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editorial
Un club de la seva gent

15 de gener del 2017

Doblet de campions!: L’Europa-ACIDH
guanya el trofeu ‘NO Límits’ de Cagliari
L’equip adaptat del club escapulat suma el segon títol en menys de mig any de vida

La història diu que només dues vegades han estat cridats a les
urnes els socis del CE Europa, per uns o altres motius que s’expliquen a la notícia de la pàgina adjunta. No obstant, el mateix fet
de poder exercir aquest dret quan es confronten dues candidatures diferents, és un valor molt preuat que cada vegada menys
clubs poden dir.
En els darrers anys moltes entitats, no només del futbol professional, han passat a mans
Davant un nombre privades, convertint el soci de
tota la vida en un simple client
cada vegada més pagador i consumidor d’un
servei sobre el qual no té dret a
elevat de clubs
que es converteixen dir-hi la seva. Davant un nombre cada vegada més elevat
en ‘SAE’, l’Europa de clubs que es converteixen
segueix sent nostre en ‘SAE’, l’Europa segueix sent
nostre. De tots, de cada soci.
Serem els socis els que decidirem el futur, els presidents, els
resultats de les votacions en les assemblees ordinàries i extraordinàries, els que exigirem drets i deures i els que passarem
comptes als responsables o els hi donarem suport.
És per això que, si més d’una candidatura és proclamada per la
Junta Electoral en la cursa cap al 29 de gener, aquell diumenge
cal exercir un dret social guanyat a pols, cada vegada més singular i únic en el nostre entorn de clubs de competicions estatals, i
que permet que la gent de l’Europa, amb el cor i el cap, marqui el
destí de la seva entitat, una entitat de la que la massa social és
absoluta propietària.

l’Europa-ACIDH per prendre part del ‘Cagliari
NO Límits’, trofeu que s’ha tornat a ficar a la
butxaca el conjunt gracienc, que en poc més de
dos mesos ja té dues copes a les vitrines.

[Redacció] · LEl nou equip adaptat per a perso-

nes amb intel·ligència límit no deixa de donar
alegries. L’Europa-ACIDH es va presentar el
21 de setembre al Nou Sardenya organitzant el
seu propi trofeu, anomenat ‘Sense Límits’. Els
escapulats van guanyar davant l’Espanyol a la
tanda de penals. Al ‘Sense Límits’ van participar
els equips especials del Barcelona i el Cagliari
de Sardenya. Precisament a Cagliari va estar
convidat pel pont de principis de desembre
L’Escapvlat per dins...
“L’Escapvlat” és un mitjà de comunicació

No obstant, com al guió de les pel·lícules d’esport amb les remuntades més impossibles,
l’Europa-ACIDH va resultar un altre el dia clau.
Contra el propi Aspajunide va jugar la semifinal,
empatant 2-2 i guanyat als penals. La final, contra l’Special Barça, va tenir color gracienc: 3-2.
Contra tot pronòstic, l’escapulari blau del Nou
Sardenya es va imposar... a Sardenya! EuropaACIDH Campió!
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Els socis marquen el futur fins el 2021
El 29 de gener, de 10 a 16 hores, el Nou Sardenya acollirà les eleccions a President i Junta Directiva
[Àngel Garreta] · El mes de

gener del 2017 està cridat a
marcar el futur més immediat
del club, el dels propers quatre
anys. Si tot avança com apunten els moviments, hi haurà
més d’una precandidatura que
es presentarà a passar el tall de
les signatures avaladores que
permetran dur-les a votacions
el proper diumenge 29.
Del 9 al 16 de gener, els socis
de ple dret interessats en presentar candidatura ho han de
manifestar a la Junta Electoral
i demanar els corresponents
papers oficials de recollida de
signatures, unes signatures
que suposen el filtre per presentar oficialment la candidatura final. Tot precandidat que
vulgui arribar a les votacions
del 29 de gener haurà d’aportar
un mínim de 45 avals de socis
o sòcies de ple dret del club,
no duplicades i correctament
documentades.
El dia 19 de gener, a les 19:30
hores a la sala de premsa
de l’estadi Nou Sardenya, la
Junta Electoral proclamarà les

