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editorial

La confiança de ser líder
Sense reserves, a tots els aficionats de qualsevol equip del món,
jugui a la categoria que jugui, els hi agrada poder gaudir de les
més altes fites amb la seva entitat. De vegades, ni que sigui una
única setmana. Aquest sentiment no arriba a entendre (i així ha
de ser per mantenir-ne l’essència) de pressupostos, plantilles, dinàmiques ni competició. Aquest sentiment és natural, és el somni
despert amb l’èxit, amb l’ambició, amb allò que, en el fons, manté
viu el sentit de pertinença.
L’Europa no és pas una excepció. A tot soci fidel i de cor li
agradaria somiar amb altes divisions, títols, liderats... i això últim
almenys s’està gaudint a dia d’avui a les files del Primer Equip. El
conjunt escapulat suma quatre jornades consecutives com líder
del grup cinquè de Tercera Divisió. Un factor d’orgull que, al marge del ressò a la premsa, satisfà els vells somnis d’una afició que,
després d’una dècada fosca esportivament, ha tornat a posar de
color verd la seva esperança des de la temporada passada.

22 de desembre del 2013

Una pèrdua del tot inesperada
La mort de Josep Maria Romero, un cop dur per l’Europa

[Redacció] · El vespre del dilluns
9 de desembre va ser tràgic. El
directiu Josep Maria Romero,
vocal de la junta directiva, fins
ara secretari -havia passat el
relleu a Carles Anguela- i patró
de la Fundació, va morir de forma sobtada, a causa d’un atac
de cor, mentre feia esport pel
carrer al costat de casa seva,
a Castelldefels. La notícia va
deixar glaçat l’entorn de l’Eu-

ropa. Romero, de 53 anys, es
trobava preparant la seva intervenció en l’Assemblea General
prevista pel dia següent i que,
com és lògic, per dol del difunt
no es va celebrar.
La vetlla i enterrament van tenir
lloc el dia 12 a Sant Gervasi.
Romero va ser l’impulsor d’un
dels projectes més solidaris
de la Fundació. L’equip de

l’UNABB Europa (Uniao Atlética Barro Branco), format en
una zona abandonada de Brasil, va ser una creació per ajudar joves de zones marginals.
Durant la passada Diada del
Soci 2013, Romero va rebre un
reconeixement social al costat
també de Carles Anguela per
la seva tasca al capdavant de
l’equip de Veterans

Ser líder avui no significa, com
causa-efecte, que aquest hagi
de ser el lloc forçat de l’Europa.
Hi haurà qui legítimament cregui que sí, com opinions hi ha
per a tots els gustos, però no
cal confondre desitjos amb obligacions ni somnis amb pressions. L’equip, que té com únic
objectiu repetir la promoció
d’ascens, gaudeix sense sentiment d’obligació d’aquest moment
que -lògicament- per voler, tots volem que no s’acabi mai.

Els petits orgulls
temporals són
reactivadors
de passions
en el món
del futbol

En el seu camí per repetir la promoció d’ascens, fer-ho com a primer és sabut que té més avantatges que fer-ho com a quart, però
ara mateix i sense més mirada llunyana que el Nadal, l’objectiu
és jugar-la en la posició que sigui. Mentre la lliga avanci, el soci
i aficionat de l’Europa gaudirà dels èxits del seu equip sobre la
gespa i, si es manté aquesta condició de líder, ho farà per partida
doble. El que ja no s’esborrarà és l’orgull d’haver pogut tornar
a pronunciar aquesta paraula onze anys després de la darrera
vegada que el club escapulat va comandar la taula classificatòria
a nivell estatal. Es diu aviat.
Així doncs, amb el somriure per bandera i la il·lusió com a força,
després dels torrons seguirem desitjant moltes ‘bones festes’

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Segueixes les evolucions de la
Selecció Catalana UEFA?
Sí
52,5%
No
37,7%
Indiferent
9,8%

l’enquesta
Segueixes els partits de l’Europa
en directe via Twitter?
A) Sí
B) No
C) Alguna vegada
Vota a: ceeuropa.cat. Cada mes publicarem el
resultat de la darrera enquesta del portal web.

