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editorial

Aprendre dels errors
Si obrim el diccionari de tòpics del futbol, un dels més encertats
per fer servir enguany en clau Europa és aquell que diu “al futbol
pot passar de tot”. La mostra, veure com una plantilla, gairebé
idèntica en integrants de l’equip, passa una temporada de patir
per no baixar de categoria a estar virtualment classificada pel
play-off d’ascens a Segona B.
Cada vegada més jugadors i entrenadors, així com altres experts
del món del futbol, coincideixen en afirmar que aquest esport
té un percentatge més baix de tàctica cada any que passa. La
majoria de claus que expliquen un èxit o un francàs es troben en
l’aspecte mental, social (intern, de vestidor) i motivador. Lògicament, una bona tàctica, una alineació coherent i saber reaccionar
a qualsevol imprevist del partit sobre la marxa complementen
necessàriament el rendiment esportiu de forma inevitable.
Només d’aquesta manera s’explica el canvi de xip i dinàmica del
Primer Equip, d’una temporada a l’altra, un canvi que bé podria
sortir als llibres d’història. Els
jugadors, tret d’alguns reforços
El canvi de xip
que certament han augmentat el nivell en determinades
i dinàmica del
posicions, són pràcticament els
Primer Equip,
mateixos. Uns jugadors que no
d’una temporada és que hagin desenvolupat les
a l’altra, bé podria seves qualitats futbolístiques
de cop i volta, sinó que un facsortir als llibres
tor mental i motivador diferent,
però amb les mateixes persod’història.
nes, ha provocat el canvi.
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Un horitzó de xifres ‘top’
El Primer Equip podria superar el seu sostre de punts a Tercera Divisió
[Àngel Garreta] · Els punts que

ara mateix suma l’Europa a la
taula classificatòria marquen
una de les més altes xifres de
l’equip en aquesta categoria.
L’equip, per si falten més motivacions, té més reptes al davant, com ara intentar superar
el rècord absolut de punts en
aquesta categoria on l’Europa
és l’equip català que més hi
ha militat al llarg de la història.
Cap altre conjunt del país ha
disputat tantes temporades
a Tercera. L’equip gracienc
només ha estat dues vegades
campió, a més de forma conse-

cutiva, les temporades 61/62 i
62/63, aquesta última amb èxit
esportiu en la fase d’ascens,
pujant l’equip gracienc a Segona A, categoria professional
que va mantenir cinc anys
consecutius.
Centrant-nos en l’actual divisió,
l’equip dirigit per Pedro Dólera
ja ha igualat els punts amb
què aquell que entrenava Juan
Moscoso va disputar play-off
d’ascens. La lliga 00/01 es
va finalitzar amb 63 punts. La
plantilla d’enguany té encara
21 punts més per disputar en el

campionat en curs. La temporada 96/97, la del primer títol de la
Copa Catalunya, va ser la més
exitosa a nivell de números.
La ja històrica plantilla dirigida
per Josep Moratalla va sumar
un total de 74 punts, xifra que
marca l’horitzó a superar.
Les 5 millors temporades en
total de punts a Tercera
1) 1996-1997: 74 punts
2) 1995-1996: 70 punts
3) 1998-1999: 66 punts
4) 2000-2001: 63 punts
5) 1999-2000: 62 punts

Així, amb el mateix cos tècnic i la base de la dramàtica temporada passada, s’està aconseguint viure una temporada que va camí
de rècord i que, encara no matemàticament però sí virtualment,
tornarà a situar l’Europa en un play-off d’ascens. “Play-off”, una
paraula que fins ara semblava maleïda pronunciar.
És evident que els protagonistes de la decepcionant temporada
passada s’han conjurat, primer cap a ells mateixos individualment, després en grup, per no tornar a passar pel calvari del curs
anterior. Aquesta mentalització i motivació, unides a una autèntica
lliçó d’aprendre dels propis errors per part d’uns i altres, explica
el bon rendiment d’aquest any. Un bon exemple que al futbol, de
vegades, per reaccionar no cal cremar-ho tot
Plantilla de la temporada 1996 / 1997 que té encara en el seus registres el rècord de punts totals a Tercera Divisió
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Rebaixaries el número d’equips per
fer un calendari sense jornades
en dimecres?
Sí

58,8%

No
41,2%

l’enquesta
Per quin canal d’informació propi del club
t’informes més habitualment?

