
I també...

Any III · Número 33 · 28 d’octubre del 2012 · publicació oficial gratuïta del club · CEEUROPA.CAT · @ceeuropa

Cano marca el gol 600 de l’Europa a casa en lliga > Pàgina 2 · Entrevistem Jonathan Ortuño, un dels coordinadors de l’Escola del club > Pàgina 6



2 28 d’octubre del 2012Opinió / Destacats

editorial

L’Europa, sempre històric

Qualsevol aficionat a l’esport rei, dins del nostre país, que vulgui 
fer una mica d’història del ‘foot-ball’, anirà a parar a l’Europa d’una 
manera o una altra. És com aquella popular frase que diu que tots 
els camins porten a Roma. Sense l’Europa no s’explica la història 
del futbol a Catalunya, i aquesta frase, que sembla èpica i fins i 
tot per alguns exagerada, és una clara realitat.

L’equip gracienc, sempre arrelat a Gràcia i defensor màxim dels 
valors de la catalanitat al llarg de les dècades, és un dels impul-
sors d’aquest esport al nostre territori. Des de la fundació, l’any 
1907, l’equip va lluitar durant gairebé tres dècades a l’alçada dels 
altres dos grans de Catalunya: FC Barcelona i RCD Espanyol.

Tant és així que l’equip gracienc té en les seves vitrines una lliga 
absoluta de l’any 1923, és finalista de la Copa del Rei (en el 

mateix any) i va fundar la lliga 
de Primera Divisió al costat de 
nou històrics més l’any 1928. 
Per aquestes i altres fites, com 
haver militat durant cinc tempo-
rades a Segona dins la dècada 
dels 60 o la recent obtenció 
de dues Copes de Catalunya 
(1997 i 1998), fan que, per fites 
i palmarès, l’equip escapulat 
sigui el quart més important de 
la història del país en l’esport 

rei, per darrere els dos equips anteriorment citats i el Centre 
d’Esports Sabadell. Però per parlar de la grandesa de l’Europa no 
sempre cal mirar fotografies en blanc i negre.

Recentment, tot i la modèstia actual que viu el club i la seva 
absència d’èxits (període cíclic en la història escapulada), fins i tot 
des de la màxima humilitat les pàgines d’or segueixen omplint-se 
de tinta, encara que sigui indirectament. El gol de Ramon Rovi-
ra amb Catalunya en el primer partit internacional oficial que el 
nostre país disputa en més de cent anys de Federació Catalana, 
quedarà registrat per sempre més com una fita d’un futbolista que 
defensa actualment els colors de l’Europa. 

Per molt que en un futur -qui sap- Catalunya pugui competir 
oficialment en campionats de primer nivell professional, i per molt 
que altres futbolistes de fama aconsegueixin gols, només Rovira, i 
l’Europa, tindran per sempre l’honor de ser els primers 

Fins i tot en etapa
de modèstia

màxima, el club
gracienc segueix
escribint pàgines

d’or del futbol
a Catalunya

l’enquesta
La FCF hauria de fer un esforç per acollir
la fase final de la Copa de Regions UEFA?

A) Sí 
B) No 

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

Estàs a favor que existeixi la Copa 
de les Regions UEFA?

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Sí

No

20,8%

[Redacció] · L’empat del Primer 
Equip de l’Europa a casa con-
tra la Gramenet va deixar una 
dada pel record. La primera 
diana de l’encontre, obra del 
central Àlex Cano, va suposar 
el gol número 600 de l’Europa 
en partit de lliga o PlayOff en la 
història del Nou Sardenya des 
de 1995.

Lele, en la segona jornada de la 
temporada 1995/1996, amb el 
Nou Sardenya recent estrenat, 
va fer l’1-0 d’un partit que va 
finalitzar 3-1 contra el Rubí. Al 
minut 47 de partit es va conver-

tir en el primer golejador oficial 
de la història del nou estadi. Va 
ser un 10 de setembre de 1995, 
fa més de 17 anys.
 
Aquesta xifra de 600 gols ha 
estat assolida en 278 partits del 
total de 339 que s’han disputat. 
Els partits on l’Europa ha acon-
seguit marcar gol a casa, han 
donat com a resultat un balanç 
de 176 victòries, 61 empats i 41 
derrotes. Dels 600 gols totals, 
261 s’han marcat a la primera 
part del partit i 339 a la represa 
(31 d’ells en temps afegit). 46 
han estat des del punt de penal 

i 6 en pròpia porta transformats 
involuntàriament pels rivals.

