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editorial
Constatant la letargia
No hi havia cap presentació del Futbol Base ni l’Escola. Tampoc
s’inaugurava cap canvi de gespa. Ni tan sols es jugava el partit
de famosos de La Marató de TV3. Les 1.630 persones que es
van donar cita per veure l’Europa contra l’Olot en el darrer partit a
casa de la primera volta de la lliga ho van fer per motivació 100%
esportiva, per pur interès de veure el segon contra el primer, un
Europa il·lusionant en ratxa positiva contra un equip fet a base de
talonari per conquerir sobradament la Tercera Divisió i mirar cap a
la Segona B com a clar objectiu.
Segurament aquesta xifra d’espectadors no serà tampoc a partir
d’ara la tònica habitual i quan passi pel Nou Sardenya un equip
en aquell moment molt pitjor classificat, l’assistència baixarà.
Però la nombrosa presència de seguidors, fins i tot neutrals, en el
partit disputat durant la vigília de Reis, amaga al seu darrere una
constatació: l’interès per seguir l’Europa no mor, simplement dorm
esperant èpoques millors, com passa amb molts històrics del
futbol i, fins i tot, a la LFP, amb menor assistència per la crisi.
L’augment de la mitjana d’edat
del soci de l’Europa i el fet
que el jovent que s’incorpora
encara no hagi explotat en
número, no vol dir que l’Europa
tingui risc de ser minoria en el
seu impacte social ni el futbol
català de desaparèixer. Per
molts és conegut que l’Europa
guarda encara moltes generacions ‘amagades’ de seguidors,
de periodistes que són de l’Europa però no tenen ocasió o espai
de parlar-ne en els seus mitjans -per política esportiva i criteris
d’importància de la divisió on milita-. És cert que és més agraït i
té molt més valor el soci fidel que, es militi a Segona B o en categories regionals, no falla mai i estima els colors per sobre d’oportunismes esportius. Però no és menys cert que l’Europa guarda
en un somni similar a una letargia un gruix de gent almenys interessada en treure el cap per l’estadi de tant en tant, quan l’equip
va bé, juga a les posicions capdavanteres o ofereix un bon cartell
en el partit d’aquell cap de setmana.

L’interès per seguir
l’Europa no mor,
simplement dorm
esperant èpoques
millors, com passa
amb molts històrics
del futbol
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Europa-Olot: 1.630 espectadors
El Nou Sardenya registra una gran entrada per derrotar el líder
[À. Garreta] · La victòria que va
sumar el Primer Equip de l’Europa davant l’Olot no només va
deixar una gran imatge i regust
sobre la gespa, sinó que va
anar acompanyada d’una visió
global de la tribuna principal de
l’estadi que feia molts anys que
no es veia.
L’èxit, també de públic. 1.630
espectadors es van donar cita
al recinte escapulat en un dia
que serà recordat per les cues
a l’exterior quan s’havien jugat
15 minuts de partit. L’entorn
més proper de l’Europa anava
ple del partit contra l’Olot durant
la setmana prèvia. A diferència
d’altres setmanes, el partit del

conjunt escapulat estava en
boca de més gent de l’habitual,
de més mitjans de comunicació
dels que acostumen a cobrir la
Tercera Divisió i fins i tot en el
dia a dia de mercats i comerços
del barri. El soci, penyista i historiador, Xavier Vidal, va piular
a Twitter durant el partit que
de cop i volta havien aparegut
“europeistes sota les pedres”.
Raó no li falta.
I no pas com un comentari per
titllar d’oportunista ningú, sinó
per constatar un fet amagat
però sempre present en l’entorn del club: l’Europa té molts
més seguidors i simpatitzant
que el que la darrera dècada

d’irregulars resultats volia semblar demostrar. Aquesta gran
presència de públic, sense cap
element ‘extra’ motivador com
ara les presentacions de base,
demostren que entre socis,
simpatitzants, amants del futbol
català en general, periodistes,
jugadors i entrenadors de base
i afició visitant, tothom qui va
veure en directe el duel hi va
anar per una total motivació
100% personal.
Un gest que demostra que el
nombrós públic que històricament havia arrossegat l’Europa
no havia desaparegut, només
estava esperant despertar d’un
llarg temps de son

Són petits fets puntuals, esporàdics, però que constaten que si
un dia aquesta entitat torna a donar-li verdor als llorers de la seva
història i puja categories, arrossegarà també gent al seu darrere
Aspecte de la tribuna al minut 15 de partit. Encara hi havia gent al carrer esperant entrar.
RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Creus que el futbol dels equips de Barcelona
viu una segona i moderna joventut?

Sí

72,5%

No
27,5%

l’enquesta
Igual que no es juga per Nadal, s’hauria
de fer el mateix (no jugar), per Reis?

A) Sí
B) No
Vota a: ceeuropa.cat. Cada mes publicarem el
resultat de la darrera enquesta del portal web.
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Carlos Guzman, jugador de l’any 2012 a Tercera
[À. G.] · Un jove futbolista for-

mat a la base gracienca s’ha
doctorat enguany a Tercera
Divisió i ho ha fet com a millor
futbolista dels 20 equips i de
totes les demarcacions durant
l’any natural 2012. Carlos
Guzman ha estat reconegut
pels vots dels internautes del
portal “lajornada.cat”, passant
per davant de velles glòries,
jugadors mítics i davanters
golejadors de renom.
La seva és, segurament, una
feina d’aquelles que s’anomenen sorda. No atura gols, tampoc acostuma a fer-ne gaires.