precandidatures vàlides i que
passaran automàticament a
ser candidatures. En cas d’haver passat el tall més d’una, hi
haurà eleccions el 29 de gener.
Si només passa el tall una, serà
automàticament la candidatura
guanyadora i si cap prencandidatura passa el tall, s’haurà de
convocar una nova campanya
abans de tres mesos.
La Junta i Mesa electorals
Un sorteig celebrat a finals
del 2016 a la sala de premsa
va decidir els membres dels
òrgans encarregats de vetllar
pel procés electoral. Aquests
van ser, per part de la Junta
Electoral: Javier Guillen Pérez
(soci 151 i president), Tomás
Santiago Morente (53, vocal),
Miquel Perelló Riera (348,
vocal) i Ferran Iraola Araman
(135, secretari com a secretari
de la Junta Directiva amb veu
però sense vot).
Formen la Mesa: Ramon Besora Ponsolé (34, president),
Jordi Mínguez Gil (120, secretari) i Mariano Martín Arroyo
(67, vocal)

Només s’han celebrat dues eleccions en tota la història
Diversos motius han dut a viure només dues
eleccions en 109 anys de vida de l’entitat.
En determinats moments de la història no ho
recollien els estatuts, en altres ho decidien les
autoritats de la dictadura franquista i, ja en
democràcia, diversos pactes entre aspirants
van acabar unificant candidatures o bé no es
va presentar rival al president de torn. Fos com
fos, només dues eleccions s’han celebrat fins
ara. La primera, el 9 de juliol de l’any 1984. Es
van presentar Joaquim Canillo i Josep Castro.
Van votar un total de 332 socis de ple dret: 271

a favor de Canillo, 59 a favor de Castro i 2 vots
en blanc. Canillo es va convertir, doncs, en el
primer president electe en democràcia.
Per trobar les segones eleccions cal saltar endavant en el temps fins l’any del Centenari, el
2007. Es van presentar com a presidenciables
Guillaume De Bode i José ‘Pepe’ González.
Van votar un total de 375 socis de ple dret: 249
a favor de De Bode, 125 a favor de González i
1 vot nul. De Bode va convertir-se en president
del Centenari
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Varona puja definitivament al Primer Equip
El migcampista, format a les categories inferiors de l’Europa, fa el salt a Tercera amb 19 anys
[À. G.] · El migcampista Ignasi Varona, que
aquest estiu pujava del Juvenil A fins l’Europa B, és jugador de la primera plantilla
a tots els efectes.

Varona va ser l’autor del primer gol de
l’Europa dins la pretemporada de Tercera Divisió en el duel jugat a la Pobla de
Mafumet. Després del període estiuenc,
el jugador de la casa es va incorporar a
l’Europa B de Segona Catalana, mostrant-se com a peça indiscutible. Al darrer

derbi de Tercera Divisió el jove jugador,
d’encara només 19 anys, va tenir l’honor
de debutar oficialment en lliga jugant 10
minuts contra el Sant Andreu, revolucionant l’equip en aquella estona i gaudint,
en l’afegit, de la darrera opció de gol per
desequilibrar el partit.
El tècnic, Joan Esteva, es va desfer en
elogis cap al jugador en roda de premsa
i va afirmar que, en cas de seguir tenint
aquesta evolució, comptaria amb ell més

sovint i no tindria por, si convé, de posar-lo
dins l’onze. Varona, però, va tenir la mala
sort de lesionar-se la setmana següent
del derbi. Ara ja recuperat i seguint demostrant la seva vàlua al cos tècnic en
els entrenaments, el migcampista escapulat fa el salt al màxim equip sènior de
l’entitat i es considera jugador del Primer
Equip de ple dret. De fet, el migcampista
va ser titular i va jugar els 90 minuts en el
darrer duel disputat a La Jonquera (foto)
el passat diumenge