Les 600 dianes es reparteixen 
entre un total de 127 jugadors 
diferents. Els que més gols han 
fet al Nou Sardenya en els seus 
17 anys d’història són: Diego 
Pérez (33), Raúl Verdú (32), 
Lluís Antúnez (26) i l’actual 
capità de la primera plantilla, 
Àlex Delmàs (23).

Aquest cap de setmana, contra 
el Gavà, l’Europa podria aug-
mentar la xifra, camí de les 700 
dianes a casa 

Cano, autor del gol 600 a l’estadi
la notícia del mes

Celebració del gol del Cano davant la Gramenet, el número 600 a l’estadi

L’Europa va sumar aquesta rodona xifra entre lliga i playoff

79,2%
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Torna l’horari de les 12 del matí al Nou Sardenya
[Redacció] · Un cop finalitzada 
l’aturada de la lliga per la dis-
puta de la Copa de Regions 
UEFA (on Catalunya s’ha clas-
sificat per la fase final amb tres 
escapulats a les seves files) i 
passat el partit que l’Europa 
va disputar el passat cap de 
setmana a Nou Barris contra la 
Montañesa, el proper duel dels 
escapulats al Nou Sardenya 

horari gracienc que tota la vi-
da ha servit per identificar els 
partits dels escapulats a casa. 
Des d’ara i fins al final de la 
temporada l’Europa jugarà al 
seu estadi a les 12 del matí, 
tret d’algun partit intersetmanal 
(obligat pel calendari) o alguna 
possible jornada d’horari unifi-
cat que determini la Federació 
Catalana de Futbol 

recupera ja l’horari habitual 
tradicional de les 12 del matí.

Després de disputar tot el mes 
de setembre a les set de la 
tarda pel que fa als partits com 
a local -fruit de les altes tem-
peratures i buscant el millor 
rendiment esportiu possible-, 
la plantilla dirigida per Pedro 
Dólera torna al tradicional 

José Luís González Sobrado, del col·legi de Vigo, va xiular l’Europa-Gramenet.

Clara, el nou jove valor futbolístic del femení
[Redacció] · Clara de Clemente 
és una de les joves jugadores 
que enguany formen part del 
planter del Femení A de l’Euro-
pa. Amb 14 anys, aquesta és la 
cinquena temporada que està 
al nostre club, on va començar 
jugant a l’Escola, de més me-
nuda, durant dos anys. 

Després va ser federada i va 
jugar amb el Femení 7, només 
un any. La temporada passada 
va fer el salt al futbol 11 jugant 
al Femení C. Ja durant l’ante-
rior temporada va començar 
a entrenar amb l’equip senior 
però la normativa de la RFEF 

ves companyes, està lluitant 
per retornar l’Europa a les 
categories estatals del futbol 
femení. 

Després de la darrera victòria 
aconseguida a casa (amb 
molta solvència per 4-0 davant 
el Riudeperes amb dos gols 
de Clara), l’equip ha donat 
caça a la part alta de la taula i 
espera seguir progressant per 
no perdre aquest fil i ser dels 
equips que rebran el premi de 
l’ascens quan acabi el present 
curs i intentar que la transició 
de regional a estatal duri, per 
l’Europa, només un any 

li va impedir debutar en partit 
de lliga en no haver complert 
encara els 15 anys. El seu 
potencial ja era enorme, però 
el reglament controla l’edat 
mínima de les jugadores per 
donar el salt a categoria esta-
tal, en aquest cas a la Segona 
Divisió del futbol estatal.

Aquesta temporada la jove 
davantera gracienca ja ha 
participat en tots els partits 
de lliga del Femení A, i ja ha 
aconseguit marcar tres gols. 
Davantera amb molta projec-
ció i olfacte de gol, la Clara, 
juntament amb les seves no- Clara Clemente durant un partit amb la samarreta escapulada

L’Europa-Gramenet va ser el darrer partit a casa en horari de tarda

Un intercanvi federatiu porta un àrbitre
de Galícia a xiular l’Europa a l’estadi
[Redacció] · La Federació Cata-
lana de Futbol va arribar a un 
acord amb la seva homònima 
gallega per realitzar un inter-
canvi arbitral de vuit jornades 
amb tripletes enviades a partits 
de lliga dels dos grups de for-
ma creuada.

