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Entrevista amb Siscu Boj,
delegat del Primer Equip

La periodista Isabel Ocaña
entrevista al delegat de la
primera plantilla, una de les
persones més estimades
entre la massa social del
club i que realitza la seva
tasca de forma altruista.
Pàgina 7

I també...
Pàgina 2

El club va fer entrega de la
insígnia d’or de l’entitat a
Antoni Ponsa, president del
Grup Europeista Pep Rovira,
que va complir 50 anys com
a soci escapulat.
Pàgina 5

L’Escola de futbol de l’Europa
es presentarà instants abans
de l’emotiu i solidari acte de
La Marató de TV3 que viurà
el Nou Sardenya el dissabte
17 de desembre al matí.
Pàgina 5

L’estadi gracienc torna a tenir
una veu pròpia. Us presentem
els nous ‘speakers’ del Nou
Sardenya per aquest any.

Opinió / Destacats
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editorial
Tot esperant els fruits
La presentació del Futbol Base del nostre club i la propera
de l’Escola Futbol són la fidel constatació del model esportiu i
formatiu que proposa el CE Europa i no fan més que refermar el
concepte de la priorització d’uns valors que s’han de traslladar
més enllà de l’àmbit estrictament esportiu.
Dins la societat actual, immersa en una profunda crisi, no tant
sols económica, el model proposat per l’Europa, i també per molts
altres clubs (val a dir) suposa una injecció d’aire fresc. Hem de
pensar que les nenes i nens d’avui seran les dones i homes del
demà i és per això que els hem de formar ens un valors educacionals de respecte, solidaritat i treball en equip. Precisament
el lema aglutinador d’aquesta presentació ha estat la paraula
“equip”. És el que fa que les coses funcionin. Hem de saber apreciar, traslladant-ho al terreny de joc, que l’aturada d’un porter és
igual d’important que un bon remat d’un davanter. Que l’obediència a les ordres dels entrenadors, encertades o no, són igual de
trascendents que la feina d’un utiller o delegat de camp.
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la notícia del mes

Cinquanta anys de fidelitat
El president del Grup Europeista Pep Rovira, Antoni Ponsa,
va rebre la insígnia d’or del club per mig segle com a soci
[À. Garreta] · El partit que va jugar l’Europa contra el Terrassa
al Nou Sardenya va viure dos
moments especials. El primer
va ser la presentació del Futbol
Base instants abans del partit.
L’altre, al descans, l’homenatge
del club a Antoni Ponsa, qui va
rebre la insígnia d’or del Club
Esportiu Europa a la sala de
premsa. Ponsa és el president
del Grup Europeista Pep Rovi-

ra, penya dedicada al nom d’un
històric porter i posterior entrenador del club i que té trenta
anys de vida com a col·lectiu. El
mateix dia de la disputa del partit entre escapulats i egarencs
el màxim dirigent de la penya
va rebre homenatge.
Com és costum al club des que
fa quatre anys es va iniciar el
reconeixement institucional

dels socis que complien 25, 50 i
75 anys, l’entitat va homenatjar
aquest fet. Ponsa no va poder
rebre la insígnia el dia 5 de juny
i homenatjat i club van trobar
en la data del 20 de novembre,
en un acte íntim a la sala de
premsa del club, el moment
per rebre l’escalf dels directius
i socis presents a l’entrega. Tot
un exemple de fidelitat i amor a
uns colors

Als clubs modestos
els hi cal sembrar
un vincle emocional
fort per generar
futurs aficionats