A) La pàgina web
B) El periòdic
C) Twitter i/o Facebook
Vota a: ceeuropa.cat. Cada mes publicarem el
resultat de la darrera enquesta del portal web.

L’Escapvlat per dins...

• Edició i Consell Rector

• Fonts informatives i gràfiques

Junta Directiva del CE Europa

Arxiu documental i web del CE Europa.

“L’Escapvlat” és un mitjà de comunicació

• Direcció

• Contacte

oficial del CE Europa que depèn de forma

Àngel Garreta (Cap de Premsa)

info@ceeuropa.cat

directa del Departament de Premsa i vinculat

• Redacció

Publicitat: Montse Figuerola (Tel. 692 601 263)

amb els altres canals del club (web i xarxes

Xavier Vidal, Jordi Vela,

• Informació diària sobre el club

socials) a nivell informatiu corporatiu.

David Bley, Isabel Ocaña i Àngel Garreta

ceeuropa.cat · @ceeuropa · facebook.com/ceuropa

“L’Escapvlat” està produït per DeBarris,

• Maquetació i Fotografia

• Dipòsit legal: B-14.046-2010

SCCL. “L’Escapvlat” té una periodicitat de

Àngel Garreta

caràcter mensual amb 2.500 exemplars.

remimages.com

... qui som?

campus

14 d’abril del 2013

3

El Campus de l’Europa ja apunta a l’estiu
L’entitat i els màxims responsables esportius treballen en la confecció d’una nova edició d’un referent barceloní
[Redacció] · Després d’un nou

èxit esportiu amb el Campus de
Setmana Santa, no hi ha temps
per descansar als despatxos
del CE Europa.
Els responsables esportius del
club ja treballen en la confecció
d’un nou Campus d’Estiu, el
de més referència de l’Europa
dins la ciutat de Barcelona. El
pas dels anys ha consolidat
aquesta oferta esportiva gracienca que, des de fa unes
poques edicions, es bifurca en

dues vessants clares i determinades: al Nou Sardenya, un
Campus lúdic, destinat a la diversió dels més menuts sense
oblidar que la preferència, com
no pot ser d’altra manera, és
el tracte de la pilota i la millora
en la pràctica d’aquest esport.
Al Camp de l’Àliga, un Campus
de tecnificació -jugadors de
camp i porters-, que també és
una diversió estiuenca però on
es busca específicament una
millora de la tècnica i els coneixements del futbol per posar

en pràctica posteriorment amb
un caràcter més competitiu.
La matrícula ja està oberta per
a la inscripció de jugadors, ja
siguin vinculats actualment a
l’Europa, provinents de fora
o d’altres clubs (amb permís
específic d’aquests per participar-hi).
A L’Escapvlat i també els canals habituals de comunicació
del club es detallaran més
conceptes en breu

4

entrevista

14 d’abril del 2013

La tasca d’un responsable econòmic

Què fan exactament les àrees econòmica i comptable del club? Parlem amb el seu màxim responsable
amb les obligacions.
És la vostra prioritat?
Sí, per no gastar més del que
podem generar, no tenir deutes ni impagats, adequar les
despeses, mantenir el club
sanejat, tot això, que és bastant
complicat de gestionar, ho fem
per poder mantenir l’estructura
del club, i per tant, per garantir
el seu futur.

Robert Biete, directiu tresorer del CE Europa
Isabel Ocaña

Assessor fiscal i comptable,
Robert Biete forma part de la
Junta Directiva de l’Europa
des que va començar el darrer
mandat. S’encarrega de la tresoreria i l’Àrea Econòmica.
Com encarregat de l’Àrea
Econòmica, quines tasques
et pertoquen regularment?
Principalment, has de portar
el control comptable: dirigir

tots els pagaments, gestionar
totes les despeses que hi ha
al club i fer un seguiment per
assegurar-nos que no patim
econòmicament.Per exemple,
que ningú quedi impagat. Hem
de ser solvents. Intentem tenir
el club econòmicament sanejat,
i a dia d’avui és així, estem
absolutament al dia amb els
organismes oficials. Hi ha una
normativa fiscal i una de laboral, i tot això requereix d’un
seguiment constant per complir

I com a tresorer quines activitats desenvolupes?
Internament, a banda del control comptable, negociem amb
proveïdors i fem reunions sovint
per analitzar com es troba el
club. Externament, suposa negociar amb bancs, o mirar de
fer contractes amb uns o amb
uns altres per intentar garantir
l’estabilitat.
Com és el teu dia a dia com
a directiu?
Jo no treballo aquí a l’Europa,
per tant, intento dedicar-li tot el
temps que la meva activitat professional em permet dedicar.
Però en el meu cas concret,
vinc aquí sovint, perquè quan
no has de signar una cosa,
has de venir a revisar algun
tema concret, i a més, visc aquí
mateix, al costat.