Romero exercint de secertari de la junta en l’Assemblea de l’any 2012
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Catalunya segueix tenint el cognom UEFA
El combinat amateur ha tornat a superar la primera fase estatal amb l’escapulat Àlex Cano com a capità nacional
[Redacció] · Camí de l’edició

que viurà la seva final l’any
2015, tots els combinats territorials de cada estat tornen a
posar-se en marxa des de zero
dins la Copa de Regions UEFA
i així eliminar-se primer entre
ells en eliminatòries internes.
Catalunya s’ha classificat per la
fase final estatal després d’eliminar, al camp del Cornellà,
les seleccions d’Aragón (2-1) i
Illes Balears (1-1). En cas que
l’equip de la senyera també
guanyi aquesta fase i torni a
competir per Europa, ja sap
que li esperen els guanyadors
d’Irlanda del Nord, Ucraïna i
Moldàvia.
El primer pas, però, serà intentar revalidar el títol estatal. Catalunya també coneix gairebé el
100% de rivals de la fase final:
Murcia, Andalucía i el guanyador del Castilla León-Euskadi.
Tots lluitaran pel bitllet europeu
del 18 al 20 d’abril en una seu
per determinar. La fase intermitja europea que disputarà
el vencedor únic estatal tindrà
lloc del 23 al 27 de setembre de
l’any 2014 a Moldàvia.

Cano, capità de Catalunya
El capità de l’Europa, Àlex
Cano, ha estat escollit també
capità de la selecció catalana
amateur. El central europeista
és un pilar bàsic de la selecció,
on hi són presents habitualment - i en aquesta darrera
convocatòria també- el lateral
León i l’extrem Rovira. Tots
van tenir minuts i protagonisme
contra Aragón i Illes Balears

El camí, marcat
>> Fase final estatal
18 al 20 abril (2014)
-seu per determinarCatalunya
Múrcia
Andalucía
Castilla León o Euskadi
>> Fase intermitja europea
23 al 27 setembre (2014)
Moldàvia
Campió estat espanyol
Campió Irlanda del Nord
Campió Moldàvia
Campió Ucraïna
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El Futbol Base i l’Escola,
les estrelles de l’Europa!

El Nou Sardenya va acollir el tradicional acte de presentació de tots els equips formatius de l’entitat

El Futbol Base i l’Escola són l’estrella del CE Europa, ben representada al Nou Sardenya
[Àngel Garreta] · El diumenge
dia 1 de desembre, una hora
i mitja abans de la disputa
del partit Europa-Palamós de
Tercera Divisió, el Futbol Base
i l’Escola de Futbol del CE Europa van tenir el seu merescut
protagonisme. Com cada any,
els diferents equips formatius
van desfilar sobre la gespa del
Nou Sardenya.

Com és tradició, el rectangle
de joc va acabar dibuixant una
forma simbòlica, en aquest
cas l’any de fundació del club
(1907) i una estrella, simbolitzant el protagonisme indiscutible dels més menuts de
la casa. L’acte, a més, es va
emmarcar en un entorn solidari, donat que paral·lelament es
va organitzar un gran recapte
d’aliments. El club va recollir
ni més ni menys que 1.500
quilos de menjar que van ser
donats al Banc dels Aliments
de la Parròquia de La Salut, a
Gràcia, per repartir entre més
de 350 famílies necessitades
del nostre entorn més proper.
L’acte va comptar amb la presència i participació del soci
número 1 de l’entitat, Alexandre Pujol, acompanyant al
capità del Juvenil A, Guillem
Josa, encarregat enguany de
ser l’abanderat que va lluir la
bandera històrica del club.