Cap de les dues és la seva
missió. Carlos Guzman, als
seus 22 anys, s’ha consolidat
dins l’onze titular de l’Europa
i, més enllà d’això, acaba de
ser reconegut pels vots dels
lectors d’aquest jove però popular mitjà digital com el millor
futbolista de Tercera de l’any
2012 en totes les posicions
del camp i en tots els equips.
Tal com informa el propi portal,
amb un 34% dels vots, el migcampista escapulat ha superat
el també migcampista del
Figueres, Guillem Cornellà i el
davanter de l’Olot, Carlos Mar-

tínez, que han obtingut el 17%
dels vots. Com a perseguidors
més immediats, el defensa de
la Gramemet, Guillem Ramon
(11%) i l’estrella del Manlleu,
Baruc Nsue (6%).
Lògicament, Guzman també
figura, al mig del camp, dins
l’onze ideal de la lliga elaborat
per aquest portal, on l’Europa
torna a ser protagonista: és
l’equip que més jugadors aporta a aquesta alineació, amb
tres: Víctor Duran, León i el
citat Guzman. Sens dubte, tot
fruit de l’excel·lent segon tram
d’any dels graciencs

Carlos Guzman s’ha consolidat com un home important del futbol català modest

Óscar Muñoz o la història de l’arribada somiada
[Carles Garcia] · Óscar Muñoz

va debutar amb l’Europa en el
primer desplaçament del mes
desembre, a Palamós, i ho va
fer amb dos gols que van ser
fonamentals per sumar els
tres punts davant el conjunt
empordanès. L’aposta del cos
tècnic per suplir la baixa de
Cebri va encetar el seu camí
com a europeista per la porta
gran: arribar i moldre.

Óscar Muñoz en el darrer partit de l’Europa jugat a La Pobla de Mafumet

Només van ser 78 minuts sobre la gespa natural del Nou
Municipal de Palamós, però
amb sensacions immillorables
per un jugador que, fins llavors,

El Palamós-Europa, votat millor partit de l’any
[Redacció] · L’Europa ja té millor partit del 2012.

Es tracta del triomf per 1 gol a 3 que l’equip
escapulat va obtenir a Palamós. Segons els
internautes de ceeuropa.cat, que des de fa
quatre anys trien el seu duel predilecte, aquest
mereix ser l’escollit amb aclaparadora majoria:
un 80% de vots d’entre les desenes i desenes
de socis, aficionats i seguidors que han votat.

Des que l’any 2009 el departament de premsa
del club va decidir fer passar a la història un
partit cada 365 dies com el millor d’aquell any
natural, triat de forma consensuada entre la
pròpia afició gracienca, el triomf de l’Europa a
Palamós aquest passat mes de desembre és
el més votat amb diferència respecte la resta
de partits competidors

només feia dues setmanes
que havia arribat al grup,
procedent del Castelldefels.
La lesió de Cebri va posar l’ai
al cor a tota l’afició gracienca
i, quan es va confirmar el seu
abast, el cos tècnic va haver
de moure’s ràpidament per
aconseguir omplir el seu forat
durant el que resta de temporada. Ho va fer amb agilitat i,
pel que s’ha demostrat sobre
el camp, amb moltíssim ull
clínic, incorporant un davanter
que aporta el mateix nivell i
les mateixes garanties i que
complementa la punta d’atac
per donar opcions de joc.

Ara, i després d’un molt bon
debut, Pedro Dólera va afirmar
estar molt content i va assegurar que l’equip es troba ”en el
mateix punt que si tingués a
Cebri disponible”. L’afició que
es va desplaçar fins al Baix
Empordà va aplaudir quan el
jugador va deixar el terreny de
joc. Els següents partits, a casa
i fora, aportant gols i assistències clau, van mantenir aquests
aplaudiments. Un símptoma
inequívoc que l’inici d’aquesta
nova etapa d’Óscar Muñoz en
la seva carrera pot ser molt
gratificant tant per ell com per
l’europeisme... i que duri!

Primer Equip

4

20 de gener del 2013

Els millors registres en una primera volta
L’Europa signa la seva màxima puntuació a mitja lliga entre els anys que ha jugat a Tercera
À. Garreta i G. de Moner

L’empat sense gols a La Pobla
de Mafumet va significar, pel
Primer Equip gracienc, sumar
39 punts al tancament de la
primera volta, la xifra més alta
de la seva història en aquesta
categoria, on és el rei català
-l’equip que més vegades hi
ha jugat-. L’actual temporada
2012/2013 estableix la nova
marca: 39 punts (en 19 jornades). Supera en un punt la de
la temporada 1997/1998, on
l’equip va aconseguir 38 punts
i va acabar la temporada guanyant la segona Copa Catalunya consecutiva.
No obstant, aquell equip va
acabar caient de les posicions
de play-off i no el va disputar
un cop arribats a la darrera
jornada del calendari. El tercer
lloc en punts l’ocupa l’equip
de la temporada anterior, la
1996/1997 amb 36 punts (en
aquesta ocasió en 20 jornades),
on l’equip va guanyar la primera
Copa Catalunya i, llavors sí, va
disputar promoció d’ascens.
Aquell gruix d’anys centra la
majoria de dades positives en
aquest aspecte, donat que el
quart lloc és per la temporada posterior a les copes, la
1998/1999, amb 34 punts. Curiosament, la cinquena posició
del podi és també per un Europa dirigit per Pedro Dólera, el de
la temporada 2010/2011, amb
33 punts. Tots aquests anys
ajudats, sens dubte, pel factor
de comptar les victòries per

