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editorial
Girar la truita

Celebrada l’Assemblea General
[Redacció] · El penúltim dia del 2014 va servir

El futbol és, segurament, l’esport més agraït pel que fa a emoció
i incertesa. Res està escrit i qualsevol David pot ‘matar’ a qualsevol Goliat. És per això que les temporades mai estan escrites al
mes d’agost i cada nova aventura és un meló per obrir.
Els darrers melons oberts pel Primer Equip escapulat van reservar dins seu grans primeres voltes, algunes fins i tot de rècord de
punts, i també un campionat d’hivern -la temporada passada-. No
obstant, en els darrers anys l’Europa ha signat, comparatívament
amb sí mateix, pitjors segons voltes que primeres, això sí, assolint els objectius marcats.
Enguany la truita sembla haver girat. Almenys pel que fa a la
primera meitat del campionat. L’Europa ha sumat 32 punts en les
primeres 19 jornades, tancant la primera volta en la quarta plaça
de promoció d’ascens. L’objectiu de l’equip és superar àmpliament aquesta puntuació a la segona meitat de calendari.

El Primer Equip
té dos reptes:
lluitar per la
ﬁnal de Copa
i signar una
bona segona volta
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D’aquesta manera, sumant
més de 36 o 38 punts a la
segona volta, l’equip s’asseguraria plaça de play-off per
tercer any consecutiu, si bé les
matemàtiques que determinen
aquests llocs de privilegi varien
segons les dinàmiques dels
clubs implicats cada any.

per tancar l’exercici esportiu i econòmic de la
temporada 2013/2014 al CE Europa en mode
d’Assemblea anual. Un total de 44 socis van fer
acte de presència al Club Tennis La Salut per
repassar i aprovar els set punts de l’ordre del dia
establerts per la convocatòria del club.
A mode de resum, tots els punts de l’ordre del dia
que s’havien de votar van rebre el vist-i-plau dels
associats, sigui per unanimitat en alguns casos
o per majoria simple en d’altres. La mateixa es
va desenvolupar de la següent manera:
Lectura i aprovació d’actes
Acta Assemblea General 2013
-> 43 socis a sala:
37 (favor) 2 (contra) 4 (abstencions)
Acta Assemblea Extraordinària 2014
-> 43 socis a sala:
43 (favor) 0 (contra) 0 (abstencions)

Aprovacions de pressupost
Liquidació exercici econòmic 2013/2014
-> 42 socis a sala:
24 (favor) 11 (contra) 7 (abstencions)
Pressupost exercici 2014/2015
-> 40 socis a sala:
22 (favor) 10 (contra) 8 (abstencions)
En el torn d’intervenció dels directius es van
repassar les principals línies de gestió a seguir
durant el 2015, fent especial incidència en la projecció de la campanya empresarial ‘Soci 1907’ i
en la incorporació de 4 nous directius.
Pel que fa al torn de precs i preguntes, els
socis van expressar els seus dubtes, queixes i
suggeriments al voltant de diferents temes com
observacions jurídiques, reclamacions de numeracions de carnet, reflexions sobre les figures de
nous directius de club i Fundació, regularització
de treballadors, etc

Ara mateix cap de les primeres posicions és utòpica i queda per
davant un llarg i difícil calendari, novament de tots contra tots, per
acabar determinant la posició final. El Primer Equip té dos reptes:
lluitar per la final de la Copa Catalunya -es jugarà el bitllet a partit
únic contra el Sabadell, al Nou Sardenya- i signar una bona segona volta que li permeti seguir sent un dels grans del grup V de la
Tercera Divisió estatal.
Club i cos tècnic afirmen cada any que el creixement esportiu de
l’entitat s’ha de fer pas a pas, i aquest camí s’ha dibuixat gairebé
de forma literal els darrers anys. Primer era necessari disputar un
play-off, i es va fer. Després repetir-lo i millorar ronda classificatòria, i es va arribar a semifinals. Enguany, partint de la primera o la
quarta posició i sigui com sigui, club i equip es marquen l’objectiu
de disputar la final del play-off. Mentre aquest somni es marca a
l’horitzó, la segona volta dictarà si l’equip fa mèrits per jugar-lo

l’enquesta

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Ets ‘follower’ d’alguna xarxa social
oﬁcial del CE Europa?
Sí, almenys d’una
41,1%
No, no segueixo cap

