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I també...

El Filial comença la lliga a Quarta Catalana amb ple de punts > Pàgina 6

Opinió / Destacats
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editorial

Seure a primera fila
Al futbol podriem resumir en un llibre la quantitat de tòpics i frases
fetes que serveixen per definir infinites situacions. Un d’ells diu
que el que compta en una lliga és com s’acaba i no pas com es
comença. És ben cert, de la mateixa manera que també és cert
que començar-la bé ajuda a tenir bona part del camí fet, transmet
confiança en la feina feta i reforça la moral de grup.
Arribats a mitjans d’octubre de la present temporada, amb la
majoria de lligues sènior passant pel llindar (o a punt d’arribar) del
quart de competició disputada, el balanç dels quatre principals
equips de l’entitat escapulada és molt bo. Tant Primer Equip com
Filial, Juvenil A i Femení A viuen còmodes, hores d’ara, en els
seus respectius grups de la seva categoria.
Pel que fa al Primer Equip, el quadre dirigit per Pedro Dólera suma un punt més (16) que en la mateixa novena jornada de la temporada anterior (15). El Filial, que per segon any milita a Quarta
Catalana buscant l’ascens
de categoria, deixa a la seva
Començar bé
esquena un 100% de victòries
-una d’ella als despatxos per
la lliga no és pas
incompareixença del rival al
garantia d’èxit,
camp- que el mantenen a dalt
però ajuda a poder de tot de la classificació.
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Torna la UEFA a Tercera
La selecció amateur es prepara per una nova Copa de Regions
[Redacció] · Després de fer his-

tòria i aconseguir el sotscampionat d’Europa de regions, la
selecció amateur de Catalunya
torna a posar-se en marxa per
encarar una nova ‘CRU’ (Copa
Regions UEFA) començant des
de zero, és a dir, des de la fase
interna de cada estat amb la
lluita entre territoris.
Catalunya, doncs, tornarà a
veure’s les cares amb les comunitats autònomes de l’estat
espanyol en busca d’un únic
combinat que guanyi aquesta

fase estatal i, tal com ho van
fer els catalans en la darrera
edició, sigui l’únic abanderat en
la lluita de les fases intermitges
i finals pel vell continent.

país en competició oficial de
futbol i on l’escapulat Rovira
es va convertir en el primer futbolista català de tots els temps
en marcar un gol oficial UEFA.

La selecció dirigida per Toni
Almendros va fer història en la
darrera edició, proclamant-se
campiona estatal per primera
vegada i guanyant-se, també
per primer cop, un bitllet cap
a Europa, on els jugadors
amateurs de Tercera Divisió
van representar per primera
vegada a la història el nostre

Aquests dies el combinat (on
normalment hi tenen presència
de tres a quatre escapulats)
realitza partits de preparació,
com el que va tenir lloc a Granollers en homenatge també
a Àlex Delmàs. Pel pont de
principis del mes de desembre
la selecció disputarà la primera
fase oficial del torneig

treballar objectius
amb molta calma

Per la seva banda, el Femení
ha tornat amb molt bon peu a
la segona màxima categoria
del futbol estatal i està còmodament instal·lat a la zona mitja de la
classificació. A nivell de base, el màxim exponent de la pedrera,
el Juvenil A, ha deixat enrere les dues primeres i contundents derrotes per oblidar qualsevol fil de dubte i, amb tres triomfs consecutius i un empat, viure actualment tranquil a la zona mitja alta de
Divisió d’Honor al costat dels grans equips del nostre futbol.
És cert que el camí és encara llarg i, de ben segur, hi haurà
ratxes bones i dolentes, derrotes justes i injustes o punts més merescuts de perdre o guanyar que d’altres. No obstant, és positiu
que el clima que respira l’Europa, competitivament parlant, sigui
relaxat i confiat quan tot just la temporada 2013/2014 s’acaba de
posar en marxa.
Tornant al tòpic, cal fer la valoració de com acabi tot i no de com
comenci, però sens dubte, posats a fer, millor començar així
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El combinat català en un dels amistosos de l’any passat preparant la fase final
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Primer Equip
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Un punt millor que l’any passat

[Àngel Garreta] · Superada la jornada número 9 del
campionat, la lliga arriba pràcticament al seu primer
quart de competició. Comparativament, el Primer
Equip gracienc dibuixa una trajectòria gairebé idèntica
a l’inici del curs passat, on es va classificar pel playoff d’ascens per primera vegada en dotze anys. Una
vida paral·lela que tothom espera que tingui la mateixa
evolució i el mateix final en la lliga regular.