Tots els estaments de l’Europa
hem d’entendre, del primer a
l’últim, que el volum, estructura
i dimensió que ha agafat el
nostre Futbol Base i Escola ens
ha d’obligar a un sobreesforç
i una implicació sufícient per
poder revertir-ho adientment en
les famílies que han confiat en
el nostre model. Per què uns pares decideixen portar el seu nen
a jugar a futbol a l’Europa? Doncs segurament perquè en tenen
noticia de la seriositat i el rigor en la gestió d’aquesta àrea. Aprofitem-ho, cuidem-ho i si és précis cal trencar-se les banyes per
millorar-ho. Fem-ho! Fem-ho perquè és la millor llavor que es pot
sembrar per a que doni fruit amb el nostre esforç i, a la vegada,
intentem fidelitzar aquest potencial humà que ja tenim ara a casa
nostra. Ens hi juguem molt. De fet, el futur de l’entitat.
Cal ser realistes i no enganyar ningú. Tant a l’Europa com a la
resta de clubs més modestos del futbol català els hi costa fidelitzar la base (parlem a la vegada dels joves futbolistes i dels seus
familiars) per crear un vincle emocional fort que, un cop passada
aquesta etapa, segueixi vigent com a seguidors del Primer Equip,
no oblidem, la raó de ser d’aquesta entitat. És una lluita contra
el pes dels grans clubs, contra l’oci i distraccions del segle XXI i
contra la crisi, però és una lluita que no s’ha d’aturar mai

l’enquesta

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Trobes bé que les actes online
de la FCF no incloguin les
explicacions de les targetes?
Sí

La mitja part ha de passar de 15 a 20
minuts (proposta UEFA) per donar temps a
més serveis de restauració i actes socials?

A) Sí
B) No

13,5%

No
86,5%

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

El president del club, Guillaume de Bode, col·loca la insígnia d’or a Antoni Ponsa.

L’Escapvlat per dins...
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Maite Fandos: Tinent d’Alcalde d’esports,
gracienca d’arrel i una europeista de cor
Una entrevista d’Èric Lluent

Amb el canvi de govern municipal en les darreres eleccions a la ciutat de Barcelona,
és una de les noves cares
més visibles de l’actualitat.
Maite Fandos és des de fa
pocs mesos Tinent d’Alcalde d’esports a l’Ajuntament
de Barcelona i, a la vegada,
la regidora del Districte de
Gràcia. El que poca gent
sap d’ella és que Fandos és
nascuda a Gràcia i el club del
seu cor és l’Europa. El periòdic L’Escapvlat ha volgut
entrevistar-la per transmetre
les seves opinions als socis i
seguidors escapulats.
Quan la gent s’informa de
vostè, no sap que és gracienca i de l’Europa!
Sóc nascuda a Gràcia i he
viscut sempre a Gràcia. Els
meus pares tenien una botiga
al carrer Pi i Margall. L’Europa
ha format part del meu entorn
familiar i d’amics. Ha estat el
nostre equip de sempre.
Quins valors creu que representa l’Europa?
Representa un arrelament amb
el barri. Tu ets de Gràcia i ets
de l’Europa, un fet que hauria
de ser natural en sí mateix.
Aquí hi ha uns valors concrets
que no hi ha a tot arreu. La
gent vol portar els seus nens a
l’Europa perquè hi ha elements
que no es troben en altres
clubs. Només cal dir que hi
ha llista d’espera per entrarhi! També voldria destacar el
foment de l’esport femení. Al
club han fet una aposta molt
important en aquest aspecte.
Les futures noies que volen ser
jugadores tenen un referent.
Quina relació té l’Europa
amb el Districte?

Molt bona! L’Europa sempre
l’ha tingut, històricament. No
només amb el consistori, sinó
amb altres entitats de Gràcia,
esportives i culturals. La junta
actual és molt activa i està fent
molt per aquest club. Han fet
una cosa important que no
passa a tots els clubs. L’actual
president té dins la
junta l’anterior president, en el càrrec
de la Fundació. És
positivament insòlit. Això demostra
valors d’equip i una
suma de sinèrgies.

lo. Al contrari, esperem que un
dia sigui així i que pugui seguir
creixent i tenir bons objectius.
El que ha crescut durant 10
anys, ara que estem d’aniversari, és la pàgina web.
Un club si no té una bona comunicació en les xarxes socials