Tens algú que t’ajudi?
Aquí com a empleat del club hi
ha un comptable, podríem dir
que ell s’encarrega de portar al
dia la comptabilitat, fa la seva
tasca sota la meva supervisió.
És fàcil combinar la teva feina i la teva vida?
Sóc assessor fiscal i comptable, és a dir que la meva activitat professional va enfocada

“Fem un seguiment
per assegurar-nos
que no patim.
Ningú queda
impagat.
Estem al dia”
en el mateix sentit que l’activitat
que em toca desenvolupar en
aquesta junta. Se’m fa molt
fàcil saber de què parlo i a més
tinc ho faig a gust i amb moltes
ganes.
Creus que es valora la feina
que feu?
No ho sé si es valora. Suposo
que hi haurà gent que sí, gent
que sovint està per aquí i veu
la feina que fas. Però en ocasions hi ha d’altres que no són

conscients de la quantitat de
gestions i reunions que s’han
de fer, no només aquí, sinó fins
i tot durant la nostra jornada
laboral particular.
Com comença la teva vinculació amb l’Europa i com
arribes a la Junta?
L’any 1975 ja venia aquí amb
el meu pare. Vaig marxar fora,
però sempre intentava seguir
l’Europa. Quan vaig tornar a
Barcelona vaig formar part de
la junta directiva de la Penya
Caliu Gracienc, on vaig estar
gairebé 10 anys, fins que amb
l’entrada del nou mandat de
junta directiva, se’m va proposar portar l’Àrea Econòmica.
Quins records et queden de
l’època penyista?
Boníssims. Vaig estar molt a
gust durant els anys que vaig
formar part de la junta de la
penya.
Com veus el teu futur dins
del club?
Espero estar molts anys aquí.
És un club que m’estimo molt.
Porto gairebé tota la meva
vida aquí, i ara dins de la junta
directiva si puc aportar la meva experiència laboral ho faré
encantat de la vida
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El millor moment de ceeuropa.cat
Camí dels dotze anys de vida a la xarxa, el portal web oficial del club registra el major nombre de visites
Àngel Garreta

Més de 1.412 visites al dia de
persones diferents. Aquesta
és la mitjana que, a dia d’avui,
ofereix el portal ceeuropa.cat.
Sens dubte, una xifra molt i
molt elevada per tractar-se d’un
club modest de futbol amb un
portal monotemàtic i d’àmbit
purament local.
Camí de fer 12 anys de vida
a la xarxa (el proper 11 de novembre), la pàgina web oficial
de l’Europa viu plenament consolidada com a mitjà informatiu
de referència i ofereix més
continguts interns i més varietat
d’articles que mai.
En ple èxit de les xarxes socials com Twitter i Facebook,
on l’Europa també té forta presència, el portal web no perd
el tren de l’actualitat i segueix
capitalitzant la major part de
l’atenció i els serveis. A nivell
de registres i estadístiques
curioses pels lectors, cal co-

mentar que ceeuropa.cat figura
en el lloc 2.058.700 de pàgines
web més vistes de tot el món
sencer. El que pot semblar
una xifra molt allunyada en un
‘ranking’, queda notablement
significada si considerem que
existeixen al planeta més de
250 milions de portals.
D’entre qui cerca informació
del club i d’orígen no sap com
es diu la web de l’Europa, la
majoria de recerques que hi
porten s’estableixen amb els
mots “ce europa”, separats,
que representen el 46,38% de
les cerques, tot i que la forma
més comú d’entrar encara és
escriure el domini sencer a la
ruta del navegador. El portal
de cerques Google és el segon
motor d’accés al portal.
Amb gairebé 45.000 persones
confiant cada mes en els serveis del portal, ceeuropa.cat
manté una salut de ferro i es
consolida com un dels actius
més importants del club