Alçar el vol passant per un calendari dur
[Redacció] · L’Europa arriba a

mitjans de gener ocupant la
primera posició de descens
directe a Primera Catalana.
Per sortir d’aquest pou,
l’equip, que malgrat la derrota a La Jonquera duia una
línia ascendent, afrontarà
les properes setmanes un
calendari altament complicat,
veient-se les cares amb els 4
equips que ara mateix ocupen
el play-off d’ascens i amb un
rival directe de la zona baixa
de la lliga. Així, el primer rival
dur és el Peralada, líder de

la competició i que visitarà
el Nou Sardenya aquest diumenge 15 de gener. Alternant
visites a domicili i partits a
casa l’Europa jugarà després
contra Vilafranca (fora), Olot

(casa), Manlleu (fora) i Ascó
(casa). Amb tot, l’equip confia
en demostrar la seva ratxa ascendent, especialment a casa,
i poder acabar la temporada
en una zona tranquil·la
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Amb aquestes noies, a la fi del món!
El Femení A guanya 0-1 el Barcelona B i es troba a tres punts del play-off a Primera
[À. Garreta] · La que, de moment, és la

millor temporada de la història del Femení A, sembla no tenir sostre. L’equip,
ocupa la segona posició de la Segona
Divisió estatal i es troba a només tres
punts (i average encara per resoldre)
del líder i darrer equip que va jugar la
promoció d’ascens, el Seagull.
Les noies entrenades per Álvaro del
Blanco van donar la campanada a la
Ciutat Esportiva Joan Gamper guanyant, al minut 94, per 0-1. El Barcelona
B feia ni més ni menys que tres anys
que no perdia un partit com a local.
Amb aquest triomf, l’Europa va passar
precisament per sobre del segon equip
blaugrana, ocupant la seva plaça a la
taula classificatòria.
Les capitanes de l’equip, Ana Belén Fuertes ‘Kaky’ i Andrea Porta, han valorat
la situació de l’equip en una entrevista
pels mitjans oficials del club.
Quina creus que és la clau de l’èxit
d’aquesta primera volta i inici de la
segona?
Kaky - El compromís del grup dins i
fora del camp. Tenim clar que no ens
regalaran res i tant el cos tècnic com
les jugadores treballem molt entrenament rere entrenament per competir

al màxim nivell el diumenge. Crec que
oferim un gran nivell i això és fruit del
treball diari.
Andrea - La bona feina feta, però no
només d’enguany, sinó des de fa molts
anys que ens trobem lluitant per fer-nos
un nom dins el club i dins la categoria.
La clau radica en creure en nosaltres
mateixes i en les nostres possibilitats,
ser un equip on tothom sumi i ser
ambicioses. Només ens queda seguir
treballant igual i somiar, que és gratis.
Fa unes temporades que l’Europa
viu instal·lat a la zona alta de la lliga. Veus possibilitats a curt termini
de donar la sorpresa i disputar una
promoció d’ascens?
Kaky - Aquest any toca! (riu). L’equip
està en una dinàmica positiva i si seguim
treballant com fins ara i el club segueix
apostant pel futbol femení com en les
darreres temporades, aviat veurem un
Europa fent promoció.
Andrea - Ja fa anys que s’està forjant
un bon projecte de futbol femení al club
i gran part de la culpa la té Jordi Vela,
l’excoordinador de l’entitat. Cada any
volen arribar noves incorporacions que
saben que l’Europa és un gran club i
que s’està treballant per un projecte de

futur. Fer la promoció? Qui sap, tenim i
ens veiem amb plena capacitat.
Què té l’Europa que no tenen altres
equips de la ciutat o del voltant per
poder lluitar a la part alta de Segona
temporada sí i temporada també?
Kaky - La figura del coordinador exclusiu del femení és important dins un
club tan gran com el nostre. Estar més
pròxim a l’equip permet saber les seves
necessitats a cobrir i això és important
per a mantenir el bloc temporada rere
temporada.