Una de les primeres mesures
a aplicar del nou
mandat de la regidoria d’esports
és la col·laboració
en la reparació de
l’enllumenat del
Nou Sardenya.
Clarament. Un
club com l’Europa
no podia viure en
aquesta situació.
Costa jugar de nit.
Des de l’Institut
Barcelona Esports
no ho vam dubtar.
A altres clubs els
ajuntaments els
ajuden en altres
matèries perquè
hi ha un dèficit de
gestió, però en el
cas de l’Europa és
per tot el contrari.
És perquè necessiten una reforma
a nivell real.
Si l’Europa puja a
Segona B seria un
problema municipal?
No! per quin motiu? A l’Ajuntament estariem encantats amb
qualsevol ascens d’un club de
la ciutat i ajudar-lo i recolzar-

i en una web, queda arraconat
només a l’aspecte presencial.
L’Europa fa temps que mira al
futur en aquest aspecte, té una
molt i molt bona pàgina web. Si

una web és activa i dinàmica
vol dir que el club també. No
sempre en tots els casos va
relacionat, hi ha entitats que
simplement tenen una magnífica persona portant la web i
punt. En aquest cas coincideixen les dues coses.
D’un club barceloní què vol
l’Ajuntament?
Només promoció de la base o
ascensos dels
primers equips?
Totes dues coses!
Estem preocupats
pels valors de la
societat d’avui i
la formació i l’activitat física són
importants, però
si venen acompanyats d’èxits esportius també està
molt bé. Un primer
equip ascendent
sense base darrere no té sentit i
una base sense
un primer equip
mirall tampoc. Tot
va relacionat.
Quina radiografia fa Maite Fandos de l’esport
gracienc?
Gràcia té uns
magnífics clubs.
A més tenim la
peculiaritat que
estan repartits,
gairebé en tots
els esports. Tenim
de tot. L’Europa
en futbol, el Coll
i els Lluïsos en
bàsquet, diversos centres
d’excursionisme, el Catalunya
en natació, el Tennis la Salut... i
tots ells mostren molta vinculació amb el seu territori

Una reforma necessària
Des de la seva construcció
l’any 1995, el Nou Sardenya ha mantingut la mateixa instal·lació elèctrica
que ha fet funcionar els
diferents focus de tribuna
i les dues torres de llum
situades al lateral, una
tocant al carrer Secretari
Coloma i l’altra al carrer
Sardenya. L’estructura,
que d’orígen no era gaire
moderna, s’ha deteriorat al
llarg de 16 anys de vida de
l’estadi europeista.
Durant aquest temps, els
diferents problemes de
llum que ha patit l’Europa
s’han resolt amb iniciatives
pròpies de l’entitat o amb
col·laboracions privades,
posant remei parcial al
problema amb la substitució de focus i algun petit
tram de cablejat. No obstant, el problema d’arrel
seguia allà, afectant a tot
el sistema general.
Ara, la regidoria d’esports de l’Ajuntament de
Barcelona, encapçalada
per Maite Fandos, col·
laborarà amb l’Europa
amb el canvi de la instal·
lació, permetent que els
partits de nit al Nou Sardenya es puguin seguir
desenvolupant perfectament. Segons Fandos “en
algunes entitats esportives pots trobar-te que
les instal·lacions pateixen
defectes de deixadesa o
mala gestió, però aquest
no és el cas de l’Europa.
És un problema que s’ha
generat d’arrel i que s’havia de resoldre per garantir
la pràctica de l’esport”.
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Classificacions i Dades
Tercera Divisió · Grup V · (actualitzada 28/11/11)

(actualitzada 28/11/11) · Lliga Nacional · Grup VII

4 de desembre del 2011

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 28/11/11) · Lliga Nacional · Grup III