valor de tres punts. No obstant,
la present temporada rècord
segueix tenint aquest honor si
també fem la mitjana amb dos
punts per victòria. Comparant
aquest particular podi i centrantnos en la temporada que ens
ocupa, la comparativa mostra
que l’actual Europa és l’equip
que menys derrotes ha encaixat
a la primera volta d’aquest ‘top
5’ i també l’equip que menys
gols en contra ha rebut. La
seguretat defensiva és, sens
dubte, un dels principals factors
que explica el canvi de ‘xip’ i de
resultats de l’equip respecte la
temporada passada.
A continuació, algunes de les
xifres de l’equip en aquesta
primera volta:
• 11 victòries, 6 empats i 2
derrotes; aquests són els números de l’Europa en 19 jornades. Amb només 2 derrotes,
els de Dólera són juntament
amb l’Olot (1r) i el Manlleu (4t)
l’equip amb menys partits perduts de la lliga.
• Cap d’aquestes 2 derrotes
han estat al Nou Sardenya.
L’Europa segueix invicte a casa
i hi ha aconseguit 21 punts de
27 possibles.
• La millor ratxa de victòries
consecutives és de 4, aconseguides entre la jornada 15 a la
jornada 18.
• Des de la derrota en temps
afegit contra el Cornellà a la

jornada 9, l’Europa no ha tornat a perdre. Des d’aleshores,
7 victòries i 3 empats que han
catapultat l’Europa en la classificació i l’han deixat a 7 punts
de la cinquena posició.
• En les 19 jornades, l’equip ha
estat només 6 setmanes fora
de la zona de play-off. De les
13 restants, en 4 ha ocupat la
quarta posició, en 7 el tercer
lloc i en 2 ha estat segon. Encara no ha estat líder.
• En l’apartat golejador, l’Europa destaca més per la seva
solidesa defensiva que per la
producció golejadora. Amb 12
gols –una mitjana de 0,63–,
l’Europa és el tercer equip amb
més bona defensa de la lliga,
només superat per l’Olot (9) i el
Manlleu (11). En l’apartat golejador -25 gols, 1,32 per partit–,
és 5è però ha marcat 8 i 7 gols
menys que l’Olot i el Cornellà
respectivament.
• Dels 11 partits que ha guanyat l’Europa, 7 ho ha fet per
la mínima i 4 per dos gols
de diferència. En 8 partits ha
aconseguit mantenir la porteria
a zero –6 victòries i 1 empat– i
en només 3 no ha pogut foradar
la porteria rival.
• L’Europa és un equip de segones parts. Ha marcat més del
doble de gols al segon temps
–8 a les primeres parts, 17 a
les segones–. 9 d’aquests 17
gols han estat en l’últim quart
d’hora de partit

Les millors primeres voltes en punts
2012/2013 · 39 punts (19 jornades)
Entrenador: Pedro Dólera
PG: 11 / PE: 6 / PP: 2 / GF: 25 / GC: 12
1997/1998 · 38 punts (19 jornades)
Entrenador: Bartolomé “Tintín” Márquez
PG: 12 / PE: 2 / PP: 5 / GF: 35 / GC: 18
1996/1997 · 36 punts (20 jornades)
Entrenador: Josep Moratalla
PG: 11 / PE: 3 / PP: 6 / GF: 35 / GC: 28
1998/1999 · 34 punts (19 jornades)
Entrenador: Albert Roca
PG: 10 / PE: 4 / PP: 5 / GF: 33 / GC: 23
2010/2011 · 33 punts (19 jornades)
Entrenador: Pedro Dólera
PG: 9 / PE: 6 / PP: 4 / GF: 27 / GC: 20

Entrevistes, reportatges, les millors fotos i l’actualitat del club a: ceeuropa.cat
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Veterans solidaris en favor dels nens més necessitats
La vigília de Reis va oferir un doble encontre davant el FC Barcelona per recollir joguines
Redacció

El doble duel que van protagonitzar els veterans de l’Europa
i el FC Barcelona amb motiu de
la campanya de recollida de joguines per afavorir nens sense
recursos, va ser un èxit de participació i entrega de regals. El
Nou Sardenya va ser una festa
on la gent es va retrobar amb
velles glòries tant del conjunt
europeista com del blaugrana.
Entre les cares conegudes pels
socis i seguidors del conjunt
local podria destacar la de Ma-

nolo, popularment conegut per
les penyes com ‘Bota de Oro’,
davanter dels anys 90 que va
aconseguir el títol de la Copa
Catalunya. Al cantó barcelonista, el capità de l’equip i cara
més visible, un veterà molt jove,
recent incorporat a les files
blaugranes, el migcampista -i
ara comentarista de Televisió
de Catalunya-, Gerard López.
A les 10 del matí, es va jugar
un partit especial de veterans
de més de 50 anys. Allà hi
van coincidir, de curt, els tres

darrers presidents de l’Europa:
Guillaume de Bode, Joan Josep
Isern i Conrad Pugés. L’encontre va finalitzar 2-2. A l’hora
central del matí, a les dotze,
els veterans de l’Europa i del
Barça van buidar-se sobre la
gespa, amb victòria blaugrana
per la mínima: 1-2.
La recollida va ser un èxit i desenes i desenes de regals es
van acumular per repartir entre
els nens de les entitats amb les
que col·labora el CE Europa i la
Fundació