L’Europa-Gramenet va ser un 
dels partits escollits, on Gon-
zález Sobrado, de Vigo, va 
xiular el partit del grup V enlloc 
de fer-ho un àrbitre del col·legi 
català. Un fet insòlit a casa 

Dani Romero, nou fitxatge
[Redacció] · El cos tècnic del Primer Equip de l’Europa ha decidit 
incorporar Dani Romero, un jove davanter que l’any passat va 
militar a les files del Santboià, on va jugar 26 partits. La seva 
arribada amplia la plantilla a 21 futbolistes. Nascut l’any 90, és 
format al futbol de base de la Damm i fa un parell de temporades 
va militar a l’Espanyol B 
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Rovira i l’Europa són història viva...
L’extrem escapulat és el primer futbolista català que marca un gol oficial amb la selecció

Àngel Garreta

L’Europa entrarà una vegada 
més dins els llibres d’història 
del futbol català. Els jugadors 
de l’equip escapulat convocats 
amb Catalunya Amateur van 
formar part del primer triomf 
oficial d’una selecció del país 
a nivell internacional. Rovira, a 
més, va ser el primer autor d’un 
gol. Tots tres (Cano, León i el 
propi Rovira) van jugar d’inici.

El context del futbol amateur 
pot semblar poc trascendental 
o històric, però la realitat és 
contundent: un jugador de 
l’Europa, Ramon Rovira, s’ha 
convertit en el primer futbolista 
català que marca un gol repre-
sentant el nostre país de forma 
oficial en un partit internacio-
nal. Sense reconeixement de 

la selecció sènior absoluta (que 
només disputa amistosos fins 
a la data), el partit de la fase 
intermitja de la Copa de Regi-
ons UEFA de Catalunya davant 
Ardenes -territori belga-, amb 
victòria catalana per 2-1, es 
va convertir el 9 d’octubre en 
el primer duel internacional 
de Catalunya reconegut com 
oficial a tots nivells. L’equip de 
la Vila de Gràcia té tres juga-
dors en aquesta selecció de 
marcat caràcter no professio-
nal: els defenses Cano i León 
i l’extrem Rovira. Tots tres van 
formar part de l’onze històric 
del combinat català que es va 
estrenar a Dinaz (Ucraïna) de 
forma oficial. Un onze format 
per: Íñigo, Putxi, Vivó, Cano, 
León, Cornellà, Cristino, He-
redia, Rovira, Pedro i Carlitos. 
Noms ja històrics.

Al minut 40 del primer temps, 
un córner centrat per l’europe-
ista León i pentinat enrere per 
Pedro, va finalitzar amb una 
rematada de Rovira al fons de 
la xarxa. Un gol que forma part 
de la història del futbol d’aquest 
país i, de retruc, de l’Europa.

No obstant, un penal del propi 
Rovira pocs minuts després i 
encara dins el primer temps, 
va servir per a que Ardenes fes 
l’empat amb gol de Cornet des 
dels onze metres. 

A la represa, i quan l’empat 
semblava definitiu, un gol ‘in 
extremis’ del davanter Enric 
Gallego, del Cornellà, amb un 
potent xut, va donar els tres pri-
mers punts de la fase de grups 
intermitja al combinat dirigit per 
Toni Almendros 

 Entrevistes, reportatges, les millors fotos i l’actualitat del club a: ceeuropa.cat

L’històric gol de Rovira amb Catalunya (fotos del reportatge: FCF)

Dinou escapulats han defensat la samarreta sènior de la selecció catalana
Tres jugadors de l’Europa, Rovira, Cano i León, han fet història aquests dies 
amb Catalunya. A continuació rescatem la presència de jugadors del Primer 
Equip escapulat, en aquest cas amb la selecció sènior absoluta del combinat 
futbolístic català. Dinou homes diferents han competit defensant el país en 
amistosos mentre militaven a les files gracienques.

Mites històrics del club com Cros, Bordoy o Alcázar, han defensat els colors de 
Catalunya. La presència escapulada en el combinat absolut se centra sobretot 
en l’etapa daurada del club, els anys 20 i inicis dels 30. Gairebé una vintena 
de futbolistes diferents han associat el nom del nostre club al del nostre país. 

