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editorial
El negoci de la TV, una oportunitat
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Guillem Josa, un dels nostres!
El futbolista gracienc, format íntegrament a la base, dóna el salt definitiu
[Redacció] · La primera plantilla incorpora el jove

El futbol modern és un negoci. No descobrim la sopa d’all. Fa
molt temps que s’ha convertit, en les esferes professionals, en
un producte allunyat de la seva essència i, especialment, molt
allunyat del soci (la LFP és una de les lligues més cares del món
quant al preu de les entrades i amb horaris sovint poc familairs).

Guillem Josa de forma definitiva com a integrant
de l’equip de Tercera Divisió. Format a la casa
des de petit, Josa -campió de la Copa Catalunya
i que va debutar en lliga el curs passat- fa el salt
definitiu amb 19 anys.

L’esport rei, en el seu perfil d’elit, s’ha convertit en el negoci de
les televisions. La venda dels drets d’imatge suposa diner fàcil
pels clubs, els quals no volen renunciar a un pastís regalat, però
a la vegada és també una forma d’allunyar l’espectador dels
estadis si, a més, la política de preus de carnets i entrades no
acompanya per compensar la TV.

Guillem Josa Levratto (31/10/95) va debutar en
partit oficial amb la primera plantilla gracienca el
dia 11 d’agost del 2013 (amb només 17 anys) en
partit de Copa Catalunya a Castelldefels, entrant
al minut 68 en el lloc de Valderas. En lliga va ferho gairebé dos anys més tard, estrenant-se el 22
de febrer del 2015 en el partit Europa-Vilafranca
de la jornada 25.

Des que es van començar a privatitzar els partits de futbol s’ha
viscut, generalment, en un entorn còmode des del sofà de casa.
D’un temps fins avui només hi havia un canal de pagament i la
resta del futbol era en obert. De mica en mica es van començar
a fer de pagament certs partits
de Champions i en els darrers
A menys futbol
anys dues eren les plataformes
en obert a les
de pagament que també oferien les principals lligues.
televisions i més

divisió de canals
on abonar-se,
més opcions pels
modestos

Aquesta comoditat (força futbol
en obert i només ‘menús selectes’ de pagament) havia deixat
l’aficionat al futbol lluny dels
estadis i ben assegut a casa.

Després de realitzar la seva tercera pretemporada d’estiu amb la primera plantilla, el jove
migcampista ha convençut Albert Poch i formarà
part dels jugadors del conjunt de Tercera Divisió,
fent el seu definitiu salt dins la casa. Per la seva
banda, els altres tres joves de la base que han
fet la pretemporada tindran la següent situació:
Lozano entrenarà amb el Primer Equip i jugarà
amb l’Europa B i es mantindrà com a opció de
tercer davanter centre de la primera plantilla
quan aquesta el pugui necessitar. Torrentbó
jugarà amb l’Europa B i Prats completarà el seu
darrer any de juvenil a Lliga Nacional.

L’actual negoci de la TV representa, però, una oportunitat. Enguany el pastís és essencialment privat i de pagament, a sobre
dividit en diverses plataformes i amb els drets repartits: qui fa
la Champions no fa la Lliga i qui fa un campionat no fa ‘x’ lliga
estrangera. Comptats -i de perfil baix- són els partits en obert.
A banda, també s’han limitat o eliminat els resums de la jornada
‘online’ en els principals portals esportius de l’estat.

El segon cas en tota la història de futbolista
gracienc format des de l’inici de l’Escola

Així, l’espectador del futbol professional té tres opcions: invertir
molts més diners del pressupost familiar en abonar-se a diferents
plataformes de pagament, aixecar-se del sofà i anar a l’estadi de
Primera o Segona Divisió a veure-ho ‘in situ’ o aixecar-se del sofà
i apropar-se a l’equip local, el del poble o barri on viu, per a veure
futbol de proximitat. Nosaltres esperem que, pel bé de l’Europa i
el futbol català, el nou model de TV provoqui la tercera opció

La història d’aquest futbolista gracienc s’escriu
des de llavors pujant esglaons dins les diferents
franges d’edat i els diferents equips de base del
club fins ser un dels capitans del Juvenil A (on
va jugar els cursos 2012/2013 i 2013/2014) i un
referent indiscutible de l’Europa B en la darrera
temporada 2014/2015, la de la seva estrena
com a sènior.

