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editorial
Sumar-se a un esperit compartit
Més de cent anys de vida d’una entitat no se sumen consecutivament, un rere l’altre, sense una essència transversal al llarg del
temps. Essència formada per molts factors: història, passió, territori, esport, competitivitat, valors, sentiments i fins i tot política,
perquè tot a la vida és política.
La política de l’Europa, evolucionant amb el pas del temps però
mantenint un esperit compartit, és la d’identificar el club com el
defensor dels colors d’una Vila,
Al marge de la part Gràcia, al marge d’aglutinar
seguidors i socis procedents i
més competitiva
residents en atlres zones urbade l’esport i el pas nes, ciutats o fins i tot estats, al
de les temporades, vell continent i més enllà dels
oceans. Transmetre l’europel’Europa ha d’unir isme i els seus valors, la seva
noves generacions representació del futbol popular, l’essència romàntica i la
historia que sempre ha anat de
la mà del club gracienc és quelcom que passa de generació en
generació o que enganxa en un moment determinat per ‘combustió espontània’. Al marge de la part més competitiva de l’esport
i el pas de les temporadaes, l’Europa ha unit i ha d’unir noves
generacions. Seguidors de l’esport que busquin també en aquest
club una part de lleure, de relació social, de diversió, d’implicació
territorial i, lògicament, d’ambició esportiva.
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L’Europa amplia la campanya de socis
Promocions i bonificacions especials per a renovats i noves altes fins el 31 d’octubre
[Redacció] · L’Europa ha engegat enguany la
campanya #HoPortemDins, que busca ampliar
la seva massa social, essencialment la més jove,
però a la vegada oferir bonificacions i premiar la
fidelitat dels abonats de totes les categories.

Així, alguns preus han patit variacions a la baixa
i, com a novetat destacada, el límit superior per
formar part de la modalitat ‘Grada Jove’ creix
dels 25 als 30 anys d’edat. Aquests són els
preus dels diferents carnets per a la temporada
2016/2017:
Grada Jove (17-30 anys): 75€
Soci Infantil (0-17 anys): 35€
Soci Futbol Base (pare/mare/tutor): 75€
Soci Sènior (major 65 anys): 80€
Soci Ordinari: 150€
Soci Protector menor d’edat: 50€
Soci Protector Sènior (+65 anys): 150€
Soci Protector: 300€

Si els teus amics es fan socis, tu guanyes!
Una de les ofertes d’aquesta temporada i que
s’emmarca dins la campanya de captació de
socis impulsada pel club és la bonificació del
preu del carnet si un soci (que renovi o que es
doni d’alta per primera vegada) suma més socis
al club de la seva mà. El carnet d’aquest abonat
pot acabar-li costant al 50% o totalment gratis.
Com funciona?
Cada persona que es faci sòcia o renovi el carnet
de la temporada passada i porti a oficines una
nova persona a fer-se soci o sòcia (amic, familiar, company de feina, parella...) veurà reduït el
preu a pagar pel seu carnet al 50%. Si aquesta
mateixa persona porta dos nou socis, el seu
carnet no costarà ni un sol euro: el club li regala.
La promoció només és vàlida per a la mateixa
modalitat de carnet de l’abonat o superior

El futbol català viu mig tocat de mort, però la nova campanya de
captació de socis de l’Europa, amb un èxit sense precedents (el
club va camí d’augmentar, en tres mesos, més del 10% de la seva massa social), demostra que el públic potencial hi és, la sang
nova hi és. Categories esportives a banda, el sentiment de formar
part d’un club com l’Europa pot ser l’aliment clau del futur

Cartell promocional de la campanya

L’Escapvlat per dins...
“L’Escapvlat” és un mitjà de comunicació

• Edició i Consell Rector

• Fonts informatives i gràfiques

Junta Directiva del CE Europa

Arxiu documental i web del CE Europa.
• Contacte

oficial del CE Europa que depèn de forma

• Direcció i Maquetació

directa del Departament de Premsa i vinculat

Àngel Garreta (Cap de Premsa)

amb els altres canals del club (web i xarxes
socials) a nivell informatiu corporatiu.
“L’Escapvlat” està produït per DBCoop.
“L’Escapvlat” té una periodicitat de caràcter

mensual amb 2.500 exemplars.