Dos noms il·lustres de la nostra entitat, Cros i Alcoriza, van prendre part de 
la selecció catalana que va inaugurar -juntament amb la de rugbi-, l’estadi de 
Montjuïc, on es van disputar dos partits, un de cada esport, el 20 de maig de 
1929, amb l’Europa a Primera Divisió. El rival contra qui més vegades han 
jugat els futbolistes de l’Europa defensant Catalunya ha estat, curiosament, 
el FC Barcelona. 

Els dinou jugadors són: Alcázar, Alcoriza, Alegre, Artisus, B. Pelaó, Bestit I, 
Bordoy, Colls, Cros, E. Pelaó, Escrits, Florenza, Julià, Layola, Maurici, Obiols, 
Pellicer, Ramonzuelo i Serra. Tots ells entre 1916 i 1931.
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L’equip del Principat s’ha classificat entre els vuit millors del continent per jugar la fase final

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

Lliga · J6 · Nou Sardenya · (30/09/12) · 700 espectadors · EUROPA 1 - GRAMENET 1

EUROPA: Eloi, Édgar, Víctor Duran, Cano, León, Mañosa, Guzman, Javi Lara, Cebri (Delmàs, 75’), Camacho (Rovira, 60’) i Diego (Gatell, 68’). GRAMENET: Tato Burgada, Guillermo, Fontanils, Gerard Sanz, Boniquet, 
Esteban, Pedro (Sascha, 56’), Tuneu (Oriol, 79’), Manu, Morales i Remo (Livo, 93’). ÀRBITRE: José Luís González Sobrado (Vigo). TARGETES: Grogues a Eloi i Mañosa (Europa) i a Gerard Sanz, Boniquet, Pedro i 
Xavi Comas (Gramenet). GOLS: 1-0 (Cano, 13’), 1-1 (Gerard Sanz, 85’).

Lliga · J7 · Mpal. Nou Barris · (21/10/12) · 500 espectadors · MONTAÑESA 1 - EUROPA 1 

MONTAÑESA: Cocera, Romera, Dani Garcia, Uri, Andrés, Ruben, Uri Sala, Joshua (Dani Sánchez, 59’), Nils (Aleix, 71’), Miralles i Manu Sosa (Cano, 75’). EUROPA: Eloi, Édgar, Víctor Duran, Cano, León, Javi Lara, 
Guzman (Delmàs, 67’), Camacho, Rovira (Diego, 62’), Epitié i Cebri. ÀRBITRE: Víctor Caballero León (Barcelona). TARGETES: Grogues a Romera, Nils i Manu Sosa (Montañesa) i a Cano i Epitié (Europa). GOLS: 1-0 
(Uri, 44’); 1-1 (Epité, 67’)

CEEUROPA.CAT
TOT L’EUROPA EN UN CLIC

Vols tornar a llegir els 31 periòdics anteriors de L’Escapvlat?
Entra a la pàgina web oficial del club i podràs accedir mes a mes al rotatiu mensual.
També podràs llegir-lo online o descarregar-lo en PDF i guardar-lo al teu ordinador.

... del futbol internacional a Catalunya
Redacció

És el tema de moda dins el 
futbol català: la Copa de Re-
gions UEFA, l’escenari on 
futbolistes amateurs poden 
sentir-se professionals i on els 
seguidors dels seus equips po-
den comptar internacionalitats 
dels seus jugadors. En aquest 
marc, Ramon Rovira és el 
nom estrella. L’autor del primer 
gol internacional oficial d’una 
selecció catalana de futbol en 
la història de l’esport rei va ser 
entrevistat per la Federació 
Catalana de Futbol. Aquestes 
són les seves impressions: 

Ramon Rovira (Vilassar de 
Mar, 26 de desembre de 1988) 
llueix el número 11 de la sa-

marreta de la Selecció Cata-
lana UEFA. L’Estadi de Dinaz, 
situat en un barri del nord de 
Kíev (Ucraïna), va ser l’esce-
nari del debut de la Selecció 
Catalana en una competició 
oficial internacional després de 
més de 112 anys. 