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Els resultats de pretemporada...
Només tenen valor de rodatge
73%
Afecten moralment per l’inici de lliga
27%

l’enquesta
A banda del Primer Equip, quina
plantilla del club segueixes més?
A) Filial
C) Juvenil A

B) Femení A
D) Altres

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

En tota la centenària història de l’equip escapulat
aquest és tot just el segon cas d’algú natural de
la Vila on viu el club, que hagi entrat dins l’entitat
en la franja d’edat més jove permesa i que hagi
portar a terme tota la seva carrera fins arribar
al Primer Equip defensant només la samarreta
escapulada. El precedent, Josu Rodríguez.
Actualment Guillem Josa és el futbolista que
més anys porta a l’Europa: 14 dels seus 19 anys
d’edat El jove jugador explica com va viure el
moment del seu ascens al Primer Equip: “Va
ser en un entrenament. Entre dos exercicis,
l’Albert Poch em va cridar i m’ho va dir amb tota
naturalitat. I jo vaig pensar: “doncs ja està”. Va
ser tot molt natural”.
Josa, però, admet que “durant l’exercici li anava
donant voltes i pensava: “ostres! Ho he aconseguit, i estic al Primer Equip”. Però m’ho va dir
d’una manera tan natural i tan simple que quan
ho va fer, vaig pensar: “ah, d’acord, està bé”. I va
ser deu minuts després que vaig pensar: “coi!
Està molt bé!”

Josa va entrar dins l’Escola de futbol del CE Europa amb 5 anys (el 2001), dins la franja d’edat
més baixa possible, i es va federar només dos
anys més tard amb el Benjamí B.
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El ‘Charity Day’, una jornada solidària
El 26 de setembre se celebrarà al Nou Sardenya un torneig en benefici d’Aldees Infantils

[Redacció] · L’empresa Keysight Technologies Spain, amb la col·laboració de la
fundació Esportiva Europa es preparen
per donar el tret de sortida al seu primer
dia solidari (Charity Day) que tindrà
lloc el proper dissabte 26 de setembre
de 2015 de 10 a 17 hores a les installacions del Nou Sardenya.

L’objectiu de l’esdeveniment és recaptar
diners per donar suport a un dels projectes més importants de l’ONG Aldees
Infantils: les beques menjador per infants en risc d’exclusió social. Keysight
vol posar el seu granet de sorra per
aconseguir el màxim nombre d’àpats de
cara al curs escolar que estem a punt
de començar.

Keysight Technologies i la Fundació Europa han unit forces per primera vegada
per marcar un gol a favor dels drets dels
infants. La Jornada Benèfica comptarà
amb diferents activitats per tots els
públics: Torneig de Futbol, Torneig de
Tennis Taula i activitats Infantils.
L’objectiu es organitzar un esdeveniment lúdic amb la intenció de sensibilitzar i informar als assistents sobre els
projectes d’Aldees Infantils. La jornada
estarà a oberta a tots el públics, esperant la màxima participació dels empleats de Kesyight, socis del Club Esportiu
Europa, base i escola formativa, així
com les empreses patrocinadores del
club, penyes i aficionats de l’Europa

Les activitats del ‘Charity Day’ es duran a terme dins el marc
del partit de lliga Europa-Rubí per afavorir l’assistència
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Calendari anual de competició de l’Escola
Tot l’any esportiu 2015/2016 al detall: configuració d’equips, Lliga, Copa i final de curs
[Redacció] · L’Escola de Futbol del Club Esportiu
Europa ja ha definit el seu calendari de la temporada 2015/2016 pel que fa a totes les seves activitats:
entrenaments, partits per agrupar equips, competició interna de lliga i copa (equips i aficionats) i
final de curs.

El 28 (pels torns de dilluns-dimecres) i el 29 de setembre (pels torns de dimarts-dijous) començaran
els entrenaments dels nens i nenes de l’Escola
per a totes les edats. El primer cap de setmana
d’octubre no hi haurà partits. Els primers duels,
que serviran per equilibrar al màxim la plantilla i
mirar de repartir el millor possible el ‘pes futbolístic’
dels jugadors, s’iniciaran el dissabte 10 d’octubre.
Aquestes proves duren tres setmanes, fins al
dissabte 24 d’octubre. Aquell dia s’acabaran totes
les proves d’equilibri i els responsables de l’Escola
configuraran les diferents plantilles, que rebran,
com cada any, noms de països d’arreu del món.
El dissabte 31 d’octubre tornarà a haver-hi descans
de partits per donar peu a l’inici de la Lliga (del 7
de novembre al 12 de març). Pel mig, hi haurà
descans nadalenc del 23 de desembre al 10 de
gener de forma ininterrompuda. El dissabte 19 de
març començarà la segona competició anual que
sempre disputa l’Escola: la Copa. Aquesta finalitzarà el dia 11 de juny.
El divendres 17 de juny hi haurà la tradicional festa
de final de curs, amb premi per a tots els jugadors
i equips de l’Escola i reconeixement especial pels
campions de Lliga i Copa, ja sigui els equips o les
aficions que els acompanyen, que també disputen
una especial competició paral·lela. En dies específics es tornarà a jugar, un any més, la particular
lligueta de pares i mares dels jugadors de l’Escola,
en dates encara per determinar
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No et quedis fent l’estàtua, vine a l’estadi!
El club engega, en clau d’humor, una nova i singular campanya de captació de socis
[Redacció] · El CE Europa ha engegat una nova i diferent

