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editorial
La sobirania del soci
El proper 21 de setembre, a la sala d’actes del Centre Moral Instructiu de Gràcia, se celebrarà l’Assemblea General Ordinària de
Socis del CE Europa. Aquesta és de vital importància, donat que
en aquest últim exercici s’ha produït un canvi de Junta Directiva
amb tot el que comporta. Per aquest motiu s’espera que el soci
respongui amb una assistència superior a d’altres assemblees.
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El vehicle oficial del material del club
El conveni entre el Club Esportiu Europa i Autolica Industriales, concessionari oficial MercedesBenz, permet a l’entitat gracienca gaudir d’un vehicle oficial, personalitzat i serigrafiat amb el
logo i la tipografia del club, que servirà per traslladar material, roba i elements de partit que siguin
necessaris en desplaçaments de curta distància i on l’entitat no recorri al servei d’autocar per a
cobrir la distància. El vehicle va ser presentat als socis a la gespa del Nou Sardenya

Aquest òrgan és l’acte màxim de sobirania del soci. Es allà on
la massa social ha de rebre
totes les explicacions, transTenir deu punts
parents i sense embuts, per
de l’ordre del dia
part de la Junta Directiva de la
dona idea de les
gestió realitzada en l’anterior
moltes informacions exercici. I és també on ha de
poder expressar-se lliurement,
que es posaran
sempre en termes de correcció
a l’abast del soci qui, i respecte, fet que en algunes
encara i per sort,
assemblees recents no ha
succeït, motivant la reclamació
continua sent el
d’un grup de socis al Síndic per
sobirà del CE Europa l’actuació d’alguns dels membres d’aquella Junta Directiva.
Això ja és passat i cal mirar endavant. No obstant, aquesta Assemblea cobra especial importància perquè la nova Junta donarà
explicació de en quina situació ha agafat les regnes, quines actuacions s’han fet per a corregir possibles situacions desfavorables
sorgides de l’actuació de l’anterior directiva i quins projectes de
futur s’han pogut posar en marxa en set mesos i mig de mandat.
La convocatòria dels socis inclou 10 punts que es detallen a la
pàgina 3 del periòdic. Això dona idea de les nombroses informacions que es posaran a l’abast del soci, perquè en aquest club,
encara i per sort, el soci continua sent el sobirà del CE Europa.

El president Martínez, el directiu Torrellas i la cap de màrqueting d’Autolica, Sheila Rubiño
L’Escapvlat per dins...
“L’Escapvlat” és un mitjà de comunicació
oficial del CE Europa que depèn de forma
directa del Departament de Premsa i vinculat
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.

• Edició i Consell Rector

• Fonts informatives i gràfiques

Junta Directiva del CE Europa

Arxiu documental i web del CE Europa.

• Direcció

• Contacte

Agustí Tenllado (directiu)
Àngel Garreta (cap de premsa)

info@ceeuropa.cat

• Maquetació

• Informació diària sobre el club

Àngel Garreta
• Redacció i fotografia

Àngel Garreta, Agustí Tenllado, Sònia
Pérez, Fran Capell i Josep M. Clemente

Publicitat: Xavier Garcia (Tel. 627 017 071)
ceeuropa.cat · @ceeuropa · facebook.com/ceuropa

• Dipòsit legal: B-14.046-2010

... qui som?
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Assemblea General Ordinària
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El soci avaluarà l’estat del CE Europa

‘El Centre’ acollirà l’Assemblea General Ordinària 2017 el dia 21 de setembre
a les 19 hores en primera convocatòria i a les 19:30 hores en segona
Els socis de ple dret de l’Europa i amb carnet renovat pel curs 17/18 estan
convocats a l’assemblea que se celebrarà a El Centre.
Després de cinc anys, l’Assemblea General Ordinària de socis de l’Europa
torna a ser acollida pel teatre d’El Centre (c/ Ros de Olano, 9). D’acord amb
l’article 36.2 dels estatuts del club, aquesta és la convocatòria que realitza el
club entre els seus associats amb dret a vot:
Assemblea General Ordinària
DATA: Dijous 21 de setembre del 2017
HORA: 19 hores en 1a convocatòria i 19:30 hores en 2a convocatòria
LLOC: Centre Moral i Instructiu de Gràcia, “El Centre” (c/ Ros de Olano, 9)
Ordre del dia
1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior
2) Memòria d’activitats de l’exercici 2016/2017
3) Informe del President
4) Informacions econòmiques prèvies a la presentació de la liquidació de
l’exercici 2016/2017
5) Presentació i aprovació, si s’escau, de la liquidació i estat de comptes de
l’exercici 2016/2017
6) Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost de l’exercici
2017/2018
7) Ratificació del nomenament de càrrecs directius dels Srs. Fidel Bernabeu i
Ramon Torrellas. Informació de canvi de càrrecs a la Junta Directiva
8) Ratificació del nomenament del Sr. Carlos Pablos com a Síndic dels socis
9) Informacions sobre la Fundació Privada Esportiva Europa. Aprovació, si s’escau, del traspàs d’equips de la Fundació PE Europa al Club Esportiu Europa
10) Precs i preguntes

