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editorial
L’aposta per la gent de casa és el futur
Una de les prioritats del programa de l’actual junta era i és poten-
ciar el futbol de base del club i que, a més, hi tingués repercusió 
en el Primer Equip de l’entitat.

En el primer any de mandat la situació aconsellava apostar per 
reforçar l’estructura de base amb la creació de la figura del direc-
tor del Futbol Formatiu, la del secretari tècnic i intentar que pro-
fessionals amb anterior vinculació d’anys al club tornessin a casa 
pel seu coneixement de la filosofia europeísta. Tot això s’ha tradu-

ït en una millora de resultats, 
essent el màxim exponent, el 
Juvenil A, que està a punt de 
consumar matemàticament 
l’ascens a Divisió d’Honor.

Pel Primer Equip es va creure 
convenient reforçar posicions 
amb jugadors de categoria i 
donar estabilitat. De la mà de 
Joan Esteva s’ha realitzat una 
campanya notable. Ara, però, 
cal fer un pas important en la 
política de futur. Uns ho enten-

dran com una aposta arriscada i altres sabran valorar que es posi 
en pràctica i s’aprofiti la base que tenim. Éss per això que s’ha 
confiat la direcció esportiva del Primer Equip a David Vilajoana, 
que estem segurs traurà tot el suc a aquesta pedrera.

A nivell econòmic podem afirmar que es podrà mantenir gairebé 
el mateix pressupost pel Primer Equip i així no perdre competi-
tivitat respecte equips més potents, gairebé professionals, que 
militen a la nostra categoria. Els jugadors de base han d’anar 
guanyant protagonisme ajudats per bona part dels ja consolidats. 
No obstant, apostar per la base és apostar pel futur.

A nivell econòmic
podem afirmar
que es podrà

mantenir gairebé
el mateix pressupost

pel Primer Equip
i així no perdre

competitivitat respecte
equips més potents

Totes les xifres de la història del club, fins la tem-
porada passada, es poden trobar a la versió 4.0 
del CD d’història del club. Un record o regal únic 
per saber tot el que cal saber de la centenària 

trajectòria del club escapulat. Aquesta edició 
limitada es pot comprar a oficines (c/ Secretari 
Coloma, 140, de dilluns a divendres d’11 a 14 i 
de 17 a 20 hores) per només cinc euros 

La història i estadística del club per 5€

L’Escapvlat per dins...
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Aspecte de la versió 4.0 del CD d’història
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Un tècnic de la casa per acabar la lliga
El director del Futbol Formatiu de l’entitat 
i exjugador de la primera plantilla escapu-
lada, Ramon Gatell, és l’entrenador que, 
amb caràcter transitori, s’encarregarà de 
finalitzar la temporada amb el Primer Equip 
a Tercera Divisió.

Ramon Gatell (Barcelona, 08/08/1985) serà 
el tècnic que agafarà el relleu de Joan Es-
teva a la banqueta del Primer Equip abans 
d’entregar-lo a David Vilajoana per tal d’ini-
ciar la pretemporada de la lliga 2018/2019. 
Exjugador de la primera plantilla, Gatell va 
disputar 126 partits oficials de lliga a Ter-
cera Divisió amb la samarreta escapulada, 
acumulant 7.371 minuts de joc i 17 gols al 
llarg de 7 temporades.

‘El noi de la casa’, sobrenom amb el que 
va ser batejat a Gràcia, es va formar a 
les categories de base del club escapulat, 
entrant com a cadet i militant al Juvenil A 
i a l’anterior Filial europeista -el Caprabo-
Europa B- abans de saltar al Primer Equip. 
Com a tècnic (té titulació nacional) ha dirigit 
diferents equips d’Escola i federats de l’en-
titat durant 13 temporades. Abans d’agafar 
el comandament del Futbol Formatiu, Gatell 
va exercir de segon entrenador a l’Espanyol, 
al seu juvenil de Divisió d’Honor.

El primer entrenament de l’equip amb el nou 
tècnic va tenir lloc aquest passat dimecres 
al Nou Sardenya 

Ramon Gatell agafa les regnes de la primera plantilla escapulada de forma temporal i interina

El dia més memorable de Gatell
Corria la temporada 2009/2010 
amb Ramon Gatell consolidat a la 
plantilla europeista. El 31 de gener 
del 2010 el Nou Sardenya va acollir 
el partit de lliga entre l’Europa i la 
Pobla de Mafumet (que va finalitzar 
3-0). El nom propi d’aquell duel 
encara recordat va ser el del ja 

actual i temporal entrenador del 
Primer Equip escapulat.  Va obrir 
el marcador amb un gol olímpic a 
tocar del descans i, a la represa, 
va veure el porter avançat i va fer 
el 2-0 amb una genial vaselina des 
del mig del camp. Les seves obres 
d’art van sortir al TN de TV3 
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Orgull europeista al derbi
Empat gracienc (1-1) al Narcís Sala
Com en les darreres temporades, l’Eu-
ropa va fer un gran paper al terreny de 
joc del que ara és el seu màxim rival 
esportiu, el Sant Andreu.