El partit va ser de clar color 
català, tot i que no va ser fins 
al minut 39 de la primera part 
quan va arribar l’anhelat gol. 
El també europeista León va 
centrar des del córner, Pe-
dro del Campo va pentinar al 
primer pal, i Ramon Rovira, 
al segon, i amb el peu dret, 
va fer el primer gol oficial de 
Catalunya superant al porter 
del combinat belga amb una 
bona jugada d’estratègia. “No 

sóc gaire conscient encara 
del que representa aquest gol. 
Si ho penso fredament és un 
orgull haver-ho aconseguit i 
serà un gol per poder explicar 
als meus fills, quan en tingui”, 
explica divertit en Rovira. “Tot 
i això, a Ucraïna l’objectiu era 
assolir una finalitat col·lectiva, 
que era guanyar i passar de 
fase”, afegeix.

Rovira valora les primeres 
sensacions que va experi-
mentar a l’anotar el gol: “en 
aquell moment no vaig pensar 
res d’especial. Simplement en 
celebrar-ho i abraçar-me als 
companys. El que sí que vaig 
fer va ser buscar la banqueta, 
ja que era una jugada assaja-
da i va sortir a la perfecció”. El 

jugador escapulat és conscient 
del seguiment mediàtic que 
està generant aquesta selecció. 
Està amb contacte amb la seva 
família via WhatsApp i són ells 
els que li expliquen com s’està 
vivint a Catalunya aquesta fita.
 
“No hi ha dubte que tot això ens 
ajuda i ens anima a continuar 
treballant”. Rovira també va 
parlar del dia a dia a Ucraïna. 
Ell és un dels “repetidors”, va 
estar a Astúries i Benidorm i ja 
sap el què és viure l’ambient de 
la selecció UEFA.

 “Estem molt contents amb els 
companys. Alguns ja ens conei-
xíem i els nous s’han adaptat 
molt ràpid”. A Catalunya li es-
pera ara la fase final 

Pàgines brillants les que estan escrivint Catalunya i, de 
retruc, l’Europa de forma paral·lela. Els tres convocats gra-
ciencs són, a totes llums, els tres pilars imprescindibles de 
la selecció, essencialment Cano i León, únics futbolistes del 
grup que han jugat el 100% dels mintus d’aquesta lligueta 
de la fase intermitja (270).

El central i un dels capitans de l’Europa, Cano, va fer el 2-0 
del partit contra la regió amfitriona en el darrer partit jugat 
a Ucraïna. En el cas de Cano i Rovira, tots dos repeteixen 
convocatòria després de superar la fase local, on Catalunya 
va quedar campiona estatal a Gijón, la temporada passada, 
per primera vegada en la seva història.

El seleccionador català Toni Almendros té clar que la base 
de l’Europa és imprescindible dins el seu combinat i bona 
part de la clau de l’èxit de Catalunya com a selecció.

L’Europa, pilar de la selecció
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Ortuño, durant la darrera festa de final de curs de l’Escola de Futbol

[À. Garreta] · Va defensar els co-
lors de l’Europa vestit de curt i 
ara, ajuda en la coordinació de 
l’Escola. És l’exjugador Jonat-
han Ortuño, a qui L’Escapvlat 
ha volgut entrevistar.

Quin és el teu càrrec?
Coordinador de l’Escola no 
federada al Camp de l’Àliga 
compartint aquesta tasca amb 
Jordi Almirall i coordinador dels 
equips federats de Fundació 
que són un prebenjamí, sis 
benjamins, quatre alevins, un 
infantil i un cadet. 

Quines funcions específi-
ques et toca desenvolupar?
Gestió, organització i posada 
en pràctica de la filosofia d’Es-
cola, així com la transició dels 
jugadors als nostres equips 
federats. També faig seguiment 
i informes dels 13 equips fede-
rats al Futbol Base.

Com veus l’evolució de l’Es-
cola els darrers anys?
Mai hagués imaginat quan vaig 
entrar que pogués arribar on 
és ara amb tants alumnes, uns 
800 nens. A més la formació 
que s’hi dóna es boníssima. 

Creus que és un dels llocs 
de formació esportiva més 
ben valorats de Barcelona?
Nosaltres tenim molt clars els 
nostres objectius i les nostres 
famílies saben on estan. Cal 
primer passar-s’ho bé fent es-
port, aprendre les nocions bà-
siques i en tercer lloc competir. 
A les famílies els hi agrada això 
i cada cop hi ha més demanda.