Abans d’encarar la desena jornada de lliga, l’actual
Europa suma 16 punts per 15 que sumava l’equip
gracienc a aquestes alçades d’octubre del 2012.
Això sí, l’actual equip ha perdut un partit més (3) que
les derrotes acumulades fins llavors l’any passat (2).
També ha guanyat un partit més (5) que no pas en

l’anterior exercici (4). A nivell de gols, l’equip actual
suma tres dianes més a favor però també dues més
encaixades en contra.
Actualment l’Europa es troba a 6 punts del líder, el
Rubí, mentre que l’any passat es trobava a 10 del
llavors equip capdavanter, el Cornellà. La coincidència
de números la trobem en el lloc que ocupa la taula.
El mateix, el sisè.

A dalt, jornada 9 actual. A sota, jornada 9 de la lliga 2012/13

La temporada anterior, superada la jornada 9 i afrontant el següent quart de competició, l’Europa va encadenar tres victòries seguides en les jornades 10, 11
i 12 i un total d’onze partits seguits sense perdre fins
la jornada 21 a Sant Carles de la Ràpita

El retorn de Cebri als terrenys de joc,
el ‘fitxatge’ de tardor pel Primer Equip
[Redacció] · El passat 29 de setembre l’Europa va
caure derrotat a Manlleu. No obstant, el Primer Equip
de l’Europa va endur-se una cosa positiva de terres
osonenques: el retorn als terrenys de joc del davanter
centre Cebri. Recuperat de la seva llarga lesió, el
punta va disputar els primers minuts de la temporada
i va començar a agafar rodatge de cara als propers
duels de l’equip.

Cebrià Queralt ha deixat enrere una greu lesió que
va tenir lloc el 18 de novembre passat contra el
Santboià. Recuperat ja del trencament del lligament
creuat anterior del genoll dret, el futbolista vol tornar
a sentir-se decisiu i important per l’Europa després
de superar el tram més amarg de la seva carrera amb
dues greus lesions des que vesteix la samarreta escapulada, la primera d’elles en un duel de l’any 2011
al terreny del Prat.
Contra la Pobla de Mafumet, al Nou Sardenya, Cebri
va ‘tornar per segona vegada’, aquest cop a casa i
davant del seu públic, convertint-se en peça decisiva
per la transformació del tercer i quart gol amb què
l’Europa va arrodonir el millor partit disputat fins ara
aquesta temporada
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Consolidats entre els grans!
El retorn a Divisió d’Honor ha deixat enrere un mal inici per donar pas a la confirmació de tenir assumida la categoria

[Redacció] · Moment dolç el que viu ara mateix el Juve-

nil A del Club Esportiu Europa. Superades les derrotes
davant el Barcelona i el Nàstic (on l’equip va encaixar
13 gols sumant els dos partits), els joves valors del
club van encadenar tres victòries seguides, contra la
Damm (3-2 en un duel que havia de ser la primera
jornada de lliga però es va ajornar per la pluja), contra
l’Atlético Baleares (3-1) i a domicili contra el Girona
(0-2). En la darrera jornada -a tancament d’aquest
periòdic- l’equip dirigit per Jesús Angoy va sumar un
punt més en signar taules (0-0) a casa contra el San
Francisco, acumulant un total de 10 a la taula.
Després, doncs, de sis jornades de lliga -abans de la
disputa del duel de la jornada 7 aquest cap de set-