Andrea - Bon cos tècnic, ser seriós,
recursos i bones jugadores que fins i
tot arriben de fora de Barcelona. Proposem bon joc i estem ben treballades
a nivell tàctic. També que tenim clar els
objectius.
Mulleu-vos. Un pronòstic final?
Kaky- Anem a per la primera plaça!.
Sincerament, estem preparades.
Andrea- Quedar de les tres primeres seria històric. Tant de bo la promoció!
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MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Xavier Vidal

El centenari del camp del carrer Marina
Aquest mes de gener es compleixen
100 anys de la inauguració del quart terreny de joc de la nostra història. Aquest
camp estava situat al carrer Marina,
entre Còrsega i Rosselló. Tot i que feia
una dècada que el club s’havia creat,
l’entitat continuava movent-se per l’entorn del monument de Gaudí i l’esperit
totalment amateur i de club “familiar”
encara perdurava.
Presidia el club des de feia 2 anys Joan
Matas. La seva ambició era convertir
l’Europa en un club potent i capaç de
lluitar pel Campionat de Catalunya amb
el Barça i l’Espanyol. Com a president
honorari hi figurava Rodolf Collell, en
reconeixement a la seva tasca durant
els primers anys del club (va ser el primer president). Pel que fa a l’aspecte
esportiu, el primer equip es trobava a
l’anomenada Segona Categoria, una
per sota de la màxima divisió d’aquells
temps. Any rere any s’intentava fer un
equip competitiu per ascendir, però
aquest objectiu mai s’assolia. Aquesta
categoria estava formada per 22 equips
i només ascendia un, per tant, a més
de disposar de bons jugadors també
hi intervenien molts altres factors. Tot
i això, com veurem, a les alineacions
començaven a aparèixer noms que
estaven cridats a ser figures importants

de l’Europa. També, i encara
com a cordó umbilical amb la
fundació del Club, la seu social
continuava sent el carrer Sicilia
290, local on es va fundar. És
en aquesta adreça on encara
se celebraven les assemblees
de socis, tot i que amb el proper
canvi d’estadi s’abandonaria
per sempre més. L’estrena
del nou terreny de joc estava
prevista pel 31 de desembre
de 1916, però una inoportuna
pluja va obligar a ajornar-la
fins el 14 de gener. Les noves
instal·lacions suposaven un
L’equip de l’Europa, encara vestint a ratlles verticals, sobre el terreny de joc del camp de Marina
pas endavant pel club, ja que el
petit i al setembre del 1920 el club es va
por Gutés, Payà, Coma, Vila, Matifoll,
camp de joc era molt més gran
traslladar al mític camp de davant de la
Tulló,
Canosa,
Simón,
Alcover,
Cabrera
que l’anterior i disposava de tanques
Sedeta. En definitiva, en 3 anys es va
y
Morera.
Don
Rodolf
Collell,
presidente
que l’envoltaven. D’alguna manera el
deixar de ser ‘un més’ en el panorama
honorario
del
C.D.
Europa,
fué
el
kickpresident Matas començava a preparar
futbolístic català per passar a ser un clar
off.
Después
de
un
interesante
encul’assalt a la màxima divisió.
aspirant a disputar el títol del Campionat
entro en el que no hubo superioridad
de Catalunya al Barça i a l’Espanyol.
por
ninguna
de
ambas
partes,
terminó
El dimarts 16 de gener La Vanguardia
Vist amb la perspectiva dels anys, el salt
el
partido
con
el
empate
a
dos
goals,
es feia ressò de la noticia amb aquesta
va ser enorme i l’ambició del president
entrados
ambos
los
del
Europa
en
el
crònica: “Muy concurrido vióse el campo
Matas i les seves directives igual de
primer
tiempo,
Ventura
y
López
y
los
del Club Deportivo Europa el pasado
gran. Si, a més a més, a tots aquests
del
Atlètic,
en
el
segundo,
por
Coma
y
domingo. Jugaron los primeros teams
elements unim una fornada d’excepcioAlcover.”
del Atlètic Sabadell i del Europa que
nals futbolistes, criats a Gràcia i sentint
En
aquest
camp
és
viuria
l’ascens
al
se presentaron constituidos este últiel colors com ningú, el resultat no podria
grup
A
del
Campionat
de
Catalunya
i
mo por Bordoy, Bonet, Serra, Barnet,
ser un altre que l’èxit: l’Europa va acabar
també
el
primer
any
en
aquesta
categoPech, Martí, López, Boguñà, Pelaó (E.),
guanyant la lliga el 1923.
ria.
Però
ràpidament
el
camp
va
quedar
Ventura y López y los sabadellenses
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Walter Pandiani agafa el relleu a la banqueta del Juvenil A
[Redacció] · La delicada situació del
Juvenil a la taula classificatòria (situat
en descens) ha comportat un canvi a
la banqueta. L’exjugador professional
Walter Pandiani agafa les regnes en
substitució d’Héctor Morillo. El tècnic
ja ha dirigit els seus dos primers partits
contra Barcelona B i Lleida Esportiu.