A dalt de tot, Manolo ‘Bota de Oro’ lluitant una pilota. A l’esquerra, foto de família dels participants. A la dreta, part d’una caixa plena de joguines recollides pels més necessitats.
LES FITXES DELS PARTITS DEL PRIMER EQUIP (des de la darrera publicació de L’Escapvlat)
Lliga · J12 · Nou Sardenya · (18/11/12) · 1.850 espectadors · EUROPA 2 - SANTBOIÀ 1
EUROPA: Rafa Leva, Édgar, Alberto, Víctor Duran, Aitor Torres, Valderas, Javi Lara, Camacho, Romero (Diego, 65’), Cebri (Guzman, 54’) i Rovira (Cano, 84’). SANTBOIÀ: Jaume Albert, Isaac, Dani Iglesias (Javi Calvo,
58’), Erencia, Fran (Joel, 71’), Heredia, Del Moral (Cristian, 61’), Ivan Díaz, Jordi Martínez, Jaime i Sergio. ÀRBITRE: José María Quintana Carmona (Girona). TARGETES: Grogues a Rafa Leva, Alberto, Valderas i Javi
Lara (Europa) i a Jordi Martínez i Sergio (Santboià). GOLS: 0-1 (Jordi Martínez, 25’); 1-1 (Guzman, 55’); 2-1 (Camacho, 82’).
Lliga · J13 · Municipal de Manlleu · (25/11/12) · 450 espectadors · MANLLEU 1 - EUROPA 1
MANLLEU: Barragan, Masoliver (Seuma, 83’), Archi, Gely, Masó, Putxi, Ivan Fernández (Juanjo, 45’), Baruc, Manel Sala, Sergio Ginés i Adrià Casanova (Fortet, 60’). EUROPA: Rafa Leva, Víctor Duran, Alberto,
Guzman, León, Valderas (Mañosa, 85’), Romero (Delmàs, 38’), Javi Lara, Camacho, Rovira (Diego, 80’) i Édgar. ÀRBITRE: David Congost Larrosa (Sabadell). TARGETES: Grogues a Masoliver, Ivan Fernández, Baruc,
Sergio Ginés i Juanjo (Manlleu) i Rafa Leva, Alberto, Guzman, León, Camacho i Édgar (Europa). GOLS: 0-1 (Javi Lara -p-, 31’); 1-1 (Manel Sala, 93’).
Lliga · J14 · Nou Sardenya · (02/12/12) · 650 espectadors · EUROPA 1 - CASTELLDEFELS 1
EUROPA: Rafa Leva, Édgar (Delmàs, 70′), Víctor Duran, Cano, León, Valderas (Epitié, 46′), Guzmán, Javi Lara, Rovira, Camacho i Diego. CASTELLDEFELS: Marc Ramírez, José Santos, Marc Martínez, Mario, Uri,
Montilla, Jorge Sánchez, Gilberto, Naoufal (Sergio Prieto, 92′), Roldán (Gordillo, 75′) i Édgar Doblas (Sani, 65′). ÀRBITRE: Pere Barceló Roca (Girona). TARGETES: Grogues a Guzmán (Europa) i Mario i José Santos
(Castelldefels). GOLS: 0-1 (José Santos, 20’); 1-1 (Diego, 85’).
Lliga · J15 · Municipal de Palamós · (09/12/12) · 250 espectadors · PALAMÓS 1 - EUROPA 3
PALAMÓS: Bayona, Raul Calvo, Ivan Díaz (Gálvez, 81’), Batanero (Jaume Duran, 74’), Ritxi (Pons, 72’), Javi Revert, Cano, Sergio García, Biri, Subi i Venzal. EUROPA: Rafa Leva, Aitor Torres, Víctor Duran, Cano,
León, Valderas, Javi Lara, Guzmán (Rovira, 88’), Diego (Delmàs, 74’), Óscar Muñoz (Epitié, 78’) i Camacho. ÀRBITRE: Roger Sales Font (Anoia). TARGETES: Grogues a Iván Díaz (Palamós) i Javi Lara, Valderas, León
i Aitor Torres (Europa). GOLS: 1-0 (Biri, 50’); 1-1 (Óscar Muñoz, 58’);1-2 (Guzmán, 64’); 1-3 (Óscar Muñoz, 68’).
Lliga · J16 · Nou Sardenya · (16/12/12) · 600 espectadors · EUROPA 3 - BALAGUER 2
EUROPA: Rafa Leva; Aitor Torres, Víctor Duran, Alberto, León; Mañosa (Delmàs, 46′), Guzmán, Valderas (Epitié, 77′); Diego (Rovira, 77′), Oscar Muñoz i Camacho. BALAGUER: Nogués; Ruben Egea, Giribet, Jony,
Jerson, Xavi Gràcia, Adrià (Joan Martínez, 89′), Benet, Iban Parra, Sergi i Isaac. ÀRBITRE: Luis Pablo Querol (Tortosa). TARGETES: Grogues a Valderas, Óscar Muñoz i Alberto (Europa) i a Ruben Egea, Isaac, Benet i
Iban Parra. GOLS: 1-0 (Óscar Muñoz, 2’); 1-1 (Adrià, 9’);1-2 (Adrià, 12’); 2-2 (Guzmán, 54’); 3-2 (Epitié, 84’).
Lliga · J17 · Municipal de Vic · (23/12/12) · 250 espectadors · VIC 0 - EUROPA 1
VIC: Adri Buetas, Ramon Carrascal, Marc Garcia, Jordi Pla, Héctor, Poves (Bernat, 63’), Alexis (Solernou, 60’), Pol Coll, Marc Casas (Puigdesens, 73’), Roger Casas i Marcel Verdaguer. EUROPA: Rafa Leva, Aitor Torres, Cano, Víctor Duran, Édgar, Javi Lara, Guzman, Camacho, Óscar Muñoz (Epitié, 75’), Diego (Rovira, 61’) i Delmàs (Mañosa, 87’). ÀRBITRE: José Francisco Pérez Bueno (Maresme). TARGETES: Grogues Ramon
Carrascal, Héctor, Pol Coll i Marcel Verdaguer (Vic) i a Édgar i Rovira (Europa). GOLS: 0-1 (Cano, 48’).
Lliga · J18 · Nou Sardenya · (05/01/13) · 1.630 espectadors · EUROPA 1 - OLOT 0
EUROPA: Rafa Leva, Édgar, Víctor Duran, Cano, León, Valderas, Guzman, Javi Lara, Camacho (Rovira, 81’), Óscar Muñoz (Epitié, 67’) i Delmàs (Diego, 74’). OLOT: Óscar, Peña, Abel, Carlos Martínez, Uri, Roger, Vallès, Hostench, Freixa, Raül (Roca, 59’) i Francolí. ÀRBITRE: Vicente Alexandre Muñoz Baquero (Terrassa). TARGETES: Grogues a Rafa Leva, Víctor Duran, León i Javi Lara (Europa) i a Abel, Uri i Roca (Olot). GOL:
1-0 (Javi Lara, 52’).
Lliga · J19 · Municipal de La Pobla · (13/01/13) · 230 espectadors · POBLA MAFUMET 0 - EUROPA 0
POBLA MAFUMET: Alberto, Juli Serrano, Mozo, Serra, Víctor Oribe, Kako (Ernest, 83’), Vernet (Fran Carbià, 64’), Ruben Casanova, Eric Vía, Cunill i Madero. EUROPA: Rafa Leva, Édgar, Víctor Duran, Cano, Xavi
León, Javi Lara, Delmàs (Rovira, 61’), Valderas, Óscar Muñoz (Epitié, 53’ i aquest per Diego, 82’), Guzman i Camacho. ÀRBITRE: Alfonso Oliva Bueno (Vilafranca). TARGETES: Grogues a Víctor Oribe (Pobla de Mafumet) i a Javi Lara i Delmàs (Europa). GOLS: -.

