor dels sectors 
més necessitats.

Les noves tecnologies avancen 
cada vegada a un ritme més 
vertiginós. La pàgina web del club 
s’ha adaptat al llarg dels darrers 
anys a totes les novetats infor-
matives i socials que presenta el 
món d’internet i la comunicació.

Amb un grup propi a Facebook 
(facebook.com/ceeuropa) i un 
compte a Twitter (@ceeuropa), el 
club obre les seves possibilitats 
comunicatives més enllà de la 
web oficial i L’Escapvlat. Entre les 
opcions que ofereix el club i més 
acollida rep tenim el seguiment 
en directe dels partits del Primer 
Equip. Jugui a casa o fora, en 
cap de setmana o entre setmana, 
partit oficial de lliga o amistós de 
pretemporada, el minut a minut 
de les evolucions del joc es ‘piu-
len’ a Twitter, on centenars de 
seguidors escapulats i del futbol 
català en general poden estar 
informats a casa o pel carrer 
mitjançant un mòbil.

100% social

Consolidat com un mitjà de comu-
nicació de referència en l’àmbit 
local i dins el futbol modest, el 
portal web de l’Europa també 
serveix de bressol de joves perio-
distes que comencen la seva car-
rera universitària. Reportatges, 
articles, entrevistes i opinions 
de joves talents de casa nostra 
tenen un espai a ceeuropa.cat 
on poder ampliar la seva formació 
i, de pas, alimentar la web amb 
més contingut i serveis.

Tres periodistes expressen les 
seves opinions actualment a la 
seva columna específica dins la 
web: Èric Lluent, Alba Casanovas 
i Genís de Moner. Les columnes, 
com en els diaris convencionals, 
ofereixen al lector un espai dife-
rent, de reflexió i no sempre rela-
cionat amb la notícia immediata. 
L’opinió representa una secció 
que també dóna prestigi al club.

Bressol periodístic

Per primera vegada en 22 núme-
ros, L’Escapvlat té una portada 
sencera sense publicitat i amb 
una única imatge de portada. 
El dissenyador gracienc Roger 
Giménez ha estat l’encarregat 
de dibuixar la litografia especial 
commemorativa de l’aniversari 
de la pàgina web. L’escut del 
club agafa forma alegòrica d’un 
número “10” per celebrar-ho.

Una portada especial
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Tota una dècada de canvis i evolucions gràfiques

Qui fa ceeuropa.cat? Idea original, Fundació i Direcció: ÀNGEL GARRETA (Cap de Premsa) · Sotsdirector: AGUSTÍ TENLLADO (Directiu Adjunt)

Redacció: ÀNGEL GARRETA, AGUSTÍ TENLLADO, ISABEL OCAÑA, JORDI VELA i col·laboradors puntuals de l’entorn del club
Fotografia: ÀNGEL GARRETA, JORDI VELA, PERE BERNALDO, HIGINIO BALLESTEROS, ALFRED RICART I REMIMAGES.COM
Història: XAVIER VIDAL · Columnes d’opinió: ALBA CASANOVAS, ÈRIC LLUENT i GENÍS DE MONER
Arxiu i fons documental: ÀNGEL GARRETA, XAVIER VIDAL i Arxiu històric del CE Europa · Servei tècnic: simpleweb.cat

Dominis directes: ceeuropa.cat i ceeuropa.com · Contacte: web@ceeuropa.cat

Inauguració: 11 de novembre del 2001 
(sota el domini: ceeuropa.com)

Des del 22 de març del 2007 la pàgina
principal es converteix en ceeuropa.cat

Aspecte del portal el dia 3 de març de l’any 2008El portal Europa TV va complementar durant 2008 la web oficial del club

El portal, durant el Centenari del club l’any 2007El 18 de juny de l’any 2004, ceeuropa.com (encara no “.cat”) tenia aquest aspecte

Primer aspecte de la web. Lliga 01/02 · Portada del dia de la salvació davant el Badaloní El 2002 (segon any) va viure el primer canvi de disseny el dia de l’aniversari del club
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MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Xavier Vidal

Els mitjans de comunicació del club al llarg de 100 anys
tarde, para salir en el primer tren 
hasta Montgat, siguiendo después 
hasta Mataró a pie”.

Al llarg dels anys 20, sovintejaven 
els anuncis de gran format dels 
partits que el club disputava, de 
totes maneres per seguir l’evolu-
ció de l’entitat, era gairebé impres-

cindible assistir a les assemblees 
de socis. Amb la desfeta del 1931, 
la informació es gairebé nul·la i 
no va ser fins la Guerra Civil que 

l’Europa va tornar a comunicar, 
sempre mitjançant els diaris, el dia 
a dia del club. Acabat el conflicte, 
hi havien altres prioritats més im-
portants que s’havien d’atendre. 