Walter Gerardo Pandiani Urquiza
(Montevideo, Uruguai, 27 d’abril del
1976) és un exjugador de primer nivell.
Va militar a l’Espanyol, amb qui va
jugar 51 partits, així com altres equips
de la Primera Divisió com Deportivo,

Villarreal, Mallorca o Osasuna. Al final
de la seva trajectòria va jugar a Segona B amb l’Atlético Baleares i finalment
al Lausanne Sport de Suïssa.
A nivell de títols com a jugador suma
una lliga d’Uruguai, dues Supercopes
d’Espanya i tres Copes del Rei. La
temporada 2006/2007 va ser el màxim
golejador de la Copa de la UEFA amb
l’Espanyol (11 gols). Després de deixar el futbol, va començar a entrenar
fa dos anys el CD Masnou, d’on també
en va ser durant una temporada el
coordinador esportiu

Concurs de xuts de precisió per
a socis al descans dels partits
[Redacció] · La Comissió Social de
l’Europa impulsa una nova iniciativa
per implicar encara més els seus socis en els dies de partit. Des d’aquest
diumenge 15 de gener, en el marc
del duel Europa-Peralada de lliga de
Tercera Divisió, els descansos dels
partits tindran un punt de diversió i
motivació afegida.

La idea és aprofitar els 15 minuts de
descans per fer un concurs de xuts de
precisió a porteria per a socis. Aquest

Polsera solidària en lluita contra el càncer
[Redacció] · La jornada del 15 de gener

concurs, amb xuts des de diversos
angles i diferents puntuacions segons
la zona de la porteria per on entri la
pilota, servirà per acumular punts i així
poder aspirar a diferents premis, ja sigui un premi puntual o com a competició acumulada al llarg de la temporada
per aspirar a un premi major.

serà de caràcter solidari al Nou Sardenya. Durant la presentació dels equips
federats de base masculins i femenins
(a partir de les 10:30 hores) i fins a la
finalització del partit de lliga de Tercera
Divisió entre l’Europa i el Peralada
(aproximadament cap a les 14 hores),
el públic assistent podrà comprar una
polsera solidària a benefici de l’hospital
infantil Sant Joan de Déu.

Els socis interessats en xutar a porteria a la mitja part han de contactar amb
la Comissió a social@ceeuropa.cat i
rebran informació detallada

Els diners obtinguts per aquestes vendes es destinaran a la investigació en
la lluita contra el càncer infantil. Tothom
està convidat a col·laborar-hi
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