FEMENÍ A

LES FITXES DELS PARTITS (des de la darrera publicació de L’Escapvlat)
Jornada 10 · 16/10 · Estadi Nou Sardenya · 1.350 esp. · EUROPA 1 - ESPANYOL B 1
EUROPA: Rafa Leva, Aitor Olmo, Alberto, Cano, Pociello, Ivan Álvarez, Peque (Parres, 78’), Valderas,
Cebri, Delmàs i Rovira (Èric Blasco, 45’ i aquest per Segalés, 84’). ESPANYOL: Edgar, Blázquez, Víctor
Álvarez, Canal, Zou, Darder (Tiko Mesina, 54’), Cristian Gómez, Paul Quaye (Pau, 48’), Bakary, Pirulo
(Zeegelaar, 84’) i Cristian Alfonso. ÀRBITRE: Anna Zardaín López. TARGETES: Grogues a Aitor Olmo,
Ivan Álvarez, Cebri, Delmàs i Èric Blasco (Europa) i a Edgar, Blázquez, Víctor Álvarez, Cristian Gómez i
Paul Quaye (Espanyol B). GOLS: 0-1 (Cristian Alfonso, 1’); 1-1 (Cano, 58’).
Jornada 11 · 23/10 · Mpal. Manlleu · 450 esp. · MANLLEU 3 - EUROPA 2
MANLLEU: Fran Sánchez, Masoliver, Arxi, Gely, Javi González, Putxi (Seuma, 85’), Sergio Ginés
(Rudé, 90’), Baruc, Aumatell, Criado i Fortet (Bernat Puig, 70’). EUROPA: Rafa Leva, Cano, Alberto,
Ruben Salvador, Pociello, Ivan Álvarez, Delmàs (Segalés, 75’), Valderas (Javi Lara, 75’), Cebri, Parres
(Peque, 54’) i Nils. ÀRBITRE: Rafael Díaz Melero. TARGETES: Grogues a Arxi,Javi González, Sergio
Ginés i Criado (Manlleu) i a Ruben Salvador, Pociello, Nils i Peque (Europa). GOLS: 1-0 (Fortet, 36’);
2-0 (Baruc, 46’); 3-0 (Criado -p-, 63’); 3-1 (Cebri, 83’); 3-2 (Cebri, 92’).
Jornada 12 · 30/10 · Estadi Nou Sardenya · 650 esp. · EUROPA 3 - SANTBOIÀ 1
EUROPA: Rafa Leva, Aitor Olmo, Alberto, Cano, Pociello, Ivan Álvarez, Peque (Segalés, 75’), Valderas,
Cebri, Javi Lara (Delmàs, 68’) i Nils (Rovira, 64’). SANTBOIÀ: Cañadas, Isaac, José, Erencia (Javi, 49’),
Cárdenas, Heredia, Aiham, Venzal (Tonet, 64’), Jordi Martínez, Masip i Dani Romero (José Javier, 45’).
ÀRBITRE: Ángel Casas López de Arce. TARGETES: Grogues a Rafa Leva, Alberto, Cano i Javi Lara
(Europa) i a Isaac, Heredia, Venzal, Jordi Martínez, Masip i Javi (Santboià). GOLS: 0-1 (Masip, 46’); 1-1
(Cebri, 53’); 2-1 (Delmàs, 71’); 3-1 (Valderas, 92’).
Jornada 13 · 06/11 · Mpal. La Bòbila · 150 esp. · GAVÀ 2 - EUROPA 0
GAVÀ: Adrià, Juan Carlos, Noguera, Dani Iglesias, Boira, Edgar (Bioko, 82’), Santi Triguero, Aitor
Unzue, Alegre, David (Cervantes, 69’) i Oriol (Quiles, 88’). EUROPA: Rafa Leva, Aitor Olmo (Delmàs,
61’), Cano, Ruben Salvador, Pociello, Valderas, Ivan Álvarez, Javi Lara (Rovira, 61’), Peque (Segalés,
65’), Cebri i Nils. ÀRBITRE: Daniel Navarro Jiménez. TARGETES: Grogues a Juan Carlos, Edgar, Oriol,
Aitor Unzue i Cervantes (Gavà) i a Cano i Rovira (Europa). Vermella directa a Santi Triguero -minut 57(Gavà). GOLS: 1-0 (Aitor Unzue, 21’); 2-0 (Aitor Unzue, 51’).
Jornada 14 · 13/11 · Estadi Nou Sardenya · EUROPA 0 - MASNOU 0 (suspès a la mitja part)
Els 45 minuts restants de partit es jugaran el dia 8 de desembre a les 12 hores. Al periòdic L’Escapvlat
oferirem la fitxa completa en una propera edició amb totes les dades completades.
Jornada 15 · 20/11 · Estadi Nou Sardenya · 1.500 esp. · EUROPA 2 - TERRASSA 2
EUROPA: Rafa Leva, Aitor Torres, Cano, Alberto, Pociello, Valderas (Delmàs, 67’), Ivan Álvarez (Parres,
69’), Javi Lara, Peque (Guzman, 82’), Cebri i Rovira. TERRASSA: Diego, Lalo, Erencia, Osuna (Toni,
77’), Carlos (Manu Moreno, 62’), Libo, Molist, Montero, Ramon Suàrez, David García i Trives (Joshua,
45’). ÀRBITRE: Roger Sales Font. TARGETES: Grogues a Guzman i Cano -dues i expulsió minut 73(Europa) i a Osuna, Libo, Molist i David García (Terrassa). Vermella directa a Ramon Suàrez -minut 49(Terrassa). GOLS: 1-0 (Rovira, 10’); 1-1 (Molist, 39’); 2-1 (Rovira, 65’); 2-2 (Erencia, 90’).
Jornada 16 · 27/11 · Mpal. Balaguer · 350 esp. · BALAGUER 1 - EUROPA 1
BALAGUER: Nogués, Gabernet, Giri, Egea, Dago, Xavi, Fornieles (Roi, 70’), Benet, Isaac (Edith, 63’),
Jony Fernández i Óscar (Ciru, 82’). EUROPA: Rafa Leva, Aitor Olmo, Alberto, Pociello, Aitor Torres, Ivan
Álvarez, Peque (Nils, 60’, Valderas (Delmàs, 70’), Cebri (Segalés, 81’), Javi Lara i Rovira.
ÀRBITRE: Oliver Castaño Coso. TARGETES: Grogues a Egea, Benet i Jony Fernández (Balaguer) i a
Alberto, Ivan Álvarez i Cebri (Europa). GOLS: 0-1 (Cebri, 57’); 1-1 (Xavi, 59’)
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.
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L’Escola i La Marató de TV3, de la mà
El proper dissabte 17 de desembre els més petits de la casa es presentaran davant la seva afició
uns instants abans de la disputa a l’estadi del partit solidari de famosos, polítics, actors i periodistes