• Redacció i fotografia

Xavier Vidal, Josep Maria Clemente,
Fran Capell, Jordi Batuecas,
Nicolás Arlanzón, Ramon Vergés,
Sònia Pérez i Àngel Garreta

info@ceeuropa.cat
Publicitat: Xavier Garcia (Tel. 627 017 071)
• Informació diària sobre el club
ceeuropa.cat · @ceeuropa · facebook.com/ceuropa

• Dipòsit legal: B-14.046-2010

... qui som?
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Festa, èxit social i primer títol de l’Europa-ACIDH
El nou equip de futbol adaptat del club gracienc s’alça amb el trofeu ‘Sense Límits’
[Àngel Garreta] · La presentació oficial del nou

equip Europa-ACIDH va impulsar el reconeixement gracienc i barceloní al futbol adaptat.
L’actor i humorista Toni Albà va ser un excel·lent
mestre de cerimònies d’un trofeu que va comptar amb la presència de cares conegudes, una
quantitat apreciable de mitjans de comunicació
i una bona assistència de públic. A nivell institucional, el president de la Fundació PE Europa,
Jesús Turró, va ser l’encarregat d’obrir els parlaments i donar la benvinguda als presents.
Abans de la disputa dels partits, l’exjugador internacional Ferran Olivella, capità de la selecció
espanyola campiona de l’Eurocopa 1964 i amb
500 partits com a jugador del FC Barcelona a
l’esquena, va ser l’encarregat de fer el servei
d’honor al costat del seu nét, Víctor Fernández,
jugador de l’Espanyol Special.
A la mitja part del trofeu, un cop finalitzades les
semifinals, van intervenir quatre jugadors (un per
equip) per donar la seva opinió sobre el ‘Sense
Límits’, així com els següents representants institucionals: Ferran Morell (president d’ACIDH),
Emili Rousseau (directiu del FC Barcelona),
Francesc Martínez de Foix (president de la Federació ACELL), Pere Guardiola (president de
la Fundació de la Federació Catalana de Futbol)
i Jordi Sans (director de l’UFEC).
Finalitzada la disputa del trofeu, diferents representants esportius i institucionals van entregar

medalles a tots els jugadors. Van tancar l’acte el
regidor de Gràcia, Eloi Badia, i el president del
CE Europa, Guillaume de Bode.
L’Europa aixeca un títol emocionant
Les semifinals van deixar dos clars finalistes:
escapulats i periquitos. L’Europa-ACIDH va superar clarament el Cagliari per 9-0, mentre que
l’Espanyol Special va superar la seva semifinal
contra l’Special Barça marcant quatre gols.
El tercer i quart lloc va deixar un clar marcador
pels blaugranes, superant el Cagliari per 7-1.
La gran final entre l’Europa-ACIDH i l’Espanyol
Special va ser d’allò més emocionant. Es va
avançar l’Europa-ACIDH amb gol del capità
Johan, però els periquitos van remuntar fins
posar l’1-2 al marcador a falta de 3 minuts per
finalitzar el partit.
En el darrer sospir, l’Europa-ACIDH va fer esclatar de joia tots els presents en un córner que
va derivar en una pilota penjada al mig de l’àrea
i que Gerard, amb una canonada, va rematar a
l’escaire.
Impulsat per la motivació d’aquest empat,
l’Europa-ACIDH va arribar més decidit a la tanda
de tres penals, on va transformar-los tots i en va
aturar un, proclamant-se, amb gol final del capità
Johan -que va embogir d’alegria i es va treure la
samarreta i va fer una tombarella per celebrar el
triomf-, flamant campió del trofeu
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Reflexions de deu anys al club amb el president De Bode
A tocar de les eleccions a Junta Directiva, parlem amb el màxim responsable de l’entitat sobre la recent trajectòria de l’Europa

[Redacció] · Ens podria fer un
resum de la seva trajectòria
directiva i presidencial?
Vaig formar part de la junta
que va afrontar la responsabilitat el 2003, al costat d’altres
pares del futbol de base com
Arturo Ramírez, Juanjo Isern
o Miquel Garcia per salvar el
club d’una greu crisi que hauria
portar l’entitat a la desaparició.
Vam treballar per aconseguir
diferents patrocinadors externs
i hem donat suport incondicional a les persones que han
aconseguit el model d’èxit de
l’Escola de Futbol que tenim
actualment, passant de 400 a
800 jugadors.