Dos afortunats premiats per
Grimaldi Lines
Al descans del partit que van
jugar Europa i Palamós, dos
afortunats van ser obsequiats
amb un desplaçament d’anada
i tornada (amb cotxe propi)
en camarot exterior per a 4
persones a Sardenya o Roma
-segons elecció-, una cortesia
de Grimaldi Lines, nou col·
laborador del club. Els números premiats de la rifa van ser
el 175 (amb guanyador encara
desconegut, que pot reclamar
el premi a oficines) i el 213,
corresponent a Miguel Ángel
García Beato.
Carta d’agraïment de la junta
directiva del club
“La junta directiva vol agraïrvos la vostra participació i
implicació als diferents actes
al voltant de la presentació de
la Base i Escola.
Donat el component educatiu i
solidari, volem compartir amb
vosaltres una cita de Benjamin
Franklin: “Parla’m i ho oblidaré,
ensenya’m i ho recordaré, involucra’m i ho aprendré”.
Esperem mantenir encesa la
flama dels drets amb la vostra
col·laboració, esforç i solidaritat
al llarg de la temporada”

Els textos íntegres de totes les lectures:
Escola de Futbol
A continuació, us deixem amb els diversos parlaments, començant per la declaració de drets
de l’infant que van llegir diversos jugadors de l’Escola formant la paraula ‘drets’ i acabant per
la paraula ‘solidari’ que van formar diferents socis representant les penyes oficials del Club
Esportiu Europa:
DECLARACIÓ DE DRETS DE L’INFANT ESCAPULAT (llegida per jugadors de l’Escola)
1- D · Sergi Wakefield (14 anys): Tinc dret a rebre una formació esportiva per a l’adquisició
d’habilitats tècniques i tàctiques relacionades amb el futbol, on hi siguin molt presents els valors
de l’esport. Tinc dret a rebre una formació que em permeti aconseguir el meu desenvolupament
personal dins dels principis ètics, morals i socials fixats pel nostre entorn.
2- R · Miguel Ángel Ariosa (14 anys): Tinc dret a que em siguin respectades les meves conviccions religioses, culturals i morals. En aquest mateix sentit, tinc dret a ser protegit contra la
discriminació racial i religiosa o d’una altra mena sempre en qualsevom moment que estigui
desenvolupant una activitat vinculada al club. Tinc dret a ser valorat esportivament d’acord
amb els criteris establerts al club i relacionats amb el rendiment esportiu, l’esforç i el progrés
personal, així com les implicacions vers una convivència positiva.
3- E · Álvaro Medina (14 anys): Tinc dret a ser informat pels professionals del club sobre
els criteris de selecció i baixa de jugadors. Tinc dret a desenvolupar la pràctica del futbol en
condicions d’higiene i seguretat adequades.
4- T · Cristina Fernández (13 anys): Tinc dret a desenvolupar la pràctica del futbol en un
clima positiu que fomenti el respecte entre les persones. Tinc dret a que sigui respectada la
meva dignitat personal i la meva integritat física.
5- S · María Martín (13 anys): Tinc dret a participar en les activitats que organitza el club
d’acord amb els criteris i canals establerts al respecte. Tinc dret a sol·licitar ajudes econòmiques, d’acord amb els criteris del club, per tal de compensar possibles mancances de tipus
familiar i garantir així la meva continuïtat dins la institució.
6- Representació de les famílies: Pere Bonel (pare de Marc Bonel): Tinc dret a rebre sancions
amb finalitat reeducativa. Tinc dret a que es respectin tots aquests drets.
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A dalt, els nens més contents que mai. A sota, penyistes formant la paraula “solidari”, jugadors de base amb “esforç” i escolars amb “drets”. Al mig, els abanderats de la jornada: Alexandre Pujol (soci 1 ) i Guilem Josa (Juvenil A)