[Redacció] · Abans que arri-

bi la festivitat del Nadal, els
socis i aficionats de l’Europa
tenen una cita emotiva al Nou
Sardenya. El dissabte 17 de
desembre, a partir de les 11:30
del matí, l’Escola de Futbol
del club farà el seu tradicional
acte de presentació davant els
pares, mares i familiars.

La jornada, però, tindrà una
doble festa. Després de la
presentació, els trabucaires
de Gràcia donaran el tret de
sortida al gran partit benèfic
(inici a les 12:15 del matí). Es
jugarà sobre la gespa de l’estadi el tradicional partit solidari
de La Marató de TV3, on es
donaran cita cares conegudes

de la televisió, el teatre, el
cinema, periodistes, polítics i
altres personalitats destacades de Catalunya. Enguany
La Marató està dedicada a la
regeneració i trasplantament
d’òrgans i teixits.
Entre els ‘VIPs’ destacats en
l’aspecte esportiu hi ha: Mic-

hael Reiziger, Sergi Barjuan,
Jesús Angoy, Pol Espargaró,
Àlex Corretja, Julio Salinas,
Guillermo Amor o Jordi Lardín,
entre altres. Noms destacats
entre els presentadors de ràdio
i televisió tenim els de Carles
Francino, Ramon Pellicer i
Sergi Mas. Se sumen també
actors com Pep Plaza, Bruno

Oro, L’encontre també comptarà amb presència femenina.
Les actrius de la sèrie La Riera, Mari Pau Pigem i Míriam
Tortosa, també participaran del
partit solidari.
A les oficines del club hi ha
entrades anticipades per evitar
cues el dissabte dia 17

“Bon dia a tothom i benvinguts al Nou Sardenya”
L’estadi torna a tenir veu pròpia, en aquest cas per partida doble, recuperant la figura de l’speaker

[À. Garreta] · Pels socis i seguidors de l’Europa les seves cares potser no són conegudes, però ja
ho comencen a ser les seves veus. Des de fa tres partits com a locals, els europeistes tenen nous
‘speakers’, els encarregats de donar les alineacions, cantar els canvis, controlar la megafonia i
comentar les diferents incidències. Són Ramon Palau i Adrià Botam, les veus de l’Europa.