Vols tornar a llegir els 34 periòdics anteriors de L’Escapvlat? CEEUROPA.CAT
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.

TOT L’EUROPA EN UN CLIC
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L’Europa, en defensa del català
[Redacció] · La junta directiva

del Club Esportiu Europa va
emetre recentment un comunicat oficial sobre el model
lingüístic actual a Catalunya
per manifestar el seu suport
incondicional a l’escolarització en català, com a model
integrador i de cohesió social
reconegut internacionalment.
El comunicat és el següent:
“La Junta directiva del CE
Europa vol manifestar el seu
suport incondicional al model
lingüístic actual de Catalunya.
És prou evident que, en les
darreres dècades, ha contribuït
de forma decisiva a la cohesió
social i a l’equitat i, per tant, a la
convivència en el nostre país.
Creiem que el seu qüestionament en aquests moments és
una greu irresponsabilitat i un
intent innecessari de crear un

conflicte allà on no n’hi ha. Nosaltres, com a club defensem i
defensarem sempre la dignitat
del nostre país i rebutgem qualsevol intent de fractura social
emparant-se en raons falses
i injustificades de discriminacions inexistents per causes
lingüístiques.

fins l’actualitat, el club ha decidit mantenir més ferms que
mai els seus valors. Defensar
la llengua i cultura que li són
pròpies a la terra on vivim va
més enllà de ser d’esquerres,
de centre o de dreta i molt més
enllà de qualsevol ideologia
política o pensament social.

El nostre Club estarà sempre al costat del diàleg, de la
responsabilitat, del consens i
de la construcció d’una convivència pacífica i integradora,
de la qual Catalunya n’és un
exemple internacionalment
reconegut”.

Diferents actes socials, esportius i de la Fundació de
l’Europa són exemple de compromís amb el país. L’Europa,
per exemple, és un dels pocs
clubs futbolístics de la ciutat
que, juntament amb els dos
grans de Primera Divisió, està
sempre present en l’ofrena
floral que cada Diada de l’onze
de setembre té lloc davant el
monument a Rafael Casanova.