Decàleg de l’esforç i club solidari:
Futbol Base i penyes del CE Europa
DECÀLEG DE L’ESFORÇ (llegit per jugadors del Futbol Base)
1- E · Adrià Ortega (Aleví B): L’esforç ens fa créixer com a persones. L’esforç implica responsabilitat, solidaritat, honestedat i fortalesa.
2- S · Jan Capell (Aleví D): La trajectòria del nostre equip depèn en gran mesura de l’esforç
individual de cadascú de nosaltres.
3- F · Jaume Font (Infantil B): Tots els esforços són importants en un equip encara que siguin
de naturalesa diferent.
4- O · Carlos García (Infantil A): La utilització de l’esforç, la perseverança i la constància
milloren en rendiment el meu equip.
5- R · Marc Rodríguez (Cadet C): L’esforç individual també ajuda a millorar la convivència
dins del meu equip.
6- Ç · Pablo Tramullas (Juvenil B): L’èxit del meu club s’aconsegueix si l’esforç individual es
posa al servei de l’equip i l’esforç col·lectiu d’aquest es posa a disposició del club.
CLUB SOLIDARI (llegit per Anabel López, del Caliu Gracienc, representant les penyes)
1- Cal posar-se en la pell dels altres per veure la necessitat de ser solidaris.
2- La pràctica de compartir i viure ens porta a ser ciutadans autèntics.
3- El futur d’algunes persones depèn de la nostra solidaritat.
4- A l’hora de parlar de solidaritat, tots i totes som importants.
5- L’exercici de la solidaritat ens ajuda a créixer com persones.
6- Aconseguir un cert nivell d’equitat i cohesió social també depèn de nosaltres.

6

Primer Equip / Actualitat

22 de desembre del 2013

L’Europa segueix actualitzant registres i marques
Feia onze anys que el Primer Equip no era líder i dotze que no enllaçava sis victòries seguides en lliga
Àngel Garreta

L’Europa actual sembla destinat a posar al dia diferents
números que, fins ara, era necessari girar molt el coll i posar
la vista enrere per trobar-ne
referències similars.
Després d’onze anys, l’equip
ha aconseguit ser líder de
Tercera Divisió. Fins aquestes
darreres quatre jornades, anteriorment no havia encapçalat
la lliga des d’un llunyà 15 de
setembre de l’any 2002, a la
jornada 4 del campionat. A nivell particular, l’equip dirigit per
Pedro Dólera ha aconseguit la
ratxa consecutiva de triomfs
més llarga del seu projecte:
sis. L’anterior registre data
de fa 12 anys, precisament el
curs on l’Europa va disputar
el penúltim play-off d’ascens a
Segona B amb Juan Moscoso
a la banqueta. Aquell equip
va aconseguir guanyar les 7
darreres jornades de lliga de

forma consecutiva per acabar
colant-se a la promoció d’ascens com tercer classificat,
posició idèntica amb la que
va disputar promoció l’equip
aquest any.
El bloc compacte que forma
l’Europa, especialment en les
dues darreres temporades,
s’ha guanyat el respecte de
tots els jugadors i tècnics de
la categoria.
Aviat, el tècnic més longeu
Amb simplement acabar
aquesta temporada -fet que
serà un tràmit-, Pedro Dólera
es convertirà en l’entrenador,
en tota la llarga i centenària
història de l’Europa, que més
vegades hagi dirigit el club
escapulat en partit oficial.
De fet, el proper 9 de març
igualarà el fins ara primer, Josep Moralla (189 partits). Per
darrere ja ha deixat Càndid
Maurici (amb 176)

Conveni amb Grimaldi Lines

Assemblea el 23 de desembre

Destacadament coneguts són els viatges de Grimaldi Lines -on es pot transportar el propi vehicle personal- a Sardenya i Roma. Ara Grimaldi arriba també
al Nou Sardenya amb un conveni de col·laboració. Coincidint amb la presentació de la Base i Escola del club, Grimaldi es va sumar al recapte d’aliments
oferint un concurs amb beneficis solidaris. Per només 1 euro, les persones
que van voler van comprar una butlleta per participar en un sorteig amb premi
per partida doble. Les dues persones amb butlletes guanyadores van obtenir,
cadascuna, un viatge d’anada i tornada amb Grimaldi a Sardenya o Roma (a
escollir) amb una cabina exterior per a 4 persones i la possibilitat de carregar
el seu vehicle personal per desplaçar-se per la ciutat escollida un cop arribats.