Socis del club durant la darrera Assemblea General 2016
D’acord amb l’article 37 dels Estatuts del club, per poder assistir a l’Assemblea
caldrà ser major d’edat, tenir un any d’antiguitat com a soci i estar al corrent de
pagament de la quota del carnet de soci (2017/2018).
D’acord amb l’article 44 dels Estatuts del club, els socis tindran a la seva disposició, per a consulta reservada a les oficines del club, la següent documentació: informe liquidació pressupost 2016/2017, balanç i compte de resultats
exercici 2016/2017 i pressupost exercici 2017/2018. Aquesta documentació es
podrà consultar fins al 20 de setembre (Horari: de 17 a 19:30 hores, de dilluns
a divendres).
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Primer Equip
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Els quatre fantàstics contra la falta de gol

Set gols en tres jornades, sis més que en el
mateix tram inicial del curs passat, han resolt
el principal mal que tenia l’Europa al teler.
En la confecció de l’actual plantilla, un element
orbitava al voltant durant l’estiu: resoldre,
sobretot, la manca de gol. En tres jornades
de lliga, l’Europa no només no s’ha quedat
en cap sense marcar sinó que suma 7 gols
i, a més, repartits entre tots els 4 futbolistes
cridats a ser els golejadors principals: Civil,
Javi Navarro, Raillo i David Jiménez. Va obrir
la llauna David Jiménez a la primera jornada
de lliga, a Cerdanyola. Al Nou Sardenya, contra el Terrassa, va repetir diana i s’hi va sumar
Xavi Civil. A Gavà, el trident ofensiu va sumar
noves dianes als seus casellers particulars en
45 minuts: doblet de Javi Navarro, tercer gol
consecutiu en tres jornades de David Jiménez
i estrena de Manuel Raillo.
La temporada només ha fet que començar, però
tot sembla indicar que el més greu i principal
problema de la temporada passada no ho serà
enguany. L’Europa, per no patir de cara a porta,
ja té els seus quatre fantàstics

Alieu en una imatge al Torneig d’Històrics

Les darreres novetats de la plantilla
Un davanter, un mig i dos defenses per completar l’equip
Els darrers dies d’agost i els primers de setembre han deixat novetats en forma d’altes
a la plantilla del Primer Equip gracienc. D’una
banda, el davanter Alejandro González, de
l’Europa B, salta a la primera plantilla de Tercera Divisió. D’altra banda, tres jugadors més
reforcen el mig del camp i la defensa provinents
d’altres equips.
Alejandro Javier González Fortúnez (18/12/96)
és un extrem veneçolà que va arribar al ‘mercat
d’hivern’ de la temporada passada a l’Europa B
provinent de l’Estudiantes de Caracas. El jove
davanter salta, doncs, del segon equip europeista al primer i es converteix en el setè futbolista
de l’equip de Tercera amb passat formatiu al
club o sorgit de la base, al costat de Guillen,
Torres, Varona, Josa, Ferran Esteve i Alieu.
Arnau Gaixas Font (06/07/98) és un defensa
central que forma part de la nòmina de jugadors
de l’Espanyol B a Segona B. L’entitat blanc-iblava cedeix el futbolista per un any a l’Europa.
Gaixas passa a reforçar, doncs, una defensa

central que ja té les posicions doblades i compta amb els quatre centrals de rigor que tenen,
normalment, tots els equips, competint per un
lloc amb Cano, Alberto i Guillen. El futbolista
va jugar en etapa juvenil a la Damm de Divisió
d’Honor fa dues temporades.
Damià Viader Mateo (19/02/98) és un lateral de
19 anys, procedent del Juvenil A del Girona que
ha militat aquest any a la màxima categoria del
futbol juvenil, la Divisió d’Honor. Anteriorment
havia militat al futbol base del Cornellà. Amb
la seva arribada l’equip té doblats també els
laterals (Dani Pujol, Torres, Ruben i el recent
arribat Damià).
Xavier Pluvins Ramos (07/07/94) és un migcampista de 23 anys amb experiència a Tercera (35 partits) i a Segona B (22) amb el Sant
Andreu i el seu darrer equip de procedència, el
Prat. El tècnic Joan Esteva el va tenir fa dues
temporades a les seves ordres i coneix molt
bé les qualitats i els valors que pot aportar el
futbolista sobre la gespa