Com et va sortir la possibi-
litat de treballar per l’Escola 
de l’Europa després de pen-
jar les botes?
Desenvolupava una tasca simi-
lar a l’escola THAU quan li van 
oferir la direcció de l’Europa al 

meu company Xavi Lucas. Em 
va posar un projecte damunt la 
taula i no vaig dubtar. 

El soci de tota la vida, afi-
cionat al Primer Equip, sap 
que encara hi ets al club? Et 
comenta alguna cosa?
Em consta que si perquè els 
caps de setmana quan vaig al 
Nou Sardenya o pel barri em 
pregunten com puja la base o 
com veig el Primer Equip. Em 
tracten molt bé. 

Quin record tens de la teva 
etapa com a jugador?
Recordo emocions com el pri-
mer any que vaig arribar i ens 
vam salvar al darrer minut amb 
un gol de Surrallés o amb l’as-
cens al camp del Masnou amb 
un golàs del brasiler Carlos. 
Cinc temporades donen per 
molts records. Em quedo amb 
els bons sempre.

Com veus l’equip actual? 
Quines diferències trobes 
amb el club de la teva etapa 
en actiu i amb el d’ara?
Veig que en els darrers 4 anys 
s’estan fent molt bé les co-
ses perquè hi ha un projecte 
i confiança en el cos tècnic 
cosa que per l’esportista és 
molt important. Les diferències 
que jo veig respecte a la meva 
etapa, són principalment l’es-
tabilitat tant socio-econòmica 
com esportiva. Jo no la vaig 
viure i com a exemple diré que 
en cinc temporades. 

Lucas i tu sou dos exjuga-
dors treballant pel club. És 
aquest el camí a seguir? 
Integrar l’esportista en altres 
funcions un cop penjades les 
botes és bo. És evident per-
què un esportista quan s’ha 
vinculat emocionalment en 
un club i es retira és molt més 
fàcil que aquest sentiment, 

coneixements i experiència la 
traslladi a les noves generaci-
ons perque la porta dins i ho 
ha experimentat en primera 
persona. Tant de bo tots el 
entrenadors i professionals del 
club fossin exjugadors. 

Per on passa el futur de l’Es-
cola a curt termini?
No se què passarà en el futur 
però si tenim clar que volem 
mantenir la reputació que s’ha 
guanyat l’Escola any a any i en 
segon lloc poder evolucionar i 
millorar el nivell dels nostres 

jugadors per tal que arribin als 
equips federats esportistes de 
més nivell cada vegada. 

A nivell personal, quins rep-
tes esportivo-laborals tens 
pensats pel futur?
Actualment em sento molt 
realitzat i feliç a l’Europa però 
tots tenim somnis i aspiracions 
i m’encantaria formar part d’un 
staff tècnic en un equip profes-
sional amb dedicació plena al 
esport de la meva vida. que 
lògicament és el futbol.
T’atreviries amb un pronòs-

tic de classificació final del 
Primer Equip?
Donades les circumstàncies 
que abans he exposat, quant 
a la feina ben feta durant els 
darrers anys jo crec que això 
ha de donar els seus fruits 
i aquest equip no ha de re-
nunciar a res, però com em 
demanes un pronòstic et diré 
que acabaran entre els set 
primers de la lliga... tot i que 
espero equivocar-me i que 
es pugui arribar a disputar el 
playoff. Seria molt maco gaudir 
d’això al club 

Jonathan Ortuño: “L’estabilitat social, econòmica
i esportiva d’ara jo no la vaig viure com jugador”
L’exjugador del Primer Equip forma part de l’engranatge de l’Escola de Futbol de l’Europa
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La revolució comunicativa de les xarxes socials

[Redacció] · El temps passa 
ràpid i en ple segle XXI les 
tecnologies avancen amb pas 
de gegant entre nosaltres. Per 
a les empreses i en el cas con-
cret que ens ocupa pels clubs 
de futbol, és imprescindible a 
cada moment saber donar el 
salt al tren que toca en cada 
moment, encara que aquest ja 
estigui en marxa.

Actualment, tota entitat que 
vulgui comunicar-se amb els 
seus usuaris, seguidors o socis 
ha de tenir una clara presència 
en el món 2.0, és a dir, en les 
xarxes socials. Eines com 
Facebook i Twitter, les més 

destacades del sector comu-
nicatiu actual, són potents 
canals de comunicació per fer 
arribar la informació des de 
qualsevol racó del planeta, en 
un breu instant de temps i amb 
càpsules contingudes de text 
per focalitzar i centrar l’atenció 
en el missatge directe i sense 
distraccions informatives.