El portal va veure la lluny el dia 11 de novembre de l’any 2001 sota el nom “ceeuropa.com”.
Actualment és el portal informatiu oficial de referència entre els clubs modestos del #futbolcat

Les xarxes socials, el reforç més complementari
[À. G.] · Quan va veure la llum ceeuropa.cat, parlar d’internet era parlar, només, de pàgines web. Era l’etapa
on el món digital, als pocs anys de vida, va superar la
seva primera crisi, la ‘crisi del 2000’. L’aparició del portal
escapulat es va donar, en el temps, a la vegada que el
creixement d’una tecnologia que la societat va començar
a adoptar com a necessària per les seves activitats.

Darrerament, parlar d’internet és fer-ho d’un món d’infinites possibilitats i de diferents aspectes relacionats. La
informació, en aquest cas d’un club de futbol, no només
es troba estàtica en un portal web, sinó que també es pot
trobar en dues principals xarxes socials, les més punteres
al món: Twitter i Facebook. Els usuaris, lluny de necessitar
un PC o MAC en un lloc físic per connectar amb l’Europa,

ho poden fer ja de forma mòbil amb qualsevol dispositiu
amb connexió a internet i seguir els quatre canals d’informació de l’entitat: pàgina web, periòdic L’Escapvlat
(es pot llegir online en PDF), i les dues xarxes socials
anteriorment citades.
Centrant-nos en les xarxes socials, l’Europa ja disposa de
més de 2.230 seguidors a Twitter i 1.690 a Facebook que
cada dia -tot l’any, sense excepció- reben puntual informació del club. Per tots aquests canals, el departament
de premsa del club i la seva xarxa de col·laboradors en
redacció de text, entrevistes i fotografies, distribueixen tot
el que cal saber sobre l’entitat, el Primer Equip, Futbol
Base, Escola, Femení, Fundació i altres aspectes de
l’esport que tinguin a veure amb el club

LES FITXES DELS PARTITS DEL PRIMER EQUIP (des de la darrera publicació de L’Escapvlat)
Lliga · J28 · Estadi Nou Sardenya · (17/03/13) · 1.367 espectadors · EUROPA 1 - CORNELLÀ 0
EUROPA: Rafa Leva, Aitor Torres, Alberto, Víctor Duran, Javi Lara, Valderas, Guzman (Ivan Álvarez, 78’), Delmàs (Mañosa, 67’), Camacho (Epitié, 15’), Óscar Muñoz i Rovira. CORNELLÀ: José Bermúdez, Joel, José,
Capó (Pla, 86’), Israel, David, Juli, Pep Caballé (Dani Martí, 82’), Enric, Puerto (Civil, 76’) i Boris. ÀRBITRE: Ruben Ávalos Barrera (Igualada). TARGETES: Grogues a Rafa Leva i Guzman (Europa) i a Israel i Pep
Caballé (Cornellà). GOLS: 1-0 (Alberto, 72’).
Lliga · J29 · Vilatenim · (24/03/13) · 700 espectadors · FIGUERES 1 - EUROPA 1
FIGUERES: Ureña, David Busquets, Alforcea, Murga, Moñino, Marc Teixidor, Barrera (Pedro del Campo, 65’), Grau, Guillem Cornellà, Pol Compte (Jairo, 79’) i Micaló. EUROPA: Rafa Leva, Aitor Torres, Víctor Duran,
Cano, Alberto, Valderas (Guzman, 57’), Romero (Ivan Álvarez, 78’), Javi Lara, Óscar Muñoz, Mañosa (Delmàs, 72’) i Rovira. ÀRBITRE: Israel Gómez Hernández (Lleida). TARGETES: Grogues a Busquets, Alforcea,
Marc Teixidor, Pol Compte i Jairo (Figueres) i a Valderas i Mañosa (Europa). GOLS: 1-0 (Moñino, 33’); 1-1 (Javi Lara -p-, 75’).
Lliga · J30 · Estadi Nou Sardenya · (29/03/13) · 700 espectadors · EUROPA 4 - VILAFRANCA 0
EUROPA: Rafa Leva , Édgar , Alberto, Víctor Duran, Aitor Torres, Javi Lara, Rovira(Delmàs, 70’), Óscar Muñoz, Valderas, Romero (Diego, 50’) i Guzman (Mañosa, 80’). VILAFRANCA: Miguel Ramos, Javi González,
Domínguez, Ismael, Dani Antolínez, Puchi, Marcos, Valerio (Dani Delgado, 63’), Oriol Molins, Brian (Maldonado, 45’) i Márquez (Alabau, 45’). ÀRBITRE: Andrés José Paéz Brines (Tortosa). TARGETES: cap.
GOLS: 1-0 (Óscar Muñoz, 32’); 2-0 (Valderas, 38’); 3-0 (Guzman, 64’); 4-0 (Óscar Muñoz, 88’).
Lliga · J31 · Mpal. Joan Baptista Milà · (07/04/13) · 500 espectadors · SANTBOIÀ 1 - EUROPA 1
SANTBOIÀ: Quinti, Víctor, Javi Calvo, Fran González, Isaac, Del Moral (Miki Estrada, 82’), Pedro, Heredia, Kevin (Dani Iglesias, 76’), Jordi Martínez i Collado (Aiham, 74’). EUROPA: Rafa Leva, Édgar, Alberto, Víctor,
Aitor Torres, Javi Lara, Mañosa (Delmàs, 45’), Rovira, Diego (Cano, 68’), Óscar Muñoz (Epitié, 76’) i Valderas. ÀRBITRE: Rafael Díaz Melero (Lleida). TARGETES: Grogues a Javi Calvo, Isaac -dues i expulsió minut
85-, Del Moral i Aiham (Santboià) i a Víctor Duran (Europa). Vermella directa a Édgar -minut 30- (Europa). GOLS: 1-0 (Jordi Martínez -p-, 31’); 1-1 (Delmàs, 57’).