Aconseguirà el Primer Equip jugar
la ﬁnal de la Copa Catalunya?
A) Sí
B) No

30,1%
Sí, de totes
28,8%

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

Una imatge de l’Assemblea General Ordinària 2014 celebrada al Tennis La Salut
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L’Europa-Barcelona B, millor partit del 2014
[Redacció] · Els socis i aficionats
de l’Europa han decidit, amb el
81’5% dels vots mitjançant enquesta oberta a ceeuropa.cat,
que el derbi de quarts de final
de la Copa Catalunya entre
l’Europa i el Barcelona B (3-0)
és el millor partit de competició
oficial que va disputar la primera plantilla escapulada durant
tot l’any natural 2014.

Ja fa uns anys que el portal
web oficial del CE Europa mira
de seleccionar els millors duels
de cada any natural en base
a l’opinió dels europeistes i,
sobre l’encontre triat, oferir
més ampliada informació i
fotos inèdites no publicades
fins la data. Enguany, minuts
després del citat derbi i ‘en
calent’, moltes veus ja es van

alçar manifestant que era un
dels millors partits que s’havia
vist en dècades a Gràcia. Era
segurament d’esperar, amb
més nitidesa i diferència que
mai, que aquest fos el partit
guanyador i així ha resultat en
clars percentatges.

Gramenet-Europa (1-7)
Lliga 2013/2015 · 5’5%

El derbi ha acumulat el 81’5%
dels vots respecte el 13% del
Vilafranca-Europa d’aquesta
temporada en lliga i el 5’5% del
Gramenet-Europa 2013/2014.

2013
Europa-Pobla Mafumet (4-1)

Resultats de la votació a millor partit del 2014

2011
Europa-Vilafranca (5-1)

Europa-Barcelona B (3-0)
Copa Catalunya - 81’5%

2010
Europa-L’Hospitalet (1-0)

Vilafranca-Europa (0-2)
Lliga 2014/2015 · 13%

2009
Rapitenca-Europa (0-3)

Els millors partits de l’any
(2009-2014)
2014
Europa-Barcelona B (3-0)

2012
Palamós-Europa (1-3)

Primer Equip
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Amb la cinquena marxa posada!

El Primer Equip suma dos triomfs en l’inici del 2015, sis partits sense perdre i es troba a 3 punts del líder

Sobre aquestes línies, eufòria al vestidor de l’Europa a l’Olímpic de Terrassa després de guanyar 1-2 i estretar al màxim la part alta. A sota, una imatge del partit amb Guzman pressionat per l’exeuropeista Guillem

[Àngel Garreta] · Després del

Nadal, l’Europa ha tornat amb
força al 2015, almenys en les
dues jornades disputades fins
a la data, totes dues a domicili
i en camps complicats: el de
Vilassar per tractar-se d’un
cuer de la lliga molt necessitat
i el de Terrassa per ser l’equip
egarenc un rival directe en la
lluita per la zona de privilegi.
L’equip sembla haver deixat
enrere una ratxa irregular de resultats al principi de la segona
meitat de la primera volta. Ara
suma sis partits sense perdre
i quatre victòries seguides a
domicili, un fet que suposa
un registre gairebé rècord -ho
repassem al text inferior-. Ferse fort a casa serà la clau per
signar una millor segona volta,
tal com afirma el capità Àlex
Cano en l’entrevista que teniu
a la següent pàgina. El primer
obstacle: el Figueres. El partit
d’aquest diumenge 25 de gener