També hem donat suport a la
implementació de dos models
diferents de futbol formatiu
del club: esportiu, competitiu i
educatiu. Crec que és un model
de referència en determinats
aspectes relacionats amb els
valors de l’esport. Com a president he viscut quatre play-offs
d’ascens a Segona B i una
Copa Catalunya. Hem creat i
impulsat el reconeixement del
compromís dels socis amb un
acte anual on lliurem medalles
a la fidelitat. Hem potenciat
la comunicació web i hem
apostat pel paper amb anys i
anys de continuada publicació
d’aquest periòdic, l’Escapvlat.

A nivell econòmic hem aconseguit equilibrar i ajustar cada
vegada més el pressupost,
amb un control impecable del
tresorer Robert Biete. Prova
de la solvència econòmica és
que estem totalment al dia i
hem pagat a tothom, cosa que
no poden dir tots els clubs. La
temporada 2015/2016 hem
pagat 65.000 euros d’IBI de les
dues instal·lacions, 110.000 euros en concepte de Seguretat
Social i 25.000 euros de factura
elèctrica. Representa un 20%
del pressupost global del club.
Hem intentat impulsar un model
de club acollidor, integrador,
amable... tot i que el reconeixement a aquesta tasca es veu
més externament.
Darrerament es mostra vostè
molt satisfet amb la Fundació
Privada Esportiva Europa...
Hem aconseguit impulsar un
projecte il·lusionant amb la creació d’un nou equip ‘Special’ i la
seva implicació com entitat per
buscar nous col·laboradors.
No obstant, no tot deu ser tan
bonic. Quines mancances ha
tingut la seva gestió aquests
deu anys?
No haver aconseguit pujar a
Segona B i, segurament en
els darrers temps, no haver
possibilitat la integració de les

diferents sensibilitats del club.
També la política de comunicació nostra amb el soci té molt
de marge de millora. Tenim una
web magnífica i potser hauriem d´aprofitar-la per publicar
fets destacables de la gestió.
Un exemple actual és el tema
publicat pel diari ‘El País’ sobre
un partit de cadets de l’any
passat, on l´Europa va perdre la
possibilitat per pujar a la Divisió
d´Honor per culpa d’un partit
suposadament arreglat per part
de tercers clubs implicats.

“Durant la propera
Assemblea General
de finals del mes
de novembre
explicarem el procés
electoral”
I per creu què no s’ha pogut
aconseguir aquesta bona comunicació amb el soci?
Bé, cal dir també que hi ha
hagut algunes persones que
han ‘ajudat’ a generar i inventar
determinats conflictes que han
suposat un desgast significatiu
d’esforços que podien haverse invertit en altres aspectes
del club. Hi ha hagut persones
amb càrrecs institucionals que,

aprofitant el seu context , han
utilitzat un determinat mitjà
de comunicació per generar
confusió i genera dubtes sobre l’honorabilitat d’alguns de
nosaltres. Recordo exemples
com el ‘tema Golobart’, el
procés d’elecció del Síndic, la
demanda d’inhabilitació d’un
vicepresident de la junta directiva per part d’un grup de
socis, motivats per com es va
gestionar una assemblea extraordinària , questionar l’expulsió
d’un jugador del futbol de base
del club, justificada plenament
en la defensa que el nostre
club fa dels valors de l’esport
i l’esportivitat, els menyspreus
públics realitzats verbalment
i amb escrits a determinats
membres de la junta... A l’altre
cantó, per part nostra, la nostra
resposta sempre ha estat constructiva, responsable i pensant
més en el club que en nosaltres
mateixos individualment.
Es desprèn, doncs, que està
vostè decebut amb certa gent
del club...
Sí, amb algunes persones. Però val a dir que tinc moltes més
satisfaccions amb d’altres. Hi
ha socis, aficionats i personal
del club amb una implicació
magnifica i pensant sempre en
clau de club amb la pregunta
“què puc fer jo per el meu club?¨
i no la pregunta “què pot fer el
club per mi?”. Hem defensat
algun d’ells, donant la nostra
confiança i d’això s’han aprofitat. En la meva aposta per ells
hem perdut altres persones
més implicades. Altres no han
sabut interpretar els moments
actuals o no se’ls ha donat el
que ells volien i s’han posicionat en contra meu i la junta.
Arribats fins aquí, quin ha de
ser el futur social, esportiu i
econòmic?
Crec que el club necessita professionalitzar-se encara més,