Vols tornar a llegir els 36 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.

CEEUROPA.CAT
TOT L’EUROPA EN UN CLIC
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Carlos Navas: “En molts clubs el futbol
femení està abandonat. A l’Europa no”
L’Escapvlat entrevista el tècnic encarregat de retornar l’equip femení a la segona categoria del futbol
[Isabel Ocaña] · Després d’una primera conversa

telefònica amb Carlos Navas, concertar una entrevista amb ell és d’allò més fàcil. Tot i la seva
jornada laboral al marge del futbol, que realitza
fora de Barcelona, ens comenta que pràcticament cada dia, ja sigui pels entrenaments de
l’equip o per altres assumptes, ha de venir a la
ciutat des de Rubí, on viu. Així doncs, a la tarda
del dia següent ens trobem al Nou Sardenya,
on precisament aquell dia no hauria d’anar per
portar un dels tres entrenaments setmanals que
realitza el seu equip, el Femení de l’Europa.
Navas n’és l’entrenador des que va començar
A aquestes alçades de la
temporada, quan l’ascens és
cada cop més a prop, és més
fàcil caure en la relaxació?
Ara estem en una situació
complicada, perquè l’objectiu
no està aconseguit i encara
queda molta lliga, però sí que
està bastant encarrilat. Això
fa que motivar cada dia a les
jugadores costi més, perquè
l’equip va guanyant partits, fins
i tot golejant, i en ocasions amb
poc rendiment de les rivals.
Com afecta això a la rutina?
El dia a dia es complica perquè
falta poc, la gent està pensant
més en arribar a aquest objectiu final de l’ascens. Per aquest
motiu intentem que el temps
que ens queda per aconseguir-ho sigui dinàmic i divertit
i, paral·lelament, seguim intentant jugar bé al futbol.
I amb tots aquests pensaments i bona classificació,
com està l’equip avui?
Si ho valorem des de la vessant física, l’equip està molt
bé. Guanyem alguns partits de
golejada perquè en els trams
finals nosaltres físicament
estem millor. Anímicament, el
grup és excepcional, i entre
elles soles sovint ja es motiven.
Fan pinya i a aquestes alçades
elles estan molt contentes.
Sou un dels equips menys
golejats del campionat, però
on destaqueu és en la tasca
golejadora, amb quasi 100
gols a favor!
No som un equip amb moltes
jugadores davanteres. De fet,