serà el primer que disputi el
quadre escapulat al seu estadi.
Serà el primer d’un total de 10,
més duels a casa que no pas
a fora en una segona volta on
l’equip espera millorar els 32
punts de la primera per assegurar-se disputar la promoció
d’ascens i, a la vegada, fer-ho
en la millor situació possible
dins la taula classificatòria.
Les lesions, la creu més gran
de la temporada, afecten
l’equip des de fa setmanes.
Llargues baixes han afectat
l’equip, com la del porter Sergio
o més recentment de Víctor
Duran -encara ‘KO’- i Pastells
-ja retornat-. Alegre va patir un
greu ensurt contra el Palamós
i una petita lesió a Vilassar de
Mar, escenari on també Javi
Sánchez va lesionar-se.
Malgrat els contratemps i que
bona part dels jugadors titulars
acumulen 4 cartulines grogues

i estan a només una de complir
un cicle de sanció, l’equip ha
superat totes les adversitats
per fer-se fort entre el final del
2014 i aquest inici del 2015.
Les bones sensacions a Manlleu, contra el Martinenc -malgrat empatar- a Vilassar de Mar
i especialment a Terrassa fan
pensar que la mala ratxa que
diu el tòpic que ha de passar
tot equip durant una temporada
ja ha visitat l’Europa i ja s’ha
deixat enrere.
L’equip voldrà demostrar-ho
en les properes jornades on el
calendari també exigirà: primer
amb un Figueres recuperat i
en alça, després visitant un
Castelldefels amb entrenador
nou i posteriorment la gran
festa de la Copa Catalunya al
Nou Sardenya, el 4 de febrer a
les 20:30 hores rebent a partit
únic el Sabadell de la Liga
Adelante

És la tercera vegada que l’Europa suma una ratxa de 4 partits seguits guanyant fora
El rècord absolut el té l’equip de la temporada 1961/1962 amb 5 victòries. Mai s’han sumat 6 triomfs seguits a domicili en una temporada

[Àngel Garreta] · El tiomf a Terrassa va ser important,
però en un primer moment no va semblar històric. No
obstant, la victòria escapulada va significar la quarta
consecutiva a domicili (Manlleu, Cerdanyola, Vilassar
de Mar i Terrassa), un fet que no té precedents fins fa
17 anys enrere, la temporada 1997/1998 -l’any que
l’equip va alçar la 2a Copa Catalunya-. De fet, només
tres plantilles han sumat una ratxa similar:

l’actual (2014/2015), la plantilla de la citada 97/98 i
la plantilla de la temporada 68/69, fet que demostra
com és de difícil guanyar per costum a domicili.
El sostre que ara té l’Europa a l’horitzó és el de l’única
plantilla que ha superat aquest registre. Els futbolistes de la temporada 1961/1962 -que van guanyar la
lliga de Tercera- van sumar-ne 5 consecutives.

Aquest és el registre màxim, donat que en cap temporada de cap categoria documentada de la història
de l’Europa s’han sumat, a domicili, 6 triomfs en un
mateix curs esportiu.
Entre canvi de temporades, però, bona part de l’actual bloc ja sap què és sumar-ne 5. Es van fer entre
les 3 darreres de la 2012/2013 i les 2 primeres de
la 2013/2014

Entrevista
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Cano: “Tot depèn de nosaltres”

El capità de la primera plantilla escapulada es mostra optimista i confia en una gran segona volta

[Àngel Garreta] · Ens trobem al
bell mig de la lliga regular i és
sempre bon moment per aturarse a mirar enrere i valorar i ferho endavant i estudiar el futur
que li espera a l’equip. Amb el
capità de l’Europa, Àlex Cano,
repassem el camí recorregut
per la primera plantilla escapulada i quin futur immediat
s’espera en aquest 2015.

Les lesions són la creu
d’aquesta temporada?
No ens estan respectant gaire.
Hem tingut diverses i importants en defensa, i ara també
pel que fa a la part ofensiva de
l’equip. Per sort, la plantilla és
àmplia i qualsevol jugador està
capacitat per rendir al màxim
nivell i fer que es notin el menys
possible les baixes.

Àlex, com valores la primera
volta de la lliga?
La valoració és que es podien
haver millorat els números
quant a punts, però hem acabat
a la quarta posició tot i no haver
fet una molt bona primera part
de la temporada.