Fa uns mesos, l’Europa va fer una crida per internet i les xarxes socials per trobar una nova veu
pel Nou Sardenya. Durant els darrers tres anys, la figura del cap de premsa de l’entitat havia
cobert aquesta funció de forma temporal, però l’arribada de noves tasques a cobrir com el directe
dels partits via Twitter, feia impossible compatibilitzar l’atenció a la premsa, les fotografies i les
‘piulades’ a la xarxa amb també estar pendent del micròfon. Després d’un procés de selecció entre sis candidats a ocupar la vacant de la megafonia de l’estadi, Ramon Palau (dreta de la foto) i
Adrià Botam han ocupat els primers llocs de la llista i són, des de fa tres partits, les veus del Nou
Sardenya quan juga el Primer Equip. L’Europa és, curiosament, un dels pocs clubs que té dos
speakers. Ramon Palau, no obstant, representa la primera veu que saluda als assistents al recinte
abans que els jugadors d’un i altre equip saltin al camp. La tasca dels dos, totalment altruïsta, dóna
el caliu i el coneixement necessari de les dades i situacions que envolten un partit

Aquest mes ens visiten...
UNIÓ ESPORTIVA OLOT · Fundació: 1922 · Camp: Municipal (3.500 espectadors)
President: Joan Agustí · Entrenador: Nitus Santos
Temporada a Tercera número: 26 · Millor resultat: 3 Títols (1956/57,1966/67 i 1982/83)
El darrer Europa-Olot data del 3 d’octubre de 1993, al Municipal del Guinardó (el Nou Sardenya estava en
construcció). És doncs la primera visita de l’Olot a l’actual estadi europeista. De les seves files els jugadors més
destacats que van sortir són Surroca i Miquel Soler. Del 1939 al 1956 va vestir de blanc i no de vermell com ho
fa actualment. L’actual Municipal, on disputa els seus partits, va ser inaugurat el 4 de setembre del 1955.

DARRERS PRECEDENTS EUROPA - OLOT

1993/1994: 3-1
1991/1992: 1-1
1990/1991: 2-0
1989/1990: 0-0
1984/1985: 2-0

1983/1984: 1-0
1982/1983: 2-1
1981/1982: 1-0
1980/1981: 0-1
1979/1980: 3-1
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Presentació

del

Futbol Base
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L’Europa té els fonaments ben arrelats!
El Nou Sardenya va viure una matinal pel record amb la presentació de tot el Futbol Base de l’entitat,
formant la paraula ‘equip’ sobre el camp i dibuixant per primera vegada la forma de l’escut del club
[Redacció ] · Una vegada a
l’any els joves jugadors i
jugadores de l’Europa tenen
el seu dia de merescut reconeixement. La base escapulada va viure un diumenge de
protagonisme previ al partit
Europa-Terrassa. La tradició
de la formació de paraules
i lemes al camp va superarse més que mai en aquesta
edició aconseguint el repte
de formar l’escut del club al
cercle central de la gespa.

Davant una nombrosa presència a la tribuna de pares,
mares i familiars, els integrants
dels diferents equips de base,
masculins i femenins, van saltar a la gespa de l’estadi Nou
Sardenya. Carlos Pablos va
presentar un any més l’acte
i després de sonar ben fort
l’himne de l’Europa, els tradicionals abanderats van fer acte
de presència sobre la gespa.
Enguany van ser un jugador
(Dani Santigosa, capità del
Juvenil A), un penyista (Tomás
Navarro, del Caliu Gracienc),
un entrenador de base (Óscar
Belis, entrenador de l’Infantil
A) i un delegat (Fidel Bernabéu, del Juvenil C).
Un cop formada la paraula
“equip” sobre la gespa i un
molt ben format escut de l’Europa, va arribar el torn dels
parlaments. El primer en fer-ho
va ser Joan Lafarga, geògraf,
escriptor i europeista il·lustre
de Gràcia. Va tancar les intervencions la regidora d’esports
de l’Ajuntament de Barcelona
i regidora de Gràcia, Maite
Fandos, també gracienca i
europeista, qui va destacar la
tasca del club en la formació i
va posar l’accent en l’augment
de l’aposta pel futbol femení.