Conegut és, al llarg de la història, el compromís de l’Europa
i el seu entorn més proper (la
Vila de Gràcia) amb Catalunya
i els seus valors. Ara i sempre.
Davant les agressions del model lingüístic que està rebent
Catalunya des de fa un anys

Aquest mateix periòdic, mitjà
únic entre clubs modestos a
Catalunya, és un exemple.
Pensat i escrit en català

Més seguretat i comoditat a l’estadi Nou Sardenya
[Redacció] · Els dies de descans per les festes de Nadal
van servir per aplicar dues
millores als serveis i prestacions de l’estadi Nou Sardenya, una d’elles de vital
importància. Durant la falta
d’activitat esportiva oficial
el recinte ha incorporat un
desfibril·lador a la infermeria i
cadires a les dues banquetes.
Dues millores en matèria de
seguretat i comoditat.

just entrar per la boca de
vestuaris del recinte, al mig
del camp. Aquesta mesura
preventiva de seguretat servirà per poder actuar amb
rapidesa en cas d’una emergència greu.

Una caixa de seguretat amb
un aparell portàtil desfibril·
lador penja de la paret dreta de la sala d’infermeria
principal del Nou Sardenya,

El fred marbre ha deixat pas
ara a 9 cadires per a cada banqueta, pintades amb
colors blanc i blau, com no
podia ser d’altra manera

D’altra banda i en un tema
molt més banal, les banquetes de local i visitant de
l’estadi ja llueixen les seves
primeres cadires en 18 anys.

L’equip de futbol de ‘La Xarxa’ vesteix de l’Europa
[Redacció] · La tradicional ‘Lliga de Mitjans’, campionat que
disputen a Barcelona des de
fa dècades els periodistes de
diferents mitjans de comunicació en format de lliga privada,
té color escapulat aquesta
temporada. L’equip de premsa
de La Xarxa vesteix 100% amb
els colors del club, escapulats
de dalt a baix. La competició
ha començat aquesta mateixa
setmana a Barcelona.

En una iniciativa sense precedents, el CE Europa ha
decidit col·laborar amb l’equip

d’esports i els periodistes de
La Xarxa. L’antic equip de COM
Ràdio -que recentment ha
canviat de nom empresarialvestia amb els colors vermell i
negre, igual que el seu logotip
corporatiu. Amb la incorporació
del nou nom i els nous colors
blanc-i-blaus, l’inici de la propera ‘Lliga de Mitjans’ de futbol
sala comptarà amb un equip
escapulat, el de la Xarxa.
A les oficines del club, el periodista esportiu Ignasi Trapero
va recollir la primera i simbòlica
samarreta que vestiria l’equip
d’aquest mitjà de comunicació

dies més tard. Ho va fer de
mans del president de l’entitat, Guillaume de Bode i del
gerent del club, Carlos Pablos.
El campionat consta de dues
divisions. L’equip de La Xarxa
juga a Primera i el primer rival
va ser l’equip de premsa del
diari Sport. El passat dimarts,
al pavelló de Bac de Roda, l’estrena va ser victoriosa (2-1). En
aquesta categoria, que compta
amb campionat de lliga i copa,
militen, al marge de La Xarxa,
el citat equip d’Sport i els periodistes de BTV, TVE, AS, SER,
El Mundo i Barça TV
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Vane Obis, la jugadora amb més anys al CE Europa
L’Escapvlat entrevista a tot un referent, present i històric, de la secció femenina de l’entitat
[J. V.] · Vanessa Obis, ‘Vane’,
és la jugadora del Femení A de
l’Europa que porta més temporades al nostre club; concretament, aquesta és la novena en
què vesteix la samarreta escapulada. Va arribar molt jove i ha
estat sempre titular indiscutible
amb tots els entrenadors que
ha tingut. Ara, als 24 anys, és
ja, amb diferència, la jugadora
que més partits ha jugat amb
l’Europa femení.

A L’Escapvlat l’hem volgut
entrevistat per conèixer-la una
mica més a fons.
Quan i com va ser el teu fitxatge per l’Europa?
Vaig arribar a l’Europa al maig
del 2004, un cop finalitzada
la temporada, procedent del
Badalona. Aquell any l’Europa i el Badalona compartien
categoria, el que va suposar
que ens enfrontéssim en lliga.
D’aquesta manera és com em
van conèixer, i a l’acabar la
temporada es van posar en
contacte amb mi. El fet que
aquell any l’Europa acabés
pujant de categoria va fer que
no m’ho pensés, ja que em feia
molta il·lusió jugar a Nacional.
Vaig començar entrenant amb
el B, però passat l’estiu vaig començar la pretemporada amb
el primer equip, on debutaria
en la 2004-2005.
Com et definiries tu mateixa
com a jugadora?
Crec que com a jugadora sóc
un reflex de com sóc jo dia a
dia. Sóc constant i treballadora.
També sóc molt respectuosa
amb l’equip, les companyes i
els entrenadors. Considero que
tinc molt caràcter, tot i que amb
el temps l’he après a controlar.
M’agrada agafar responsabilitat i participar al màxim,
per això m’agrada jugar de
migcentre. Des de sempre he
sabut que la velocitat no és el
meu fort, per això he explotat
altres recursos com jugar al
toc o el xut.
En aquests nou anys, deus
haver viscut moltes experiències, quin és el teu millor
record en el club ?
Després de tants anys és difícil
quedar-te només amb un record. De fet, no crec que hi hagi
un millor que un altre. Al llarg
d’una temporada et passen
moltes coses i de molt bones
que mereixen ser recordades;
entrenaments que te’ls passes
rient, partits contra rivals que
t’agraden jugar, partits que
t’esforces i obtens recompensa, d’altres que no acaben
com voldries però no importa