No va ser fins a principis de la 
dècada dels anys cinquanta que 
va veure la llum un butlletí de 
manera regular, per informar de 
l’actualitat del Club. Òbviament 
l’idioma utilitzat, a causa de la 
dictadura imperant, era el caste-
llà. El butlletí no tenia fotografies. 
Cal destacar que en la portada es 

reforçava la vinculació del Club 
amb Gràcia, amb el dibuix del 
campanar de la plaça de la Vila. 
La temporada 1958-59 va sortir 
un nou butlletí, totalment reformat 
i amb la col•laboració del diari Di-
cen durant un any. Hi havia unes 
pàgines dedicades a l’Europa i les 
altres a notícies futbolístiques en 
general. Amb l’ascens a Segona 
Divisió el butlletí va augmentar de 
gruix i d’informació. A la portada 
es publicava una petita fotografia 
d’algun jugador de la plantilla. La 
temporada 1965-66 i només per 
aquesta campanya, es va canviar 

Amb el pas dels anys, els 
articles en català va guanyant 
protagonisme.

La temporada 1985-86, el but-
lletí va mostrar la catalanització 
del nom a Club Esportiu Eu-
ropa. A finals de la dècada, el 
butlletí va tenir un format més 
gran, atractiu i modern, amb 
nombroses fotografies interiors 
i amb el català com idioma únic. 
Va ser als anys noranta quan 
es va consolidar un butlletí, de 
format de petita revista, que 

va evolucionar amb fotografies 
amb color. Amb el nou segle la 
comunicació en paper es va es-
tancar i fins el 2004 no va sortir 
la revista “Sempre Endavant” 
amb una gran qualitat tipogrà-
fica i riquesa fotogràfica, que no 
obstant va durar poc temps per 
l’elevat cost. 

Finalment tenim des de fa dues 
temporades aquest periòdic, 
L’Escapvlat, que suposa una 
revolució del format que tra-
dicionalment han tingut els 
entranyables butlletins 

l’estil totalment i la publicació va 
passar a tenir un format de diari, 
amb grans fotografies a la primera 

plana. Amb el descens a Tercera 
i a Regional Preferent, el butlletí 
va tornar a una estètica simple i 
de mida petita. L’any 1977 i amb 
l’arribada de la democràcia a casa 

nostra, el butlletí va lluir una gran 
bandera catalana i va escriure el 
títol d’encapçalament en català. 
Malgrat tot, els articles interiors 
encara eren escrits en castellà. 

Al llarg dels més de cent anys 
d’història, el club ha tingut di-
versos canals de comunicació, 
tot i que ha estat en la darrera 
dècada quan ha esclatat la gran 
diversitat de mitjans i sistemes 
que tenim per estar al dia. 

A principis del segle XX i fins 
ben entrat el XXI, els diaris 
eren l’única via per conèixer 
les noticies del club. Fins i tot 
els comunicats que s’havien de 
fer als socis es feien a través de 
les pàgines de “La Vanguardia” 

com aquest de ben curiós del 
1915 (en castellà): “El próximo 
domingo tendrá lugar en el 
campo del Mataró un partido de 
foot-ball entre el Club Deportivo 
Europa y el Centre Esports 
Sabadell. Dicho partido pro-
mete ser competido dados los 
elementos que se integran y la 
igualdad de fuerzas. Con el fin 
de presenciar el partido y a la 
vez efectuar la excursión men-
sual, el Club Deportivo Europa 
ha señalado como punto de 
reunión la plaza de Tetuán y 
hora de las cuatro y media de la 

Butlletí 1954 / 1955

Butlletí 1958 / 1959

Butlletí 1965 / 1966

Butlletí 1976 / 1977

Butlletí 1985 / 1986

Butlletí 1988 / 1989

Butlletí 2003 / 2004
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Pionera i exemple JORDI SUNYER · Director del programa ‘FutbolCat’a TV3

No són moments fàcils pel periodisme. El futbol-espectacle o el futbol-merxandatge ha imposat que, als grans clubs, ja no els calen els mitjans de 
comunicació per donar a conèixer o publicitar la seva activitat. Són els mitjans els que necessiten l’accés als grans clubs per mantenir una posició 
de privilegi dins del seu sector, per atreure l’audiència i els anunciants. El cercle viciós es genera en un entorn on no hi ha tot el respecte per la 
història i el dia a dia d’un club arrelat que sí hi ha en altres entorns del “nord enllà” que, en molts aspectes ens haurien de servir de guia.

Pocs clubs modestos han sabut interpretar aquesta situació. I un d’ells és l’Europa. Ara fa deu anys, l’Àngel Garreta va saber interpretar com 
estaven evolucionant els canals de la comunicació i ho va saber aplicar al cas del nostre futbol, al cas de l’Europa. Amb l’Àngel al capdavant, 
el club va saber interpretar que, amb uns mitjans cada cop més bolcats a l’espectacle, calia mantenir uns canals de comunicació propis i, al 

mateix temps, cridar l’atenció dels grans mitjans perquè l’Europa no perdés presència, pogués arribar als seus socis i, per què no, en pogués 
crear de nous. L’arma principal per aconseguir-ho ha estat la pàgina web del club, que celebra aquests dies una dècada a la xarxa. Tots els periodistes que som a l’entorn del 
futbol català l’hem visitat una o altra vegada. A l’abast d’un clic i sense cost, el portal del club ofereix informació completa i actualitzada. Però, a més, a la web sempre hem trobat 
seccions que han rendit just homenatge a jugadors i personatges rellevants en la més que centenària història de l’Europa. 