Un gruix important de l’europeisme considera que el partit de Copa Catalunya contra
el Barcelona B és del millor
i més complet que ha vist en
dècades. Aquella eufòria va
afectar massa durant les següents setmanes de lliga?
El partit contra el Barça B va
ser espectacular, però que va
afectar les següents setmanes
no ho crec. Va ser un partit
especial, però molt diferent
als de Tercera. Tenim clar que
la prioritat és la lliga. Tots els
equips passen per males dinàmiques durant una temporada.

I com intueixes la segona?
Amb molta motivació per aconseguir assolir els objectius.
Estem convençuts que podem
millorar els registres de la
primera volta, i si ho aconseguim, acabarem a les primeres
posicions.

Nosaltres hem passat per això
i altres equips encara no.
Darrerament l’equip s’està
consolidant fort a domicili...
Portem quatre victòries consecutives fora. Anar sumant lluny
de casa és molt important, però
encara ho és més sumar de
tres en tres a casa. Hem de fer
inexpugnable el Nou Sardenya
durant tota la segona volta.
L’afició també tindrà un paper
clau perquè la necessitarem al
nostre costat. Cada cop hi va
en més nombre a fora però si
ens fem forts a casa i deixem
escapar pocs punts de Gràcia,
la segona volta haurà de ser
bona segur.
Repetir campanada de nou a
la Copa Catalunya creus que
és possible?
Tornar a vèncer un Segona Divisió A és molt complicat, però
ho intentarem. Tenim ganes de
jugar una final de Copa Catalunya i estem a un partit de fer-ho.

Encara que serà molt difícil, ho
donarem tot per aconseguir-ho.
Les possibilitats són baixes
però també ho eren contra el
Barcelona B.
En aquest mateix tram de la
temporada passada el Cornellà estava fora del play-off i a
7 punts del líder, que era precisament l’Europa, i va acabar campió. La lliga segueix
sent un somni possible?
El primer objectiu és acabar
entre els quatre primers. A partir
d’aquí, quant més a dalt millor,
està clar... i si és com a campió,
genial! Actualment estem a 3
punts del líder i tot dependrà de
nosaltres. I tant que és possible
guanyar la lliga, però ara mateix
pensem en sumar de tres en
tres per posicionar-nos fermament a dalt. Durant les últimes
deu jornades es decidirà tot.
Estem acostumats els darrers anys a grans primeres
voltes, fins i tot de rècord, i

segones voltes més irregulars. Girarem la truita aquesta
temporada?
Certament els darrers anys
els resultats eren millors a les
primeres voltes que a les segones. Treballarem fort per tal
que aquest any sigui a l’inrevés.
L’equip està molt conscienciat
i estem segurs que farem una
gran segona volta. Un tercer
play-off consecutiu seria molt
important per a tots: jugadors,
club i afició

Un capità històric
Àlex Cano és el jugador
en actiu amb més partits
a l’Europa i ja ha entrat al
‘Top’ històric. El capità, de
26 anys d’edat, suma 6 temporades i un total de 185
partits de lliga disputats. És
el 9è de la història i aviat serà el 7è: té a tocar Fernando
(187) i Ureña (192)

Futbol Formatiu
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‘Pinya i endavant’: la presentació de la base

[À. Garreta] · Un any més, la
presentació dels equips federats i escolars del CE Europa
va marcar el tram final d’any
i va exercir el seu merescut
protagonisme.

El periodista, exjugador i tècnic
de base David Bley va ser l’encarregat enguany de presentar
l’acte. Un acte resumit sota el
lema “pinya i endavant”, que vol
motivar els més menuts de la
casa a sumar en comú i mirar
cap al futur com un grup unit.
Després dels acords de l’himne
de l’Europa, van sortir a escena
els tradicionals abanderats.
Enguany, les jugadores del

Femení A, Andrea Granados
i Carla Hernández, com abanderades d’una històrica bandera del club, David Sasson
del Juvenil A amb la senyera i
Sergi Cuadrillero del Filial amb
la barcelonina.
Per la porta frontal del lateral van entrar posteriorment
els nens i nenes de l’Escola,
juntament amb els equips federats de la Fundació Privada
Esportiva Europa. Tots ells van
formar la paraula “pinya” en
aquest ordre: Prebenjamins
A i B, Benjamins A-B-C-D i E,
Alevins E-F-G-H, Infantils C i D
i Cadet D.