al principi de la temporada el
que ens preocupava era que
no teníem cap jugadora de
perfil golejador, i també per
això treballàvem molt més la finalització en els entrenaments.
Però un cop començada la
temporada es va incorporar
una jugadora, de quinze anys,
que és la que està fent molts
d’aquests gols, la Clara, i a
més, tot i la seva joventut, s’ha
adaptat molt bé al grup.
Tot i que encara no estaves
al club la temporada passada, com creus que va afectar
el descens?
Nosaltres vam intentar que
l’equip de la temporada passada es quedés, però també
volíem que qui es quedés tingués realment ganes i estigués
compromesa. L’equip, tot i així,
està bastant renovat, però les
que es van quedar se sentien
com a part del descens, i són
les primeres que han desitjat
tornar a la categoria estatal.
Coneixies l’equip abans?
Nosaltres venim de fora, de
Rubí, i no coneixíem ni les
que ja estaven ni les que van
arribar a l’estiu. De fet, qui es
va encarregar de les incorporacions i confecció va ser en
Jordi Vela, que sens dubte ha
fet una gran feina.
Durant l’any, l’objectiu de
l’ascens ha creat angoixa?
El principi de la temporada
va ser dur. L’objectiu del club
era recuperar la categoria i,
inevitablement, penses en què
podria passar si no s’assoleix

el repte, i a més, la pretemporada no va ser del tot bona. Per
acabar d’arrodonir-ho, quan va
sortir el calendari de lliga, ens
vam trobar que en la primera
jornada ens tocava l’Espanyol,
i en la segona l’Igualada, tots
dos equips de la part alta de la
classificació en la temporada
anterior. Això va fer venir dubtes sobre com ens aniria. Vam
perdre el primer partit a casa 1

“Venir a l’Europa
era un salt
de qualitat.
El Femení és
el tercer equip
de l’entitat
i això es nota”
a 4. S’esperava molt de l’equip,
i fos per una cosa o per l’altre
no acabaven de sortir les coses. El segon partit al camp de
l’Igualada es va guanyar 0 a 1,
i a partir d’aquí la mentalització
de l’equip va anar a millor.
Centrem-nos en el tècnic.
Quan comença la teva vinculació amb el futbol femení?
A Rubí vam fundar l’Sporting
Rubí, on portava un equip benjamí masculí. En aquella època
el futbol femení no era el que
és ara i el grau de responsabilitat no era el mateix. Teníem
un equip femení amateur, i jo
acostumava a anar a veure-les
i tenia molt bona relació amb
les jugadores. Segurament,
va ser aleshores quan em vaig
adonar que el futbol femení

aquesta campanya, i té l’equip líder i cada cop
més a prop de tornar a la categoria nacional, que
va perdre la passada temporada. Amb camisa i
formal, ens rep a l’estadi, i ell mateix busca un
lloc on poder conversar tranquil·lament, la sala
de premsa del club és el lloc escollit.
Amb gran fluïdesa i proximitat va esmicolant
les claus de la temporada, com desenvolupa
la seva feina i com se sent al club. També ens
parla de les seves aspiracions i desitjos, que
comencen per fer del Femení el campió de lliga
en la present temporada.

era diferent del masculí, i que
era molt interessant. Però per
diferents circumstàncies vaig
haver de deixar el futbol femení
durant una època.
Com hi vas tornar?
En aquella època em vaig
especialitzar en l’entrenament
de porters, desenvolupant
aquesta tasca al Marianao
Poblet, i més tard vaig acabar
al San Cristòbal, a Terrassa.
El penúltim any que vaig estar
allà va arribar un equip de
futbol femení en bloc, fins i
tot amb entrenador. A meitat
de temporada l’entrenador va
plegar i jo em vaig oferir per
portar l’equip.
Des que estàs a l’Europa,
com valores l’experiència?
No vam venir amb por, però
al principi sabíem que veníem
de treballar en clubs diferents,
més de barri, més socials,

potser. Per nosaltres venir aquí
era un salt de qualitat. Però
estàvem contents d’ingressar
en un club com l’Europa, i
el tracte, des del primer dia,
ha estat molt bo. A més, el
Femení és el tercer equip de
l’entitat i això es nota en el dia
a dia. En molts clubs el futbol
femení està abandonat, però
a l’Europa no. Tot i ser el més
professional dels clubs en què
he treballat, no deixem de tenir
un entorn proper i social.
Com veus el teu futur en el
món del futbol?
En els darrers anys jo m’he
dedicat més a la coordinació
esportiva i l’administració, i en
el futur immediat no ho sé, però en un de més llunyà sé que
el meu futur no és entrenar.
Mai m’he acabat de considerar
un entrenador, sinó més aviat
un gestor de grups. M’agrada
molt la feina de despatx
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L’afició, el club i els cicles dels èxits de l’Europa