perquè saps que has fet el que
has pogut... I sobretot, les companyes i amigues que coneixes
i amb qui comparteixes equip
dia a dia, sense les quals res
seria el mateix. Tot això fa que
any rere any decideixi continuar, dedicant una part del meu
temps a jugar a futbol, però
també a viure experiències que
em fan riure, gaudir i sentir-me
bé amb el que faig.
I el pitjor?
Esportivament, el pitjor record
que tinc és l’any passat amb el
descens. Tot i que són coses
que passen a ningú li agrada
acabar així la temporada.

“El factor psicològic
és important
en el nostre futbol.
Tothom ho té
present, però
costa d’aplicar”
Semblava com si tot l’esforç i
totes les hores dedicades no
servissin de res. No obstant,
i vist ara amb perspectiva,
no em sembla tan dolent per
tot el que he pogut aprendre
d’aquesta experiència.A nivell
personal, una lesió d’espatlla
que em va obligar a operarme el tinc marcat com un dels
moment més durs. Sobretot
perquè una lesió no només
t’afecta a nivell esportiu: al dia
següent t’has de llevar per anar
a treballar o estudiar, sembla
com si perdessis la llibertat
i haguessis de dependre de
tothom. Una lesió pot arribar a
ser molt dura i incapacitant per
un esportista.
Aquest any l’equip té un
objectiu molt clar, l’ascens,

“Sóc constant
i treballadora.
Respectuosa
amb l’equip,
les companyes
i els entrenadors”
i sembla que aneu pel bon
camí, oi?
Sí, de moment anem pel camí
que volem, i esperem que així
continuï. Tenim un equip molt
equilibrat i competitiu capaç
de guanyar a qualsevol equip
d’aquesta lliga. A més, l’equip
està molt unit i sap què vol. Això està sent el més important,
que totes tenim molt clar on
volem arribar i farem el que faci
falta per arribar-hi.

Crec que la frase “quan saps
on vas, tot vent et sembla favorable” s’adequa al que vull
dir exactament.
Què fa la Vane a part del
futbol? Hobbies? Feina?
Estudis?
Faig una mica de tot. De dilluns
a divendres intento seguir una
rutina; pels matins treballo i per
la tarda em segueixo formant
com a psicòloga, aquest any
fent un màster de coaching.
Per les nits entre setmana, si
no estic entrenant, normalment
faig coses tranquil•les com llegir, anar a sopar amb les amigues o anar al cinema. Ara bé,
quan arriba el cap de setmana
intento fer el major nombre de
coses gratificants. La veritat
és que sóc bastant activa i
m’agrada fer excursions, anar
a passejar o fer altres esports
com jugar a bitlles.
Sabem que ets psicòloga,
t’agrada el món de la psicologia esportiva? T’agradaria
dedicar-t’hi?
Sí, tot el que estigui relacionat
amb la psicologia m’agrada,
tot i que he de reconèixer
que no m’he especialitzat en
aquesta àrea. Això vol dir que
probablement desconegui o
se m’escapin temes concrets
relacionats amb l’esport. La
veritat és que fins fa poc no
m’havia plantejat dedicar-me
al món de la psicologia esportiva, i probablement tampoc
em dedicaria totalment a això,
però si que m’agradaria provar
ja que considero que és molt
útil i necessari, i personalment
uniria dues de les meves passions: psicologia i esport.
Creus que es valora el tema
de la psicologia en un futbol
amateur com el vostre?
Es valora en el sentit que es
té present, però després no
s’aplica. Els entrenadors han
après o han escoltat que per
un elevat rendiment és important el factor psicològic, per
això parlen de dinàmiques
d’equip, de motivació, d’estar
concentrat i relaxat... Ara bé,
cap entrenador t’ensenya a
relaxar-te o concentrar-te.
Motiven a l’equip, però no individualment. Et demanen que
confiïs en tu i que facis el que
saps fer, però no et diuen com.
Les instruccions es recorden,
però no es segueixen, ja que
et diuen què fer, però no com. I
aquí està el principal problema.
Sovint necessiten recursos.
Finalment, un desig esportiu per aquest 2013?
L’ascens