Per la porta del carrer Sardenya
va entrar el Juvenil A, seguit
dels Juvenils B-C i D, els Cadets A-B i C i finalment, l’Europa B. Tots ells van començar a
formar la paraula “endavant”.
Per la porta de Secretari Coloma va entrar el Femení A.
El van seguir el Femení B, el
Femení C i el Femení 7. A continuació, els equips Infantil A-B i
els Alevins A-B-C-D per acabar
de completar la paraula.
En el torn de parlaments, Josep
Esteve (monitor de l’Escola i
exjugador de la mateixa durant
10 anys), va parlar sobre el

lema escollit enguany per formar el mosaic sobre la gespa i
els valors del seu significat. El
tècnic de base Òscar Belis va
reflexionar sobre la no violència en l’esport i els valors de
formació dels més petits i els
seus familiars.
Al tram final, parlament d’autoritats i homenatge públic a
quatre persones i un ens. L’ens,
Barcelona Televisió (BTV), per
la seva aposta en la cobertura de l’esport modest de la
ciutat.
A títol personal, quatre persones
destacades: el periodista Roger

Matamoros (qui segueix l’Europa per BTV tots els partits), el
periodista Ignasi Trapero (autor
del blog ‘Vamos escapulados!) i
els membres del cos tècnic del
Primer Equip, Juan León (fisio) i
Santi Altimira (preparador físic)
per la seva impagable ajuda al
jugador Albert Alegre després
del greu ensurt en el decurs
del partit Europa-Palamós de
la present temporada.
Les gralles i un pilar dels Castellers de la Vila de Gràcia van
posar el punt i final a l’acte previ
a la disputa del derbi EuropaMartinenc. En aquest article
teniu un recull d’imatges

aCtualitat
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Ens hem tornat bojos! Els partits de la segona volta a 3€!

Deu partits a 30€ per a joves fins a 30 anys. Mateix ‘pack’ a 40€ per adults de 31 anys en endavant
[Redacció] · Que el preu no sigui una excusa per venir a

veure l’Europa en el tram decisiu de la temporada! El club
posa en marxa un abonament que serveix per veure els
10 partits de lliga regular de la segona volta per només
30 euros per a joves fins a 30 anys i per 40 euros per a
totes les persones majors de 30.
Amb aquest carnet, totalment personal i que no comporta
compromís ni vinculació com a soci (és només un abonament de partits), els joves i no tan joves podran jugar com a
futbolista ‘número 12’ des de la graderia i donar l’empenta
definitiva al conjunt gracienc per assolir els seus objectius.
Per a més informació, els interessats podeu passar per les
oficines (c/ Secretari Coloma, 140) de dilluns a divendres

d’11 a 14 i de 17 a 20 hores, enviar un correu electrònic a
administracio@ceeuropa.cat o bé trucar al 932 102 551.
Per gaudir d’aquest preu especial cal sol·licitar aquest
abonament de forma específica donat que el preu a les
guixetes per a l’entrada dels partits corresponents seguirà
marcat a 10€ pel públic general i 5€ per a pensionistes.
L’abonament és exclusiu pels 10 partits de lliga regular de
la segona volta, que inclouen: Figueres, Masnou, Vilafranca, Prat, Rubí, Gavà, Montañesa, Cerdanyola, Manlleu i
Vilassar de Mar. Aquest abonament especial no inclou el
duel de Copa Catalunya contra el Sabadell ni els duels
d’un possible play-off d’ascens

El pòster de la promoció per la 2a volta

L’Escola ja té guanyador del concurs nadalenc de dibuix
[Redacció] · El concurs de dibuix de Nadal és una tradició dins l’Escola de Futbol del CE Europa. Enguany el
guanyador és Vicenç Martí, un nen nascut el 2008 i que
pertany a l’equip escolar d’Irlanda. El jove futbolista
rebrà un premi en el partit de lliga que disputa aquest
diumenge el Primer Equip de l’Europa a l’estadi Nou
Sardenya contra el Figueres.
Així, en Vicenç rebrà una invitació a l’encontre del 25
de gener entredos clàssics del futbol català.