[Àngel Garreta] · La història de
l’Europa és cíclica: després
d’un gran èxit, sempre arriba
una etapa més fosca de rendiment esportiu. És així des dels
seus inicis. Aquells gloriosos
anys 20, amb dimensió mediàtica, títol de lliga l’any 23 i final
de Copa del Rei, fundació i
participació a la Primera Divisió
estatal... van finalitzar amb un
ensorrament total durant les
dècades dels 30 i 40.

Posteriorment, l’equip va tornar a posar el peu al futbol
professional l’any 1963, pujant
a Segona (ara Segona A). Després de cinc anys, descens de
categoria i més d’una dècada

llarga transitant per Tercera o
Regional sense pena ni glòria.
Als anys 90, ascens a Segona
B i, tot i el retorn a Tercera,
construcció del Nou Sardenya
i obtenció de dos títols de la
Copa Catalunya, al marge
de disputar un bon grapat de
promocions d’ascens. La dècada següent no ha estat una
excepció al que la història del
club marca: patint a Tercera,
descens a Primera Catalana i,
des del retorn l’any 2005, cap
possibilitat de disputar una
nova promoció... fins ara.
Dotze anys sense play-off són
segurament més que suficients
per una afició que, tot i estar

al corrent d’aquests cicles
històrics del longeu Europa, fa
anys que ha fet la seva pròpia
catarsi i cura d’humilitat. També el club. Ara, amb un altre
tarannà, mereixem tornar d’allà
on venim. Diem això perquè
potser hauriem d’admetre que
als anys 90 i principis del 2000
anàvem tots (club i afició) una
mica pujadets. De ‘sobrats’,
criticant quedar tercer enlloc de
segon. Sens dubte, aquests 12
anys bé ho hauriem donat tot
simplement per no patir.
És temps de girar novament el
mitjó de la història. Hem après
la lliçó. Toca començar un nou
clicle d’èxit. Us va bé ara?

Camacho estarà recuperat per jugar la promoció
[Redacció] · La lesió que va

obligar Roberto Camacho a
abandonar el terreny de joc
en l’Europa-Cornellà al minut
15 de partit va confirmar les
males sensacions que va donar ‘in situ’ durant la disputa
del partit.

L’extrem té un petit trencament
a la zona de l’adductor i el primer càlcul aproximat va donar
un mes i mig de baixa. Allargar
o escurçar els dies dependrà
de la pròpia evolució, que ara
mateix és favorable. Si es manté el termini, el jugador ja no

tornaria a estar en condicions
de disputar partits fins al penúltim o darrer partit de la lliga
regular, però podria arribar en
condicions de disputar el més
que probable -encara no matemàtic però sí gairebé del tot
encarrilat- play-off d’ascens

8

publicitat / Última HOra

14 d’abril del 2013

Obert el període de proves
per entrar al Futbol Base
[Redacció] · L’àrea esportiva

del Futbol Base del CE Europa obre enguany un nou
procés de selecció per a
jugadors en edat base que
vulguin competir a nivell
federat amb els colors del
club gracienc.
Per accedir a aquestes proves cal omplir un formulari
personal que es pot descarregar de la pàgina web del
club o bé completar en les
pròpies oficines del club (c/
Secretari Coloma, 140, de
dilluns a divendres d’11 a 14
i de 17 a 20 hores).
Les proves estan obertes
a tot tipus de jugador, ja

sigui algú que actualment
no practica aquest esport
de forma federada o algú
que ja milita en un altre club
federat en aquesta temporada actual, la 2011/2012.
En aquest darrer cas, el
sol·licitant haurà d’accedir
a les proves que realitza el
CE Europa amb un permís
signat pel seu club d’orígen.
El club es reserva el dret a
autoritzar a fer les proves
als jugadors que, sota criteris coordinatius i esportius,
escaiguin.
El fet d’omplir el formulari
no és condició unilateral de
realització de les proves