Femení
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Gran paper a la semifinal de la Copa Catalunya femenina
El Femení A de l’Europa va
jugar, a finals del mes d’agost,
la seva quarta semifinal de la
Copa Catalunya. Per tercera
vegada, el rival de les escapulades era el FC Barcelona,
equip amb qui anteriorment, i
tenint menys potencial que ara
el conjunt blaugrana, l’equip de
Gràcia mai havia perdut per
menys de 7 gols en aquest tram
d’aquesta competició.
A Gavà, escenari de la ‘Final
Four’, davant un dels millors
equips de la lliga espanyola i
cridat a lluitar per guanyar la
Champions femenina, l’Europa
va fer un molt més que digne

paper davant la seva rival.
Al descans va marxar 2-0 en
contra i als primers minuts de
la represa el pal va evitar el 2-1.
El resultat es mantenia fins al
minut 77 quan el físic de les escapulades -amb moltes menys
setmanes de pretemporada a
l’esquena- i la rauxa final del
Barcelona van acabar tancant
el partit amb un 5-0 blaugrana
que, no obstant, va deixar una
molt bona impressió d’un Europa que va ser fins i tot felicitat
pel tècnic i les jugadores rivals,
donat que més d’un pensava
que aquesta semifinal acabaria
amb una golejada d’escàndol.
No va ser així

La lliga comença amb victòria
Després de disputar per primera vegada
a la història l’edició femenina del Vila de
Gràcia contra el potent Seagull (1-2) i de
disputar la semifinal de la Copa Catalunya
contra el Barcelona (5-0), l’Europa va completar la pretemporada amb victòries en
amistosos al camp del Levante Las Planas
(0-5) i a casa contra el Sant Quirze (9-0).
Les gracienques van disputar el passat
diumenge 3 al matí, al Nou Sardenya, el
primer partit de lliga contra un Pardinyes

afectat per moltes baixes (i problemes de
‘transfers’ amb jugadores) que va tenir
pendent la seva participació a l’estrena
de la lliga fins a darrera hora. Finalment
l’encontre es va jugar amb normalitat i les
gracienques, amb un 3-1 a favor, van sumar els primers tres punts del campionat
davant el seu públic. L’objectiu d’aquesta
temporada passa per millorar la 4a posició
històrica del club a la Segona Divisió, la
categoria de plata del futbol estatal femení
on l’Europa ja és un clar referent
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MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Xavier Vidal

L’Europa i la Guerra Civil (I): El Comitè Directiu d’Incautació
El 18 de juliol del 1936 el general
Franco s’aixecava contra la República
legalment constituïda. Aquest fet, com
tothom sap, va desencadenar una crua
Guerra Civil que va afectar a tota la societat. Òbviament l’Europa, com veurem,
també em va patir les conseqüencies.
Abans, però, fixarem la situació del club
en aquell moment, que era la següent:
l’Europa es trobava a la Primera Categoria B del campionat de Catalunya,
una per sota de la màxima categoria.
Tot i això, es venia d’una “cursa” des
del 1931 per anar recuperant tot el que
s’havia perdut en el daltabaix de feia 5
anys. Ja era tot un èxit estar on s’estava;
altres haguessin claudicat. Després de l’
“exili” forçós al camp del Mariscal Jofre,
lluny de Gràcia, l’Europa disputava els
partits a l’estadi del carrer Providència
des d’inicis del 1935. A l’assemblea
anual de socis celebrada el 16 de juliol
s’aprovava la nova Junta Directiva en
la que continuava com a president
Francesc Sugot.
El mes de juliol és, tradicionalment, on
les competicions futbolístiques resten
aturades, tot i així deixarem constància
que el darrer partit abans del conflicte
bèl·lic és un partit amistós contra el
Júpiter amb un empat a 2 com a resultat final; era el dia 5 de juliol i els
escapulats van jugar gairebé amb tots
els titulars. La ciutat de Barcelona,
però, estava centrada en la preparació
de l’Olimpiada Popular, que eren una
alternativa/resposta a la decisió del
COI d’anomenar Berlín (on manaven
els nazis) com a ciutat on es celebraria
el gran aconteixement esportiu mundial. Aquesta Olimpiada Popular que
en el seu programa d’actes incloïa un
torneig de futbol, s’havia d’inaugurar el
19 de juliol i, òbviament, no va arribar a
celebrar-se mai.
Un cop la revolta feixista va ser vençuda a Barcelona i a Catalunya, la
guerra s’havia ja instal·lat en altres