mana-, l’Europa es troba sisè a la taula, compartint
punts amb el tercer de la classificació i deixant enrere
la zona de descens ja a la distància de 4 punts.
Evolucioni com evolucioni el campionat en les jornades immediates, està clar que l’equip ha deixat enrere
l’esglai de les dues primeres derrotes -xocants essencialment en número de gols rebuts- i ha confirmat
l’adaptació d’uns i altres, a nivell de joc i mentalització,
per afrontar al nivell que pertoca cada duel d’una sempre competida i disputada Divisió d’Honor, el sostre
del futbol de base a tot l’estat i categoria que el club
ha trigat més de quatre anys en recuperar per tornar
a estar a l’alçada dels equips referents de Catalunya
a nivell formatiu.

El calendari que té per davant l’Europa no el mourà de
Catalunya en les properes quatre setmanes, afrontant
consecutivament Jàbac Terrassa, Badalona, Espanyol
i Sant Andreu, sens dubte un dels partits més esperats
de l’any per la rivalitat existent.
Curiosament, les darreres quatre abans d’arribar a
mitjans de desembre seran contra equips de fora
del Principat (Menorca, Zaragoza, Mallorca i Roda).
Tots aquests duels encaminaran l’equip cap al Nadal,
moment on el jove conjunt europeista espera seguir
respirant de forma còmode a la taula sense oblidar
que l’objectiu únic i clau és la permanència
Fotos: Jordi Freixenet
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Tot són victòries per l’Europa B

Millor inici impossible pel Filial signant quatre de quatre en triomfs, lluitant clarament per l’objectiu de pujar

L’Europa B afronta l’actual temporada amb optimisme després d’un molt bon inici de lliga
Àngel Garreta

Dotze de dotze en punts. Això
és el que suma (9 sobre la gespa, 3 als despatxos) l’Europa
aquesta temporada. L’inici de
competició no podia ser millor
pel Filial del club.
En la primera jornada, l’Albirex
Nigata va caure per un clar 5-1
i en la segona va ser el GP3
Futbol qui va rebre un 0-4. En
la tercera jornada el Barcino
Dragons no es va presentar al
Nou Sardenya i l’Europa, per
incompareixença rival, va sumar automàticament els punts
segons s’aplica el reglament.
El passat cap de setmana va

ser el Guinardó qui va encaixar
un 1-3 a domicili a mans d’un
Europa B que té molt clar que
enguany no vol deixar escapar
l’ascens de categoria.
El Poble Sec, retirat
L’històric Poble Sec, que viu
una situació molt crítica com
entitat, havia inscrit el seu primer equip a Quarta Catalana
aquesta temporada, al grup
de l’Europa. L’equip s’ha retirat
ben d’hora de la competició
per la qual cosa el conjunt
gracienc descansarà obligatòriament la darrera jornada
de la primera volta i la darrera
jornada de lliga, marc on havia

de veure’s les cares amb els
blanc-i-blaus.
La lliga, que des del seu inici
i composició era imparella en
enfrontaments directes cada
jornada (un equip diferent
descansa cada setmana),
obligarà a l’Europa a fer doble
descans. Per atzar del calendari, a l’equip escapulat li
tocava descansar la penúltima
jornada de cada volta i ara,
amb la retirada del Poble Sec,
no jugarà les dues darreres de
la primera volta ni del final de
la lliga, és a dir que el conjunt
gracienc deixarà de competir
en el calendari regular dues
setmanes abans que tota la
resta de clubs

La pilota ja roda per tota la base
Tots els equips masculins i femenins de l’entitat han posat en marxa les seves competicions
Redacció

Ens trobem en la recta final del
mes d’octubre i des de l’inici
d’aquest mes, absolutament
tots els equips federats de
l’entitat estan ja en competició
a les seves respectives lligues,
tant masculins com femenins,
des del més petit fins arribar
al Juvenil A.
Enguany, l’Europa torna a
dividir els equips entre els
federats com CE Europa i els
federats com Fundació PE
Europa. Defensant el nom de
l’Europa trobem: Europa B,
Juvenil A, Juvenil B, Juvenil
C, Juvenil D, Cadet A, Cadet