campanya de captació de massa social. No hi falta el tradicional lema “fes-te’n soci”, però enguany aquesta crida als
aficionats la protagonitzen bàsicament l’humor i els jocs de
paraules.
De forma progressiva, els carrers de Gràcia, les xarxes socials i els mitjans de comunicació s’aniran omplint d’imatges,
banners i pòsters de la nova campanya de l’Europa, que a
diferència d’altres anys no està centrada amb un únic reclam
sinó que tindrà fins a 7 formes diferents sota el lema “No et
quedis fent l’estàtua, vine a l’estadi!”. El motiu central del
pòster-reclam serà la plantilla del Primer Equip, ja sigui en
grup o de forma individual. De forma original, humorística i
fins i tot irònica, des del cos tècnic passant per jugadors de
llarga trajectòria, nouvinguts o capitans, tots ells animaran
als aficionats, els lectors de les diferents publicacions o les
persones que passin pel carrer a fer-se el carnet de soci
de l’Europa.
L’eix sobre el que gira la campanya té el seu epicentre a la
plaça Rovira i Trias. En aquesta plaça descansa, sobre un
banc, una figura del famós i prolífic arquitecte gracienc. Al
seu voltant es forma una campanya amb 7 crides diferents
protagonitzades per l’equip, vestit de joc a la pròpia plaça.
al pòster que acompanya aquest article veiem un ‘vacileta’
Rovira fent un joc de paraules amb el seu company de cognom i la possibilitat d’èxit futur de l’Europa. Podeu seguir la
campanya en aquest portal web i a les xarxes socials Twitter
i Facebook del CE Europa.
La tecnologia també forma part d’aquesta nova campanya.
Cada pòster que la gent trobi pel carrer incorpora un codi
QR que, mitjançant un ‘smartphone’, enllaça directament a
la llista de preus del carnet de soci. De fet el carrer és un
dels principals punts d’acció de la campanya. Hi haurà 7
pòsters diferents repartits arreu del territori gracienc i, en
coordinació amb L’Independent de Gràcia, s’encaran també
més d’un miler de pòsters dins la publicació gracienca per
excel·lència, amb una tirada setmanal de 10.000 diaris.
Altres mitjans, com Sport o BTV, també donaran caràcter
‘viral’ a una campanya que busca augmentar el nombre
de carnets del club, un carnet que té també regal per a les
noves altes: una samarreta commemorativa de la Copa
Catalunya per a la modalitat de soci ordinari i una tassa
també commemorativa per a cada nou soci sènior.
En propers dies, doncs, els lectors de L’Escapvlat trobareu
la presència de la campanya també en mitjans de comunicació externs i pels carrers de Gràcia i els seus entorns.
Animeu-vos i feu-vos socis del Club Esportiu Europa, el
club de la vostra Vila. Amb l’ajuda de l’afició la temporada
promet grans emocions!
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Un nou autocar personalitzat per a l’Europa
L’empresa Izaro es converteix en ‘soci 1907’ i posa a disposició del club una moderna flota de vehicles

[Àngel Garreta] · El CE Europa i l’empresa d’autocars
Izaro han arribat a un acord del col·laboració que es
va signar el passat 7 de setembre a Barcelona. Izaro
serà des d’ara empresa “soci 1907” i el nou proveïdor
de serveis de transport del club gracienc.

La seu d’Izaro a Barcelona, situada a la Zona Franca,
va servir de marc de la signatura del conveni que uneix
el club escapulat amb aquesta prestigiosa i elegant
empresa de serveis de transport. Com a resultat de
l’acord, Izaro passa a ser empresa col·laboradora dins
el marc de la campanya “soci 1907” amb l’aportació

exclusiva d’un autocar personalitzat per a l’Europa
amb el seu logotip i nom en quatre parts laterals d’un
modern vehicle amb totes les comoditats.
Prop de la porta davantera d’entrada hi figura l’escut i
el nom de l’Europa dins una petita caixa corporativa. El
mateix escut i nom, més gran, es pot veure també en
la part posterior, passada la porta d’entrada del mig.
El nom de l’Europa figura als dos laterals d’un nou
vehicle modern que també farà serveis de transport
per Catalunya a altres equips del club en les seves
respectives lligues.