redefinir-se en alguns aspectes
i continuar creixent. És imprescindible la unió de tothom per
situar el club com exemple d’organització del segle XXI. Hem
fet un gran salt endavant amb
les empreses ‘soci 1907’, per
no dependre econòmicament
d’un únic gran patrocinador.
Hem obert el club a la Vila de
Gràcia i hem sortit al carrer a
fer activitats. Segurament els
valors educatius i d´esportivitat
que transmetem a dins no són
els mateixos que transmeten
alguns socis en la formulació
de les seves idees.
Què opina sobre les persones que manifesten voler
presentar-se a les eleccions
a la presidència?
Sempre és positiu un club viu i
amb inquietuds, perquè vol dir
que aquests últims anys el club
ha millorat molt en la seva gestió econòmica, social i esportiva. Durant una dècada hem
ressolt problemes que eren
una herència del passat com
el ‘Cas Castro’, IBI, places de
pàrquing, un dèficit economic...
Ara sense grans càrregues
tothom vol presentar-se.
Què ens pot dir, doncs, de la
propera crida electoral?
Durant la propera Assemblea
General a finals de novembre
explicarem el procés electoral
previst i esperem que hagi un
debat constructiu i positiu sobre
el model de club del futur.
Nota que es respira un ambient tens al club?
Sempre he dit que necessitem
molt més sentit d´humor i un
somriure cada dia de i per a
tots els socis. No oblidem mai
que els adults som un exemple
per demostrar respecte i transmetre valors a la majoria de la
nostra massa social, que són
els 1400 nois i noies de la base
i l’Escola
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La Mútua General de Catalunya convida els més
petits als Tallers d’Aloha a Pedralbes Centre
Gràcies a l’acord de col·laboració entre la Mútua General de Catalunya
i l’Europa, els nens i nenes podran accedir als tallers becats al 100%
[Redacció] · Fruit de l’èxit dels tallers
d’aprenentatge d’Aloha Mental Arithmetic organitzats per la Mútua General
de Catalunya al Campus d’Estiu volem
convidar a tos els nens i nenes socis del
Club Esportiu Europa a participar en els
tallers que la Mútua organitza a l’Espai
Mútua, del centre comercial Pedralbes
Centre.

Els tallers tenen lloc tots els dissabtes
a les 10, a les 11:30 i a les 13 hores,
i tenen una durada d’una hora. Per
accedir al taller, els nens i nenes s’han
d’acreditar amb el carnet de soci dels
seus pares. El número de places disponibles per a cada taller és limitat, tot
i que no cal reserva prèvia.
Existeix, també, la possibilitat d’aprofundir en el mètode apuntant-se als
tallers de beneficis que tenen lloc al
mateix local, tots els dimecres de 17:30

El Primer Equip tornarà
a jugar els seus partits
com a local en la franja
matinal habitual

a 19:30 hores, que sí requereixen fer
una reserva prèvia. Es pot consultar la
disponibilitat de places al telèfon
934 143 600.
Un mètode d’aprenentatge totalment
innovador
Aloha Mental Arithmetic és un mètode
innovador que contribueix al desenvolupament mental dels nens i estimula
les seves habilitats analítiques i creatives, alhora que complementa el seu
desenvolupament escolar. Els nens
obtenen un benefici notable en el desenvolupament de la seva intel·ligència
global i els beneficis i resultats s’aprecien en especial en el càlcul mental i la
seva agilitat per realitzar-lo.
És un mètode d’ensenyament, basat
en l’àbac i l’aritmètica mental, amb el
qual els nens potencien la seva intel-

Els duels Europa-Pobla i Europa-Montañesa de les properes
setmanes ja es jugaran en l’horari de les 12 del matí

ligència i complementen a la perfecció
el seu desenvolupament escolar. S’ha
demostrat que entre els 5 i els 13 anys
el desenvolupament mental dels nens
és màxim.