B, Cadet C, Infantil A, Infantil
B, Aleví A, Aleví B, Aleví C,
Aleví D, Femení A, Femení B
i Femení 7.
Sota el nom de la ‘FPEE’ hi
figuren: Cadet D, Infantil C,
Infantil D, Aleví E, Aleví F,
Aleví G, Aleví H, Benjamí A,
Benjamí B, Benjamí C, Benjamí D, Benjamí E, Prebenjamí
A i Prebenjamí B.
Tots aquests equips es reparteixen entre el Nou Sardenya
i el Camp de l’Àliga. L’objectiu
per a la majoria d’ells serà l’ascens de categoria o matenir la
màxima divisió per aquells que
ja hi militen

Comunicació
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Un impacte social de primer nivell

L’Europa suma més de 3.000 ‘followers’ a Twitter, prop de 2.000 a Facebook i crea un compte a Instagram
Redacció

Al llarg de l’any 2013 l’àrea
comunicativa virtual del club
ha vist augmentar considerablement la massa social que
envolta l’entitat en el món
“2.0”. A internet fa temps que
no només existeix la pàgina
web com eina de consulta i
visualització del club, sinó que
les xarxes socials, avui dia tan
presents, han anat augmentat
de pes específic de forma gens
menyspreable.
A Twitter el club va engegar
aquest estiu una campanya
per superar els 3.000 seguidors -amb la imatge que figura
a la dreta d’aquest text-. Actualment, a tancament d’aquest

article, es registren 3.355,
superant amb clar èxit la crida
que tenia com a data de referència el Nadal per aconseguir
superar la xifra.
A Facebook, vora 2.000 seguidors també s’informen i comenten en línia tota l’actualitat
referent al club, dedicant-se
aquesta xarxa a una participació més directa de comentaris
entre seguidors.
Ara, l’Europa afegeix una
tercera xarxa social als seus
registres: Instagram. El popular lloc per compartir fotos
amb filtres especials acollirà
també les imatges que capti
el departament de premsa del
club sobre qualsevol fet

La mitjana de visites diàries a la pàgina web no deixa d’augmentar
El mitjà digital per excel·lència del
club, la seva pàgina web, no perd
terreny amb l’arribada de les xarxes
socials. Ben al contrari, augmenta la
seva mitjana de visites arribant alguns
mesos a tenir dies on els usuaris únics

que entren a ceeuropa.cat superen els
2.200. El portal web ha renovat un any
més la seva aposta per donar cobertura
al màxim d’equips possibles -també de
forma gràfica- i ha incorporat una sèrie
de col·laboradors per desenvolupar les

tasques informatives i fotogràfiques
dels equips, així com realitzar articles i
reportatges per L’Escapvlat. Redactors
com Martí Puig o David Bley -jugadors
a la vegada del Filial-, redactores com
Berta Arandes i Laura Alquézar o fotò-

grafs com Jordi Freixenet s’incorporen
a la llista de col·laboradors que ha
tingut ceeuropa.cat al llarg dels seus
gairebé 12 anys de vida. El club es
manté, doncs, entre els capdavanters
virtuals del futbol català

8

Club

20 d’octubre del 2013

L’Europa i Panenka units pel romanticisme
[Àngel Garreta] · Si dins el futbol català hi ha un club

conegut pel seu vell romanticisme, la densa història
i el simbolisme previ a l’era de la professionalització
del futbol, aquest és l’Europa. Si hi ha actualment una
revista especialitzada en futbol que aposti per donar-li
un toc profund i molt més cultural, evoqui allò ‘retro’
i simbolitzi a grans trets el futbol romàntic d’èpoques
passades, aquesta és sens dubte Panenka.