El conjunt escapulat va intentar esgotar 
les darreres opcions de seguir enganxat 
al tren del play-off i es va quedar a no-
més 5 minuts de donar la campanada 
i guanyar al camp del tercer classificat 
de la lliga.

Després d’un primer temps tàctic, disci-
plinat i prudent per part dels dos equips, 
l’Europa es va fer amo i senyor de la 
pilota al primer quart d’hora de la represa 

i, fruit d’aquest domini, va obrir el mar-
cador gràcies a una centrada de David 
Jiménez que Raillo, en ratxa golejadora, 
va enviar al fons de la xarxa.

L’equip gracienc va resistir bé l’empenta 
final del Sant Andreu fins al minut 85, 
quan els locals van establir un empat 
que ja no es va moure de l’electrònic 
del Narcís Sala.

L’Europa afronta ara, amb uns còmodes 
50 punts, els darrers quatre partits de la 
lliga, dos a casa (Horta i Vilafranca) i dos 
a domicili (Palamós i el darrer partit del 
campionat a Vilassar de Mar) 

David Vilajoana és l’escollit
Amb més de 150 partits dirigits amb 
l’Europa B, ascendint-lo de Quarta 
Catalana a Segona Catalana en 
dues temporades consecutives i 
consolidant-lo, les darreres dues, a 
dalt de tot i amb aspiracions de pujar 
a Primera Catalana, l’escollit per 
dirigir el Primer Equip de l’Europa 
la temporada 2018/2019 surt de les 
pròpies parets del Nou Sardenya: 
David Vilajoana.

El tècnic liderarà un projecte pensat 
per a projectar els jugadors amb més 
talent de la base escapulada al costat 
del gruix més consolidat i contrastat 
de la plantilla i els puntuals fitxatges 
que puguin venir procedents de 
tercers equips. En correspondència 

amb el projecte que l’actual directiva 
va explicar als socis quan encara era 
candidatura electoral, les diferents 
planificacions esportives del club gi-
raran al voltant del creixement intern, 
amb el Juvenil A actualment a les 
portes de certificar l’ascens a Divisió 
d’Honor i el Filial que ara entrena 
David Vilajoana disputant ficar-se 
dins la plaça de promoció d’ascens 
a Primera Catalana.

El talent que pugui sorgir d’aquesta 
base complementarà la configuració 
de la primera plantilla gracienca que, 
la temporada vinent, iniciarà un nou 
projecte de mans d’un home que co-
neix perfectament la casa i que ha dut 
el Filial gracienc amb gran èxit 
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Després d’uns mesos de reforma, la 
sala de premsa de l’estadi Nou Sarde-
nya comença a completar el seu nou 
aspecte funcional havent ja entrat de 
nou en operativitat.

Gràcies a l’acord entre l’Europa i 
l’empresa Instaldeco, tant les oficines 
del club com la sala de premsa de 
l’estadi han renovat parcialment el seu 
aspecte amb nou mobiliari. Pel que 
fa a la sala, s’ha canviat bona part de 
l’estructura i s’ha minimitzat la deco-
ració visual. Les cadires per assistir o 

cobrir actes i rodes de premsa s’han 
renovat per complet, així com la ‘taula 
presidencial’ o d’intervencions, carac-
teritzada amb el color blau del club i 
l’escut al centre.

La sala compta amb més llum (especi-
alment sobre la taula i per a reforçar la 
imatge capturada per TV) i una nova 
estètica a les rodes de premsa amb 
la incorporació d’un marc ‘slider’ per a 
visualitzar en pantalla els logotips dels 
patrocinadors o bé informació rela-
cionada amb l’acte que s’està duent 

a terme. Un monitor dinàmic que pot 
adaptar els seus continguts al context 
de l’acte a celebrar.