Si aconseguim estimular les seves habilitats des de ben aviat, incrementarem
la capacitat d’aprenentatge i milloraran,
sense cap mena de dubte, el seu rendiment acadèmic

L’Agrupació, solidària amb els refugiats sirians
[Redacció] · L’Agrupació Europeista va fer entrega
de desenes de samarretes a l’ONG Open Cultural
Center. Les samarretes, de cotó i patrocinades
pel restaurant Pasa Tapas (amb l’escapulari per
davant i els escuts del club i la penya), s’entregaran a nens dels camps de refugiats sirians. Aquest
acte solidari és la continuació del realitzat pel club
el passat 18 de maig on el Club Esportiu Europa
va fer entrega de desenes de pilotes destinades
als joves refugiats per a potenciar la seva pràctica
de l’esport. A l’acte d’entrega de les samarretes
van estar presents -en ordre d’esquerra a dreta
de la foto de l’article- el president de l’Europa,

Guillaume de Bode, el de l’Agrupació, Tomás
Santiago, el propietari de Pasa Tapas, Urbano
Alonso, el representant de l’Open Cultural Center, Albert Roig, el germà de l’exeuropeista Bufi,
Eugeni Balsells, i el vicepresident de l’Europa,
Arturo Ramírez
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MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Xavier Vidal

Vicenç Martínez, el golejador sense gols
El final del segle XIX i, sobretot, l’inici del XX,
marquen l’inici de la pràctica de l’esport com
un fet habitual en la societat de l’època. Tot i
que la majoria de les disciplines esportives eren
gairebé exclusives de l’alta societat, algunes
com el futbol acostaven a la gent humil. Així
doncs, en una data indeterminada de 1896, veia la llum Viçenc Martínez, que com tants nens
de la seva època es va sentir atret per jugar
allò que anomenaven “foot-ball”. Ell, juntament
amb els germans Pelaó (Esteve i Bonaventura)
formaven part d’una de les nombroses penyes
futbolístiques que hi havia en aquells temps
anomenada “Madrid”.
Els improvisats terrenys de joc en els que
aquests apassionats futbolistes disputaven els
encontres, estaven situats sobretot al Passeig
de Sant Joan, just a l’encreuament amb la Diagonal
i prop de la casa Elizalde. Els seus contricants més
habituals eren altres penyes com l’ “Oriental”, on
hi jugava Joan Bordoy, o el Provençal. Al cap d’un
temps els germans Obiols i l’aficionat Jané van unir
a diversos jugadors d’aquests penyes i van fundar el
Club Esportiu Europa. Alguns, però, eren molt joves
(com el cas de Martínez o Bordoy) com per a disputar
partits federats i, per tant, van començar a jugar a un
equip infantil que també van crear.
La temporada 1909 /1910, l’Europa s’inscriu a la Segona Categoria del Campionat de Catalunya. Seria la
primera competició oficial que disputaria el club. Per
altra banda, aquells jovenets que s’havien agrupat
en l’equip infantil i que eren tant entusiastes amb
el nou esport, ja apuntaven maneres. A diferència
de Bordoy, que va començar jugant de migcentre,
Vicenç Martínez sempre es va moure a la davantera.
Les qualitats de Martínez ràpidament van sobresortir
de la resta (cal tenir present que per exemple era
dos anys més gran que Bordoy) i va passar al segon
equip. Amb el segon equip hi va romandre poc, ja
que la temporada 1911/1912 el trobem ja en el primer
equip. Un dels primers partits que va disputar va ser
un amistós contra el Numància (l’equip de Gràcia més
important dels primers anys del s.XX), el 23 de juliol
del 1911, corresponent a la Copa Canaletes, trofeu que
organitzava el cèlebre quiosc de diaris de la Rambla
barcelonina. Per tant, i amb les dades de les quals
disposem a dia d’avui, podem considerar que Vicenç
Martínez és el jugador més jove de la història que
ha vestit la samarreta europeista. Arribem a aquesta
conclusió donat que, malgrat que no sabem la data
de naixement, és clar que Martínez va debutar amb