El jove premiat podrà veure el partit des de la llotja de
l’estadi i al descans del mateix rebrà, davant el públic
assistent i a peu de gespa, el seu obsequi com guanyador d’aquesta edició amb el dibuix que es veu a la
part superior d’aquestes línies.
Com a part del reconeixement, les fotos del seu reconeixement es publicaran en un article especial dins la
pàgina web oficial del club

El canvi d’any deixa la pèrdua de l’expresident De Boet i l’exentrenador Fernando Argila
[Redacció] · L’expresident Mario De Boet i l’exentrenador
Fernando Argila van morir el
desembre del 2014 i a principis
de gener del 2015, respectivament.

El 22è màxim dirigent del CE
Europa va morir a l’edat de 85
anys. Va arribar -i va marxarde l’Europa en una època dura
i difícil que va suposar un llast
econòmic per l’entitat. Va exercir breument entre febrer del

1974 i el 19 de desembre del
mateix any. Conegut a l’Europa
com Màrius de Boet, va ser
proclamat oficialment president
en Assemblea Extraordinària
celebrada el 21 de maig del
1974 al Palau de les Nacions,
a Montjuïc.
Per la seva banda, Fernando
Argila va ser, durant unes poques jornades, entrenador del
Primer Equip de l’Europa al
final, precisament, de la citada

temporada 1973/1974. Argila
va ser el tercer tècnic d’una
temporada complicada que va
finalitzar amb el descens de
l’Europa a categoria regional
després de gairebé un quart
de segle.
Actualment era el degà dels
veterans del FC Barcelona, on
va militar com a jugador -era
porter- a banda de clubs com
Espanyol, Sporting de Lisboa,
Oviedo o Racing

De Boet, esquerra, i Argila, dues pèrdues recents de l’europeisme

La independència no ve sola

Cada dia 27 busca'ns per
la Vila de Gràcia
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Motius de motivació als vestidors del Nou Sardenya

[Àngel Garreta] · Una de les

novetats que presenta el 2015
i que ja han pogut veure tots
els equips que utilitzen habitualment el Nou Sardenya com
el seu recinte d’entrenaments
i partits, són unes pintures

reivindicatives del pes històric
de l’entitat que han realtizat
els joves del grup d’animació
Eskapulats durant les festes.
Els murals, amb un estil jove
i desenfadat, recorden als

jugadors i tècnics el club que
defensen. Un club amb “tradició des de 1907” i que és
“pioner del futbol català”. Els
escrits i dibuixos recorden a
tots aquells que han de defensar la samarreta escapulada

que l’Europa és “poble, orgull,
tradició, coratge, constància i
llegenda” dins el futbol.
Aquesta novetat visual dóna
color a un túnel de vestidors
i uns vestuaris sovint apagats
d’orígen per la seva forma de

construcció, a la vegada que
serveixen de recordatori motivacional per donar el màxim
pels colors del club. Els dibuixos es podran anar ampliant
dins la zona de vestidors i
altres espais

Relleu a la banqueta del Femení A: torna Carlos Navas
[Redacció] · La coordinació de
l’àrea de futbol femení del Club
Esportiu Europa va decidir a
finals de desembre fer canvis
en el cos tècnic del Femení A
amb l’objectiu de millorar la
dinàmica de l’equip. Així, Oriol
Casadevall i Javi Santiago van
deixar de ser els entrenadors
del sènior de Segona Divisió.

El Club Esportiu Europa vol
donar les gràcies a tots dos
per la seva tasca i implicació
en els mesos que han estat al
club, al mateix temps que els
desitja molta sort en els seus
futurs projectes.
Carlos Navas (foto) i Juan Rodríguez tornen a l’Europa per

dirigir el Femení A fins a final
de la present temporada. Sota
les seves ordres l’equip s’ha
exercitat durant el descans de
Nadal i ha afrontat les dues
primeres jornades de lliga del
2015 amb victòria: 4-0 contra
el filial del Transportes Alcaine
i un contundent 7-2 contra el
Lloret diumenge passat