Així la veuen alguns dels màxims
responsables tècnics que ha tingut
Jordi Vela · Coordinador del Futbol Base i Femení
“La Vane és una jugadora 10, Treball, constància, qualitat,
compromís, implicació, disciplina, esforç, regularitat...tot això
és Vane Obis”.
Lluís G Mur · Exentrenador Femení A
“És una gran lluitadora, tot entrega i punt d’honor. Excel-lent
jugadora, complidora, responsable i molt disciplinada tàcticament. Jo sempre li demanava que xutés més, perquè té
un gran xut”.
Siscu Pujol · Exentrenador Femení A
“És una jugadora excepcional, no només per les seves aptituts, sinó perquè es la jugadora que et dóna equilibri tàctic
a l’equip. A més, és una de les jugadores amb el compromís
més gran que he conegut”.
Fredi Martín · Exentrenador Femení i sotscoordinador FB
“És d’aquelles jugadores que sempre t’agrada tenir, treballadora, implicada i enamorada del futbol, amb un rol important
dins de l’equip on aporta constantment equilibri i treball. L’he
conegut en dues etapes diferents: de petita tenia el caràcter
que calia per ser important; amb la maduresa ha guanyat en
criteri i en la serenor que trasmet al camp. La Vane és tot un
exemple”.
Carlos Navas · Actual entrenador Femení A
“Quan vam arribar a l’Europa, de les primeres coses que vam
aprendre va ser que teníem una jugadora 10, no només pel
seu dorsal, sinó pel que representa dins i fora del camp. La
Vane és una jugadora extraordinària i una treballadora nata.
Companyerisme, educació i treball són algunes de les seves
virtuts, a part de la seva qualitat com a jugadora i la seva
estima per la samarreta escapulada”.
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Maria Cinta López Aguilera: l’esperit de l’Europa. Carta del soci Albert Benet
[Albert Benet] · Aquest Nadal,
tot observant el cel, m’he adonat que la constel·lació escapulada brilla amb més força que
mai. Dedueixo que l’esperit de
la senyora Cinta (1917-2012) ja
hi deu haver arribat i que ha començat a impregnar d’alegria
la resta d’estels que formen
un punt de trobada de tots els
europeistes que ja no hi són.
Allà dalt, s’hi haurà retrobat
amb son marit, l’Emilio Sales i
amb son germà Manel, dels qui
va rebre la passió per l’Europa.
“Si te’n vas al futbol, jo també
hi vinc”, va dir un dia la Cinta
a l’Emilio. Aleshores, l’entrada
valia 3 pessetes i en Manel
li va pagar la meitat i la seva
mare, l’altra.

Ella es va endur les agulles de
fer ganxet perquè temia que
aquell joc no li agradaria. La
història es va repetir més d’un
diumenge fins que l’Emilio li va
dir: “Cinteta, t’haurem de fer
sòcia”. Dit i fet. A principis del
1940, la senyora Maria Cinta
López i Aguilera va causar
alta a l’Europa, que aleshores jugava provisionalment al
camp del Martinenc mentre la
junta arranjava el terreny arbrat
llogat al capdamunt del carrer
de Sardenya. A finals del 1940,
la Cinta va assistir al partit
inaugural del camp nou, que

va enfrontar l’Europa al Granollers (1-0, gol de Serracant).
D’aleshores ençà, el camp de
l’Europa va esdevenir la seva
segona llar i el punt de trobada amb tots els seus amics i
coneguts.
Al llarg de 72 anys de sòcia (va
morir amb el carnet número
3), la Cinta va transmetre uns
valors clars i constants a tots
els qui la vam conèixer: fidelitat, optimisme i constància. Un
tarannà admirable que va anar
forjant des de ben xica a causa
de les dificultats amb què es va
trobar a casa seva.
Treballadora incansable va fer
mans i mànigues per a superar
les penúries de la postguerra.
Durant 18 anys va cuidar son
marit impossibilitat i mai no es
van donar de baixa del club.
Un cop va enviudar, no va
renunciar al seu Europa: “Sóc
ocell de bosc i no de gàbia”,
acostumava a dir. Diumenge
rere diumenge, cap al camp
amb son germà fins que en
Manel va deixar de venir per
problemes de salut. Al Nou
Sardenya ja només hi venia
ella. A la Cinta, li agradava
la gresca col·lectiva i per
aquest motiu sempre va voler
integrar-se a alguna de les
penyes escapulades. Primer

va formar part del Grup familiar”, després de l’Agrupació
europeista i durant un espai
breu, del Caliu gracienc. Les
excursions li carregaven les piles i mirava de no perdre-se’n
cap. La darrera que va poder
fer en grup va ser a la Garrotxa
coincidint amb l’Olot-Europa
(2-2) de final de la temporada
passada. “L’Europa ens necessita i potser és la última sortida
que puc fer”, va exclamar-me
per telèfon uns dies abans de
l’encontre. La malaltia que li
havien diagnosticat al mes
d’abril anava debilitant-la. Va
lluitar fins al darrer instant.
Era una dona vital, autònoma,
enèrgica i positiva.
Goso afirmar que la senyora Cinta ha estat una sòcia
exemplar que d’haver nascut
home (o en una societat menys
masclista) hauria ocupat la
presidència o si més no, hauria estat a quasi tota junta de
l’Europa. No ha estat així però
el seu pes en el club és comparable al que van tenir o tenen
altres grans mites tant al camp
com als despatxos. Perquè ella
reunia totes les essències del
soci i ja sabem que sense la
massa social, aquest Europa
no té cap sentit. Com el cel, que
sense estels no té cap gràcia.
Visca l’Europa!

Històrica foto: la senyora Cinta López al costat de son marit en una
llotja de l’Europa l’any 1946. Rere seu, fuamnt, el jugador més llegendari de la història del club, Manel Cros, ja retirat en aquella època.
Foto: arxiu Albert Benet