A la imatge superior, formació de l’escut del club amb nois i noies del Futbol Base. Al centre, a l’esquerra, moment del discurs de Joan Lafarga.
A la dreta, aspecte de la tribuna de l’estadi, plena de pares, mares i familiars. A sota, més jugadors del club formant la paraula ‘equip’
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Siscu Boj, el mirall dels delegats del club
El delegat del Primer Equip de l’Europa és un exemple de fidelitat als únics colors que porta dins el cor.
Apassionat del club, és l’únic delegat altruista de la Tercera Divisió i el més ben valorat arbitralment.
Una entrevista d’Isabel Ocaña

Siscu Boj, a dia d’avui delegat del primer equip, és
un veterà en tota regla, un
d’aquells homes de club que
hi són des de sempre. Gracienc i europeista, la seva
afició i passió per l’equip i el
club l’han acompanyat sempre, pràcticament des que
va néixer, ja que el seu pare
va ser aficionat i directiu del
club. No seguiran aquest camí els seus fills, despenjats
de la passió per l’Europa,
però qui sap si ho faran la seva néta i el seu nebot, socis
del club per voluntat del seu
avi. Durant la conversa, ens
adonem que el seu sentiment
és tal que no està disposat
a manifestar simpaties per
altres equips. Ens trobem
davant un seguidor incansable, i un delegat vocacional,
que ocupa aquesta tasca des
de fa ja molts anys. Xerraire
i, sobretot, fidel a l’Europa,
ens explica la seva història
dins el club.
A l’Europa tothom et coneix
Sí. Són molts anys al club, i no
només al primer equip, també
he estat delegat al Juvenil A
i també he estat directiu. He
fet tasques al club amb quatre
presidents diferents, i quan va
entrar Juanjo Isern va ser quan
vaig deixar de ser directiu per
convertir-me en delegat.
Per quin motiu?
Durant una època vaig desaparèixer del club, i un temps
després em va trucar en Juanjo
Isern per demanar-me què
volia ser dins del club, i jo li
vaig respondre que volia ser
delegat. En el primer equip
vaig començar donant un cop

de mà a Ramon Vergés, que
s’havia d’encarregar de fer
el llibre del centenari. En la
temporada següent ja em vaig
quedar jo com a delegat, fins
a dia d’avui.
D’on ve l’amor pel club?
És cosa familiar. El meu pare
era de Sants, però quan es va
casar amb la meva mare va
venir a viure a Gràcia. Ell va
ser aficionat, i més tard directiu
del club. Jo l’acompanyava i a
mi, és clar, m’agradava l’Europa. Vaig arribar a jugar-hi,
en l’etapa d’infantil. Recordo
que jo tenia dotze o tretze
anys, que aleshores jugàvem
a Segona A i, evidentment, jo
anava a veure els partits.
I la passió per ser delegat?
És una feina que em va agradar. Quan vaig entrar de directiu recordo qui em preguntava:
“Tu vens a posar calers o a
treballar pel club?”. El que jo
volia era treballar. Volia estar
amb els nens, i el que feia era
ser delegat, però no només
en un equip, sinó que feia de
delegat durant tot el dissabte.
D’aquí vaig passar a ser com
el delegat responsable de tots
els delegats, no sé quin nom
tindria avui aquest càrrec. I
després d’això vaig arribar a
ser delegat del Juvenil A, que
jugava a Divisió d’Honor.
Sembla sacrificat...
És una cosa que t’ha d’agradar, perquè la gent no ho
valora gaire. Et veuen com
un senyor que va amb un braçalet, però no saben què fas.
El delegat, però, pertany al
primer equip, és una peça més
i se l’ha de respectar, pel seu
paper de cara als jugadors, i
també de cara a l’àrbitre. En

un camp, pel que fa a l’àrbitre,
el delegat és la màxima autoritat. Ni tan sols el president pot
anar a parlar amb ell. Aquesta
és la tasca del delegat, i de la
mateixa manera, l’àrbitre no es
dirigeix a qualsevol, sinó que
busca el delegat.

Només vas als partits?
La meva feina a l‘Europa sempre ha estat altruista. No he cobrat mai res. Tinc la meva feina
i a més ara ja no visc a Gràcia.
Si estigués vivint a Gràcia hi
aniria cada dia, però ara estic
molt lluny i no puc.

Un aficionat que és delegat.
No es fa difícil contenir-se?
Jo puc ser un apassionat de
l’Europa, però quan estem en
un partit i em poso el braçalet,
la meva passió la deixo fora. Si
l’àrbitre ho fa malament, mala
sort, si ho fa bé, millor. Però en
cap cas ho puc exterioritzar ni
discutir-ho amb ell, perquè no
és la meva missió. Per fer això
em quedaria a la graderia i com
a soci la cosa seria diferent.