Martínez, segon per la dreta, amb l’Europa vestit a ratlles i
jugant davant el temple de la Sagrada Família
15 anys, superant al gran Antonio Alcázar, que ho va
fer amb 16. Un cop al primer equip, i per les escasses informacions disponibles, sabem que el nostre
protagonista continua demostrant la seva gran classe
i, sobretot, el que el fa més valuós, que continua amb
el seu gran olfacte golejador.
Malauradament i degut al poc rigor estadístic que
tenien en aquells temps els diaris, res en sabem dels
gols marcats per Vicenç Martínez. Es més, gairebé
podem considerar tota un troballa saber els resultats
del Campionat de Catalunya. Les temporades passen
i l’Europa, lluny de quedar en els darrers llocs de la
classificació, va aconseguir anar formant un bon equip,
on destacariem sobretot els germans Colet, Bonaventura Pelaó, Domènec Olivé i, òbviament, el nostre
protagonista. La campanya 1913/1914, els graciencs
es planten a la final per ascendir a la categoria A, (la
més alta del futbol en aquells moments); el rival és el
C. d’Esports Sabadell que s’emporta l’ascens després
de derrotar els nostres per un ajustat 1-0. Es va estar
a un pam de la glòria.
Malgrat aquest evident èxit, l’entitat (com la majoria
d’aquells temps) estava governada des del més absolut amateurisme. La colla d’amics que havien creat
el club cobrien, amb el seu entusiasme i estima al
futbol i als colors, totes les tasques que comportaven la seva administració. Així, trobem que sota la
presidència de Frederic Soler diversos càrrecs de la
directiva són ocupats per jugadors; com són el casos
de Vicenç Martínez tresorer, Bonaventura Pelaó
encarregat de material o dels vocals Ramon Alonso

i Ferran Plaza. Tot era molt familiar i entre tots
havien aixecat un Club del no-res. La temporada
1914/1915 significa el debut de Joan Bordoy i
“Perico” Serra al primer equip. Els escapulats
(tot i que anaven a ratlles blanc-i-blaves) tornen
a disputar la promoció d’ascens, aquest cop el
rival és l’Atlètic Sabadell, i es torna a perdre per
un clar 3-0. Era evident que aquell equip estava
cridat a fer coses importants, però com passa
a l’actualitat, els clubs més poderosos sempre
estan ‘vigilant’ què hi passa en els clubs amb
menys recursos. Com no podia ser d’altra manera, l’estrella d’aquell Europa era el golejador
Vicenç Martínez, que va despertar l’interès del
FC Barcelona i el va fitxar. En aquells anys els
canvis de club, sobretot dels jugadors insígnies,
no eren massa habituals i si a això li afegim que
Martínez era considerat de la casa, el malestar
al club europeista va ser gran. Tant va ser l’enuig
que molts anys després Joan Bordoy comentava a la
premsa que van arribar a retirar-li l’amistat, i es que
de les seves paraules es desprèn que aquell traspàs
va ser considerat com una traïció ja no a l’Europa (que
també) sinó a l’amateurisme i sobretot a un projecte en
comú que havien anat edificant al llarg de molts anys
una colla de bons amics. De totes maneres aquest
no va ser el primer traspàs al FC Barcelona, ja que
l’any 1912 el porter Francisco Aramburo ja va anar a
les files barcelonistes. Aquest traspàs, però, no va ser
tant traumàtic, ja que el jugador havia vingut un any
abans del Gimnàstic Ateneu Popular.
Vicenç Martínez iniciava, doncs, la seva etapa al club
barcelonista on no va perdre el seu instint golejador i
va arribar a disputar 285 partits marcant 203 gols. El
13 d’octubre del 1918 se li va fer un partit en benefici
seu i el rival va ser l’Europa. L’encontre es va disputar
al camp del carrer Indústria i els europeistes van perdre
per 2-1. No obstant, el primer partit on el davanter es
va veure amb els seus antics companys va ser el 6
de maig de 1917, també en un partit amistós. Amb el
Barcelona guanyaria 5 Campionats de Catalunya i 2
d’Espanya i seria convocat per Catalunya en 9 partits,
on marcaria 4 gols. Finalment el juny de 1923 i després
de 8 temporades al club barcelonista es va retirar.
Si agafem les seves dades golejadores i fem ‘futbolficció’, és fàcil que, amb l’Europa i en una categoria
més baixa, Martínez s’inflaria a marcar gols i, per tant,
no seria d’estranyar que, de tenir algun dia els seus
registres, avui dia parlem d’un dels màxims (sinó el
màxim) golejador de la història escapulada. Mentrestant, seguirà com el golejador “sense gols”.