La revista, amb seu a Gràcia, arriba ara a un acord
d’agermanament amb l’Europa. El club portarà el
logotip d’aquesta publicació a la part frontal de la
samarreta del seu Primer Equip.
Així mateix, Panenka oferirà esporàdics reportatges
sobre el club i col·laborarà en la seva difusió i, de
mà de la pròpia entitat escapulada, buscarà lligams

amb altres empreses i col·laboradors per augmentar
la presència de la ‘marca Europa’ dins el seu àmbit
futbolístic actual.
L’acte de visualització de l’acord, realitzat aquest
mateix divendres, va comptar amb la presència de
l’històric futbolista txec Antonin Panenka. És per ell
que la revista porta el seu nom

Un penal històric
Antonin Panenka (Praga, 1949), jugador 59 vegades internacional per la selecció de l’antiga Txecoslovàquia, va inscriure el seu nom als registres
històrics de l’esport rei l’any 1976 quan va transformar el decisiu penal que va donar l’Eurocopa al
seu país davant Alemanya.
Seva va ser la responsabilitat de xutar el darrer
penal i la forma com el va executar va donar la
volta al món i va crear l’ara anomenat ‘penal a l’estil
Panenka’. Davant el llegendari porter Sepp Maier,
Panenka va donar un sou toc a la pilota per la part
inferior i aquesta, suaument i gairebé a càmera
lenta, va aixecar-se en forma de mitja vaselina per
entrar tímidament pel bell mig de la porteria amb
Maier ja caigut a un cantó i sense cap possibilitat
d’aturar el penal. L’originalitat i la sang freda de
Panenka l’han convertit en llegenda.

Panenka lluirà sobre la samarreta del Primer Equip del Club Esportiu Europa

L’any 2011, apareixia a Catalunya (i amb seu social
a Gràcia) la revista cultural de futbol ‘Panenka’,
que ara arriba a un acord amb el CE Europa en
presència del llegendari futbolista

Revelador llibre esportiu del periodista Jaume Rius
La publicació, on hi té presència l’Europa, es presentarà el dia 24 d’octubre a les set de la tarda a la Casa del Llibre
[Redacció] · Un nou llibre que

barreja esport, futbol i també
l’Europa, es troba a punt de
veure la llum.
El retirat periodista i històric soci europeista Jaume Rius -una
de les persones que va fer de
fil conductor al documental del
Centenari- estrena ‘La corrupció en el periodisme esportiu’
el proper 24 d’octubre a les 19
hores a La Casa del Llibre de
Rambla Catalunya número 57.
Com el propi títol del llibre
indica, Rius desvetlla secrets
i històries relacionades amb
la premsa i l’esport per dur
a terme accions poc clares i
ocultes. Al llibre pren protagonisme també l’Europa, al marge
d’altres entitats i esports. El
capítol d’imposició franquista
per evitar l’ascens del club
escapulat l’any 1962 per culpa
de les vagues de la mineria
asturiana està present al llibre.
Prèviament, Jaume Rius també
havia publicat el llibre ‘Els secrets de La Teva’ on desvetlla
interioritats de Televisió de
Catalunya, mitjà pel qual va

treballar durant gran part de
la seva etapa professional, on
es va jubilar recentment i des
d’on va defensar sempre el seu
europeisme. Tots els socis i
aficionats del CE Europa estan
convidats a assistir a l’acte

Els ‘edificis Europa’
L’advocat i psicòleg, a la
vegada que també soci de
l’Europa, Ramon Besora, va
publicar el 2012 “Treballar,
treballar i...”, llibre on també
tracta el franquisme i un
capítol especial dedicat a la
seva intervenció en l’esport,
particularment amb l’Europa, a la zona d’equipaments
que es va acabar convertint
en el gratacels que s’aixeca
al lateral del camp.
Besora parla en el seu llibre
de com el club va perdre
una gran oportunitat de
gaudir de l’espai d’equipaments on ara s’aixeca el
gratacels i tota la zona interior d’edificis i vivendes com
possible ciutat esportiva

Jaume Rius durant l’acte europeista d’homenatge a la generació del 1963