La web ha estat un vehicle magnífic per canalitzar l’afició que molts sectors dins el periodisme tenen pel club. El portal també ha estat pioner i model en la retransmissió de partits 
per Internet, una iniciativa seguida després per altres entitats. En l’època de la missatgeria instantània i de les xarxes socials, podem assabentar-nos al segon de si el nostre 
equip s’ha avançat en el marcador, però no hi ha lligam més potent i més viu que la imatge. Això també s’ha sabut interpretar amb encert a ceeuropa.cat amb un excel•lent treball 
fotogràfic. L’últim capítol en aquesta progressió mediàtica ha estat el periòdic L’Escapvlat. Així, mentre malauradament molts clubs viuen en un ostracisme generat per la seva 
incapacitat o inactivitat a l’hora de fer-se presents en el seu espai de comunicació més pròxim, l’Europa celebra deu anys de tenir les coses molt clares en aquest aspecte. És 
pioner i és exemple per a tots. I que sigui per molts anys més!

Els romàntics de l’era digital ALBERT SETÓ · Cap d’esports de Barcelona Televisió

Sóc una persona pretecnològica, només val a dir que pertanyo a l’excels i minoritari col·lectiu mundial dels “STM” els que no tenim telèfon mòbil... 
I continuem vius! Si sense telèfon amunt i avall un encara es pot desempallegar en aquesta vida de periodista esportiu, el que no puc negar és 
que internet em té el cor robat. Acabo de mirar les webs favorites que tinc seleccionades i, en números rodons, de les 30 la meitat són relatives 
al futbol, cinc de gastronomia, les mateixes de viatges i també quatre o cinc relatives a l’aprenentatge d’idiomes.

 No cal dir que entre les de capçalera hi ha la ja mítica ceeuropa.cat. No és qüestió de llepar-li res a ningú però he de dir que, com que em 
consta que està feta amb quatre duros dedicats, el producte que surt a la llum és extraordinari de gran nivell. Una de les coses que a mi em 
posa nerviós d’una web és l’actualització. A la de l’Europa ho tenen clar: han de ser el primers a informar la seva parròquia del que passa als 

passadissos i al pati de casa seva. L’Àngel Garreta, el director del mitjà, és un apassionat dels colors dels quals escriu i segur que de vegades 
s’ha hagut de mossegar els llavis. Segur que ha hagut d’esborrar línies senceres que havia escrit en un pensament calent. Tot pel bé de l’Europa. Aquesta temporada la web ha 
introduït els resums dels partits que emetem a Barcelona Televisió. Arran d’aquesta col·laboració ens retroalimentem: nosaltres fem de servei públic parlant d’un dels nostres 
equips i qualsevol que punxa el vídeo del partit ens genera audiència al web de btvnoticies.cat. Què més volem? Entre els quatre gats que ens agrada el futbol més romàntic ens 
hem de donar un cop de mà, i l’Europa i BTV ho fem i espero que per molt temps. Com espero que molt temps l’Europa sàpiga mantenir aquest tresor que té a internet.

Temps era temps RICARD VICENTE · Director del programa ‘Catalunya Futbol’ de Ràdio Marca

Sembla que era ahir quan s’estrenava, ara fa una dècada, un any, el 2001, que donava nom a una mítica pel·licula de ciència ficció. Coincidint 
amb el descobriment del monolit de Kubrick, el CE Europa va fer una de les aportacions més importants de la seva història amb una visió de 
futur: va estrenar la seva pàgina web. Deu anys ja d´informació diària aplicant les noves tecnologies per part d´un club centenari. La web dels 
escapulats s´ha convertit amb el pas del temps en una eina imprescindible pels seguidors, no només del mateix club, sinó del futbol territorial 
català en general. Del text a les fotos i més tard els vídeos i les ‘piulades’ en directe dels partits. Res ha aturat el creixement d´aquest poderós 
instrument de comunicació. La web europeista va veure la llum jove i es manté fresca malgrat l´aparició d´un univers “foral” que busca el seu 
espai: Facebook i Twitter. A saber, a més, quins invents del diable ens amaga la tecnologia del demà. No obstant, segur que l’Europa en seguirà 
sent un pioner en aquesta matèria.

Milers i milers de visitants han estat testimonis de deu anys d´evolució. La de l´Europa no és l’única web d’un club de futbol però ha sobreviscut (no gaires ho han fet) gràcies al 
treball i la il·lusió d´un grup de bojos moderns. L’univers que s’obre davant nostre en fer ‘clic’ al botó té tota una història. La web del CE Europa celebra el seu desè aniversari. 
Aquest pot ser un petit pas per un club històric però a la vegada un gran salt pel nostre futbol català. Per molts anys!
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