ACTUALITAT

16 d’octubre del 2016

7

L’Europa, al costat del comerç al carrer
El club va organitzar activitats esportives dins la Festa de l’Esport Infantil de Gràcia
[À. G.] · La Festa de l’Esport Infantil de Gràcia, dins el
dia del comerç al carrer, va comptat amb la presència
del Club Esportiu Europa i la seva Àrea Social.

Un circuit d’entrenament i unes porteries disposades
per a fer partits 3x3 van ocupar un tram de la Travessera de Gràcia (entre Nàpols i Roger de Flor). L’Europa va
cobrir el torn de tarda de la Festa de l’Esport, entre les
17 i 20 hores, en una nova sortida als carrers graciencs
per dur el club a la gent i el comerç del territori

Acadèmia interna de formació de base

Properes activitats de l’Àrea Social

[Redacció] · El CE Europa inicia un nou

[Àngel Garreta] · L’Àrea Social del
CE Europa no s’atura i durant el
proper mes seguirà organitzant o
participant de diferents activitats que
facin sortir l’Europa al carrer o pels
diferents racons de la Vila de Gràcia
i altres barris del voltant.

projecte formatiu. El projecte es basarà
en la creació d’una acadèmia interna
destinada als entrenadors de la casa. En
aquesta acadèmia es duran a terme jornades formatives. Les formacions tractaran temes diversos, relacionats amb
el procés d’ensenyament-aprenentatge
en el futbol.
Algunes de les sessions programades
són: el model de joc d’un equip, la
preparació física contextualitzada al
futbol, la figura de l’entrenador, la sessió
d’entrenament i les noves tecnologies
aplicades a l’esport, entre d’altres. La
primera sessió la duran a terme els coordinadors Albert Vivó i Gerard Piniés,

els quals expliquen que els objectius
d’aquest projecte són, a grans trets, els
següents:
- Créixer i desenvolupar-se dins del club
com a entrenador.
- Parlar metodològicament i conceptualment el mateix idioma.
- Promoure un espai de reflexió i posada
en comú del coneixement de cada entrenador, enriquint-nos tots plegats.
- Millorar la qualitat formativa i el nivell
dels jugadors, donat que els jugadors
són els que sortiran beneficiats de la millora de la qualitat de l’ensenyament

El dissabte 22 d’octubre el club participarà del tradicional ‘Correllengua’
a la Plaça Joanic. Pel matí, d’11 a
12:30 hores, hi haurà futbol 3x3 a
la plaça i un taller de maquillatge
de cares amb els colors de l’Europa
(com el de la foto adjunta).
Més endavant, el 2 de novembre,
s’inaugurarà la mostra de l’exposició

‘Sardenya: 75 anys del nostre camp’
a La Violeta. En el marc d’aquesta
exposició, el 10 de novembre, a
les 20 hores, hi haurà un col·loqui
amb els exjugadors Carles Capella
i Xavier Lucas, el soci Albert Benet i
la projecció del documental del Centenari amb la presència del director
Carles Balagué

L’Infantil A guanya el Memorial Vallejo
[Redacció] · El Nou Sardenya va ser
la seu del Memorial Vallejo, guanyat per l’Europa amb doble triomf
davant el Sants i el Vilanova. El
triangular començava amb victòria
escapulada. Una centrada a l’àrea
petita, després d’una bona jugada
de l’equip local, feia pujar el primer
i únic gol als 10 minuts de joc. L’Europa amb bon joc buscava ampliar
el marcador, però un Sants molt
encertat en defensa ho impedia.

En el segon partit el Sants era superat
pel Vilanova, que s’avançava al marcador
als 15 minuts de joc, després d’haver-ho

intentat en diverses jugades anteriors.
Finalment va arribar el segon del Vilanova
després d’un córner, el qual feia sentenci-

ar el partit amb un 0-2. Per acabar
el torneig, l’Europa golejaria amb
quatre gols al Vilanova, deixant
l’equip local la porteria a zero. Al
primer gol, el davanter escapulat
marxava del porter i tirava a porteria buida. Amb el segon es va
poder veure un xut espectacular
des de fora de l’àrea. Arribava un
tercer desprès d’un xut a porta que
rebutjava el porter del Vilanova i
rematava de nou l’Europa. Finalment, va arribar el quart en els últims minuts desprès d’un contraatac. Així
doncs, l’Infantil A es proclamava campió
del Memorial Vallejo
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