Com és la teva rutina el dia
de partit de l’Europa?
El delegat ha de preparar les
fitxes. En el meu cas, jo vaig al
camp, esmorzo
allà i preparo fitxes,
quan
arriba

La gent no et demana que li
diguis coses a l’àrbitre?
Sí, però no ho puc fer. El que
he d’aconseguir és que l’àrbitre
estigui protegit.
Tu que tractes àrbitres. Com
veus aquesta figura?
A veure, jo no crec que un àrbitre vulgui perjudicar de forma
premeditada cap equip. Hi ha
dies que estan millor
i hi ha d’altres
que estan pitjor.
Deu ser molt
difícil aguantar i no enfadar-se.
Tinc clara des
del primer dia
la meva missió. Ara no és
com abans,
que era el
president de
la Penya Xupitos.

el segon entrenador em passa
les alineacions, jo les preparo
i a partir d’aquí també puc
preparar la roba. Quan arriba
l’àrbitre li ensenyo el que hi ha
per si veu conflicte de colors.
D’altra banda, has d’estar pendent de les sancions i targetes
als jugadors. En un sentit més
personal, més d’equip, si un
jugador està lesionat l‘has de
trucar, t’has de preocupar.
L’entrenador afecta?
No. He tingut molts entrenadors i tots molt bones
persones. Alguns en
ple partit et demanen que pressionis l’àrbitre o
facis de més
i de menys,
però cal
saber la
funció de
cadascú.
Tots en ple
partit criden.
Encara no he
conegut a cap
que no li passi,
però tots et tracten bé i saben que al
vestuari sóc un
més
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L’Europa estrena un cotxe totalment personalitzat
gentilesa de Peugeot Romagosa, nou patrocinador
[Redacció] · El Primer Equip

de l’Europa disposarà d’un
cotxe amb la imatge corporativa pròpia gràcies a l’acord
de col·laboració entre el club
i Peugeot Romagosa. El vehicle, que s’utilitzarà per logística
de l’equip i pels desplaçaments
de base de l’àrea metropolitana, ha estat presentat al Nou
Sardenya on s’ha escenificat
l’acord entre dues importants
entitats en els respectius sectors i entorns.
El Club Esportiu Europa i
l’empresa Peugeot Romagosa han arribat a un acord de
col·laboració que permetrà
a l’entitat escapulada disposar d’un vehicle de transport
de material serigrafiat amb
la identitat corporativa del
club gracienc. L’acord per la
temporada 2011/2012 es va
formalitzar sobre la gespa del
Nou Sardenya amb la presència de l’automòbil, una Peugeot
Partner personalitzada.
A l’estadi europeista van citarse el president Guillaume de
Bode, acompanyat del direc-

tiu Manel Serrano i el gerent
de Romagosa, Aureli Galán,
acompanyat del responsable
de marketing Carlos Huertas.
L’acord uneix a dues entitats
centenàries i històriques de la
ciutat de Barcelona, referents
ambdues en els seus respectius àmbits d’actuació. Entre

Pocs clubs de Tercera
disposen d’un vehicle
personalitzat per
desplaçar material
als diferents camps
de futbol propers
al propi estadi
altres aspectes de l’acord general de les entitats, destaca el
vehicle que Romagosa disposa
pel transport i logística del
material del primer equip o la
base escapulada, un aspecte
destacable, diferenciador i poc
comú en aquesta categoria,
reflex de l’exclusivitat del club
en la seva imatge corporativa
més externa.

El club busca d’aquesta manera potenciar la seva presència
visual pel territori.
Més enllà dels viatges en autocar en llargs desplaçaments
per Catalunya, l’Europa aposta
per la presència visual del club
en els desplaçaments propers
dins l’àrea metropolitana amb
aquest vehicle adaptat a les
necessitats del club.
L’acord amb Peugeot Romagosa se suma a la llista d’empreses de nivell en els respectius
sectors amb què l’entitat gracienca ha signat convenis els
darrers anys, consolidant la
seva presència com a marca
dins el futbol català i valorantse com un dels equips més
respectats empresarialment