Els màxims responsables de totes dues entitats, Guillaume de Bode per part de l’Europa i Manuel Tena,
gerent d’Izaro, per part de l’empresa de transports, van
signar el conveni als despatxos d’Izaro i van aprofitar
per fer una ruta per les instal·lacions de l’empresa per
descobrir de primera mà la varietat de flota i serveis
a disposició.
Els jugadors del Primer Equip ja van realitzar el primer
desplaçament llarg en el nou autocar d’Izaro aquest
dissabte passat a Morell, així com el Juvenil A en
l’estrena de la lliga a terres gironines
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Nous acords amb clubs de Tercera per entrades a 5€
[Àngel Garreta] · Els socis de l’Europa tindran

entrades a 5€ quan visitin els camps de Terrassa,
Figueres (foto) i Palamós. De la mateixa manera,
els socis d’aquests clubs pagaran només 5€ en
la visita al Nou Sardenya. La directiva busca
ampliar i renovar acords d’una iniciativa que ja
va posar en marxa la temporada passada.
En la primera jornada de lliga, els socis del
Terrassa ja van gaudir d’aquest conveni de collaboració entre clubs per donar un plus de valor
i mobilitat al carnet de soci de les entitats. Tots
els abonats egarencs que van presentar carnet

van entrar a l’estadi gracienc per 5 euros. Ara,
l’Europa amplia aquesta oferta amb Figueres i
Palamós i s’obre a negociar de nou amb la resta
de clubs de la categoria o repetir convenis com
els que va acordar en el passat amb equips del
grup V de Tercera.
A la llista de preus d’entrades que figura al portal
oficial del club (ceeuropa.cat) s’aniran afegint
les entitats amb què l’Europa estableixi acords.
En cada cas el pacte estableix la mateixa oferta
recíproca entre socis en les respectives visites
durant la 1a o 2a volta del campionat

Preus congelats i noves modalitats del carnet de soci
[Redacció] · El CE Europa ha
determinat la llista de preus
dels diferents tipus de carnet
de soci de cara a la temporada 2015/2016. Cap quantitat,
en cap modalitat (protector,
general o grada jove) varia
l’import respecte l’any passat.
Enguany, a més, s’afegeixen
dos nous grups.

Una de les novetats, segons
recullen els nous estatuts
del club, és la modalitat de
‘Soci Esportiu’. Tot jugador

La capitana Teixi tindrà el seu partit d’homenatge
La capitana del Femení A de l’Europa, Sandra
Teixidó, “Teixi”, va penjar les botes en finalitzar
la temporada 2014/2015. A finals de setembre,
concretament el dia 24, rebrà un especial homenatge amb la visita de la Selecció Catalana
Femenina per disputar un partit amistós sobre
la gespa artificial del Nou Sardenya.
Després d’una primera conversa entre el
president del club, Guillaume de Bode, i el
president de la Federació Catalana de Futbol,
Andreu Subies, la capitana rebrà un merescut
homenatge a casa, al Nou Sardenya, el dijous
24 de setembre a les 19 hores amb la visita
de la selecció catalana absoluta femenina.
L’entrada, de portes obertes

del futbol formatiu del club
serà soci fins la seva majoria
d’edat, de franc -amb carnet
extra d’abonament a partits,
no pas de soci, pel pare/mare
o tutor legal-.
La segona novetat és la modalitat ‘Soci Associat Futbol Base’, és a dir, aquesta mateixa
mare/pare o tutor legal que, al
marge de tenir abonament de
partits, vulgui ser de ple dret
soci numerari del club, a un
preu reduït de 75€

Preus segons modalitat
Protector · 300€
Protector sènior · 150€
Protector menor d’edat · 50€
Ordinari · 150€
Sènior (major 65 anys) · 80€
Associat Futbol Base · 75€
Infantil (0-17 anys) · 40€
Jove (18-25 ays) · 80€
Soci Esportiu (jugadors) · Gratis
* Regals a les noves altes

Pla de publicació de L’Escapvlat
El periòdic oficial del CE Europa, L’Escapvlat, ja té definides
les dates de publicació, mes a mes, des d’ara i fins al final
de la temporada regular.
OCTUBRE (diumenge 11)
EUROPA-SANT ANDREU

NOVEMBRE (diumenge 15)
EUROPA-GAVÀ

DESEMBRE (diumenge 20)
EUROPA-SANTFELIUENC

GENER (diumenge 17)
EUROPA-PRAT

FEBRER (diumenge 21)
EUROPA-SABADELL B

MARÇ (diumenge 13)
EUROPA-ASCÓ

ABRIL (diumenge 17)
EUROPA-MASNOU

MAIG (diumenge 15)
EUROPA-GRANOLLERS

*JUNY (per determinar en dependència del possible play-off)

PREMSA
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Clara Segura

Gabriel Ruﬁán

Guillem Roma
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Mar Gil
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Manel Barceló

Jordi
Banacolocha

Oriol Hosta