punts de la Península a la que
calia ajudar. És per això que durant el mes d’agost es jugarien 2
partits a benefici dels Hospitals
de Sang. El primer era un derbi
contra el Gràcia el 16 d’agost, on
els nostres van guanyar per un
clar 1-5 i el segon es disputaria a
l’estadi de Providència contra el
FC Barcelona, amb derrota per
un ajustat 1-2 el 23 d’agost. Els
2 partits es disputarien sota un
clima totalment polititzat; abans
de l’encontre davant els barcelonistes van desfilar pel terreny
de joc una secció de milicians en
correcta formació i els jugadors
van saludar el públic amb el puny
esquerre alçat.
En aquells moments l’esport passava a un segon pla, ja que tot i
que a Catalunya la revolta feixista
havia estat vençuda, aquesta
victòria s’havia aconseguit en
bona part per l’actuació decidida i
decisiva dels milicians anarcosindicalsites, que aprofitant aquesta
circumstància van pressionar al
president Companys per entrar
al govern de la Generalitat. Una
de les mesures més importants
que van imposar va ser les col·
lectivitzacions de les empreses,
industries i societats, incloent per
suposat els clubs de futbol.
Així les coses, el 15 d’agost es
convoca una Assemblea extraordinària on són cridats a assistir
socis, empleats i jugadors de
l’Europa amb l’únic punt del dia
que era: “l’Organització interna
del club”, eufemisme que servia
per amagar la més que immediata
vigilància del Club per part dels
sindicats anarcosindicalistes.
Dies després es publicava a la premsa
la composició del “Comitè Directiu d’Incautació del club” que estaria format
per : Jaume Planas president; Càndid

Mauricio vicepresident; Francesc Cifré
secretari; Francesc Sanabre tresorer;
Josep Vieta comptador; Àngel Arnau,
Joan Muntané, Tomàs Carabí, Josep Baraza, Carles Serracant, Josep

Campos, Francesc Muntanyola, Pere
Salinas i Joan Riba com a vocals Com
es pot comprovar aquest Comitè estava
integrat per europeistes de tota la vida i
amb diversos jugadors del Primer Equip.
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L’Europa celebra els 200 anys de la Festa Major de Gràcia
L’agost és sinònim de Festa
Major a Gràcia, però el passat
agost no va ser una festa qualsevol. Que es tingui constància
documentada, ‘La Festa’ celebrava enguany els 200 anys de
la creació de la seva tradició.
L’Europa, que ja ha participat
en edicions anteriors de la
festa, va commemorar l’efemèride amb tres actes repartits al
llarg dels set dies de festa: una
passejada dels seus principals
equips masculí i femení pels
carrers guarnits, un torneig 3x3
a la Plaça Joanic i una lectura
del conte de Festa Major escrit
per Teresa Vergés

Entrega de 350 quilos de solidaritat
La campanya de recollida d’aliments que van
impulsar Europa i Festa Major de Gràcia va
culminar la tarda del passat 4 de setembre amb
l’entrega del menjar.
La coordinadora del Banc d’Aliments de la zona
nord de Gràcia, Matilde Climent, així com diversos voluntaris del Rebost Solidari van rebre
l’entrega de 350 quilos de menjar per part de
l’Europa i la Fundació Festa Major. Representant
el club escapulat hi van assistir el directiu de
relacions socials i Secretari de la junta, Ramon
Vergés, i el president de la Comissió Social del

club, Ramon Ortiz. Amb el Rebost Solidari hi
col·laboren també altres entitats, escoles i veïns
de Gràcia. Les persones usuàries del Rebost hi
arriben derivades de Serveis Socials d’atenció
primària del Districte de Gràcia. Aproximadament, s’expedeixen de mitjana uns 100 lots
setmanals de menjar.
El 2015 el club va entrevistar Matilde Climent, qui
va explicar el funcionament del Rebost Solidari
i la importància de la implicació de les entitats
de Gràcia en aquest projecte. Trobareu aquesta
entrevista al lloc web oficial
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