L’Assemblea General de caràcter anual, ajornada el passat dimarts dia 10 per
la sobtada mort del directiu Josep Maria Romero, ja té nova data de celebració,
respectant el mateix lloc i hora. Aquesta tindrà lloc el dilluns 23 de desembre
al Club Tennis La Salut a les 19 hores en primera convocatòria i 19:30 hores
en segona. Així ho ha acordat finalment la directiva del club escapulat.

El president de l’Europa
al costat del representant
de Grimaldi Lines,
al Nou Sardenya al
descans del partit entre
l’Europa i el Palamós,
quan Grimaldi va fer el
sorteig del premi doble
amb destinació
a Sardenya o Roma

La nova data dóna resposta a la disponibilitat tant per part de l’Europa com de
la sala d’actes del Tennis La Salut. D’aquesta manera l’Assemblea es podrà
formalitzar dins l’any natural 2013 i no serà necessari deixar passar festes per
posar la seva celebració en ordre.

HistÒria
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MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Ramon Vergés i Àngel Garreta

Europa i Santfeliuenc, dos centenaris amb històries en comú
El passat 9 de novembre
l’Europa va tenir l’honor de
ser l’equip que va estrenar
oficialment la nova tribuna
coberta de Les Grases, el
recinte de joc del Santfeliuenc. Tots dos equips
és la primera vegada que
es troben en categoria
estatal, donat que els
blanc-i-blaus han assolit
la Tercera Divisió aquest
any per primera vegada.
Aquests dos clubs, amb
més d’un segle de vida,
tenen singularitats en comú malgrat no haver coincidit més que tres anys a
Regional Preferent fins la
recent victòria per 0-1 dels
graciencs.
Dues, en especial, són
ben singulars. Si som
‘puristes’ i exactes, no
és la primera vegada en
partit oficial que es troben
dos equips de l’Europa i
el Santfeliuenc. Es van
trobar en lliga l’any 1965,
però l’equip de Sant Feliu de Llobregat va jugar
contra el filial de l’Europa,
creat aquella dècada.

Pel Santfeliuenc: López, Ribas,
Arenal, Sabas, Sabater, Vaqué,
Martínez, Reig, Mínguez, Rojo
i Ricardo.
Compartint ‘el mite’
Segurament el vincle més important -de forma indirecta- i
més sorprenent pels socis
de l’Europa és que el club
escapulat i el blanc-i-blau van
compartir, a principis del segle
passat, el mite més gran de
tots els temps del CE Europa:
el davanter Manel Cros.
L’any 1931, amb el llegendari
davanter ja desvinculat d’un
Europa en plena crisi, el Santfeliuenc va reforçar l’equip
amb la seva presència i la del
famós porter Ricardo Zamora
per disputar la Festa Major
d’aquell any. El CE Sabadell va
visitar Sant Feliu per disputar la
copa Xampany Rigol. El llibre
del centenari del Santfeliuenc
-a sota, amb tapes blaves- comenta que el club va gastar en
aquest duel 11 pessetes, les
que valia el viatge del tren pel
rival: 11 cèntims el bitllet
Fotos: Ramon Vergés / Antonio G. Abad

El 5 de març de l’any 1965
el Santfeliuenc visitava el
vell Sardenya per jugar
contra l’Europa B. El filial
escapulat va golejar 5-2
el seu rival. Sota el xiulet
del col·legiat sr. Anaya,
els equips van presentar
les següents formacions
de sortida; Europa: Magriñá, Domènech, Martínez, Labarías, Pallarés,
Aceves, Asensio, Roig,
Rosa, Vázquez i Mistego.

A dalt, onzes de l’Europa B i el Santfeliuenc el 5 de març de l’any 1965. A sota a l’esquerra, jugada
corresponent a aquell partit. A sota a la dreta, Manel Cros amb el Santfeliuenc -el de dalt a la dretai al seu costat, al centre de la imatge vestit de porter, el també mític Ricardo Zamora

8

camPus

22 de desembre del 2013