L’Europa, pioner dins el món 
de l’esport modest català en 
tasques de comunicació virtual 
des de l’any 2001, ha seguit 
el ritme i l’evolució dels temps 
a cada moment, començant 
per la pàgina web oficial (que 
el proper mes de novembre 

celebrarà el seu 11è aniver-
sari) i acabant per la forta 
presència en el món 2.0 i les 
xarxes socials. De fet, l’equip 
de Gràcia suma ara mateix 
més seguidors online entre 
les xarxes de Facebook (face-
book.com/ceeuropa) i Twitter 
(twitter.com/ceeuropa) que no 
pas visites diàries a la pàgina 
web, que segueix sent el mitjà 
de referència per a la consulta 
de la informació però de forma 
més àmplia, detallada, gràfica 
i reposada, convidant a una 
lectura del soci o aficionat en 
moments de més disponibilitat 
de temps. Sens dubte, la imme-
diatesa viu al món 2.0.

En aquest sentit, l’entitat es-
capulada és líder en la seva 
categoria. L’Europa és el sisè 
club de futbol de Catalunya 
més seguit a Twitter, la prin-
cipal xarxa social. És l’únic 
de Tercera Divisió en aquesta 
llista de primers equips.

Com no, l’equip gracienc és el 
club més seguit a internet dels 
que formen el seu grup de lliga, 
amb 1.667 seguidors al compte 
principal a Twitter (@ceeuropa) 
i un total de 1.902 sumant els 
altres comptes oficials de ca-
ràcter específic, el de Futbol 
Base (@europabase) i el de 
Femení (@europafemeni).

Aquests prop de 2.000 segui-
dors virtuals en xarxes socials 
superen la mitjana diària de 
1.350 visites a la pàgina web 
del club. El soci i seguidor 
que vol informació al minut, 
fa servir ja aquest nou entorn 
virtual, més encara des que 
els telèfons mòbils permeten 
la connexió a internet i l’accés 
a tot tipus d’aplicacions.

L’Europa, que no descuida 
tampoc els vels formats (per 
a mostra, aquest periòdic) 
seguirà innovant i adaptant-se 
al tren de la tecnologia, la co-
municació i el servei informatiu 
pels seus associats 

Dos nous canals Twitter del club: @europabase i @europafemeni
[À. G.] · El compte oficial de 
l’Europa a la xarxa social Twit-
ter (@ceeuropa) s’amplia ara 
amb dues comptes online més, 
específiques pel seguiment 
de les dues altres seccions 
esportives i competitives del 
club, el Futbol Base i l el Futbol 
Femení. D’aquesta manera el 
departament de comunicació 

del club busca facilitar als socis 
i usuaris d’aquestes xarxes 
el fet d’arribar a la informació 
d’una forma directa i classifi-
cada, separant els continguts 
generals (i el seguiment minut 
a minut del Primer Equip) de 
les novetats, resultats i mo-
viments que donin els equips 
que formen part d’aquestes 

dues estructures esportives. 
Així, totes les persones inte-
ressades en el seguiment, al 
minut, dels resultats que tin-
guin lloc en l’entorn del Futbol 
Base de l’Europa poden fer 
“follow” a internet al compte 
@europabase , d’igual forma 
amb els equips femenins de 
l’entitat, seguint l’adreça ofi-

cial d’@europafemeni des de 
qualsevol PC o dispositiu mòbil 
adaptat.

D’aquesta manera els socis, 
seguidors i familiars implicats 
o amb especial interès per 
seguir uns resultats o equips 
concrets, gaudiran de dues ei-
nes específiques que perme-

ten donar més immediatesa al 
coneixement dels moviments 
que tenen lloc, en la vessant 
esportiva, dins l’entitat.

Entre tots tres comptes oficials 
que gestiona el club la xifra de 
2.000 seguidors està a tocar 
de ser superada, consolidant 
així el seu servei social 

L’Europa ja té més seguidors a Twitter i Facebook que visites diàries a la pàgina web oficial, 
confirmant l’evolució digital del club i la seva tasca pionera en l’entorn de la comunicació 2.0
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