La sala ha entrat de nou en funciona-
ment si bé encara té diferents aspec-
tes per finalitzar que dotaran l’espai, 
de porta a porta de la seva longitud, 
d’una renovada i moderna imatge així 
com un record en forma de trofeus, 
fotografies i cartells més selecte i 
representatiu de la història de l’entitat. 
En aquest sentit, el sector de la sala 
que fins ara ha servit per mostrar dife-

rents jugadors de la història del club i 
que ha acabat poblada de fotografies 
sense un criteri definit, es renovarà 
per complet.

Així, aquest espai comptarà amb 50 
fotografies. D’una banda, els 25 juga-
dors que més han vestit la samarreta 
escapulada al llarg de la història en 
partit oficial de lliga i promoció. D’altra 
banda, els 25 màxims golejadors de 
la història de l’entitat. Tots ells estaran 
identificats amb el seu nom i la xifra 
estadística que han assolit 

Una sala de premsa més funcional i moderna

A l’esquerra, aspecte general de la renovada sala de premsa 
del Nou Sardenya amb nous plafons a la paret i als fons i noves 
cadires individuals per a assistents i premsa. Sobre aquestes 
línies, monitor dinàmic d’imatges o vídeos per a rodes de premsa 

de partits o actes institucionals del club.
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Triple oferta de Campus aquest estiu
L’Europa amplia el ventall esportiu amb un Campus lúdic, un de tecnificació i un en entorn natural

Enguany hi ha tres maneres de gau-
dir d’un Campus i del futbol. L’Europa 
organitzarà el seu tradicional Campus 
del Nou Sardenya, que complemen-
tarà amb un Campus de Tecnificació 
específic i reservat només a jugadors 
federats. Així mateix, mitjançant l’acord 
amb el Campus hattrick!, es podrà fer 
una estada esportiva a El Collell, prop 
de Banyoles.

El Campus lúdic tindrà lloc del 25 de juny 

al 3 d’agost i del 3 a 7 de setembre en 
torns de 9 a 14 o de 9 a 17 hores.
 
El Campus de Tecnificació tindrà les se-
güents dates: 25 a 29 de juny, 2 a 6 de 
juliol i 9 a 13 de juliol, de 17:30 a 20:30 
hores al Nou Sardenya. Aquest campus 
és reservat només a jugadors federats.

Al web oficial (ceeuropa.cat) es poden 
trobar els preus dels campus i les butlle-
tes d’inscripció al menú “Campus” 

Acord amb el Campus hattrick!
Al marge dels Campus que se ce-
lebren al Nou Sardenya, el club ha 
arribat a un acord amb l’empresa Ges-
class per a oferir entre els jugadors del 
club (de 7 a 15 anys) la participació a 
la setena edició del Campus hattrick!, 
a El Collell (del 15 al 21 de Juliol). Es 
tracta d’un campus amb trajectòria en 

el qual ja han participat molts jugadors 
del nostre club. S’ha escollit aquest 
Campus basant-se en l’experiència i 
la coincidència de valors del club amb 
els d’aquesta activitat i la presència 
en la direcció tècnica dels directors 
del Futbol Formatiu, Ramon Gatell i 
el de l’Escola, Òscar Belis 
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A tocar de l’ascens a Divisió d’Honor
El Juvenil A de l’Europa té a la seva mà retornar a la màxima categoria estatal
En una temporada històrica, el 
Juvenil A de l’Europa, pensat 
per a no patir les angoixes 
dels cursos anteriors, acabarà 
pujant a Divisió d’Honor. És 
qüestió de matemàtiques, unes 
xifres que es podrien donar de 
forma exacta el dissabte 21 si 
l’Europa guanya el seu partit i 
no guanyen el Jàbac i el Mollet. 
Si aquesta carambola no té lloc, 
el cap de setmana del 28 i 29 
d’abril es podria certificar no-
més guanyant el partit propi.

L’Europa suma ara 52 punts 
amb 28 partits disputats dels 34 
que té la lliga. Descomptant tots 
els filials que no poden pujar i 
el seu principal perseguidor, el 

Reus, que ocuparia la segona 
plaça d’ascens, per darrere 
els únics que poden fer ombra 
als graciencs i als del Baix 
Camp són el Jàbac Terrassa i 
el Mollet. 

El Jàbac suma 37 punts amb 
les mateixes jornades disputa-
des que l’Europa (és a dir, a 15 
punts a falta de 18 per disputar 
però el gol average entre els 
dos encara per decidir, donat 
que el Jàbac-Europa és una de 
les jornades restants). Per la 
seva banda, el Mollet, amb un 
partit menys que els escapulats 
i també pendent de disputar 
duel directe amb els graciencs, 
suma 35 punts.

Si res no falla, l’Europa tancarà 
matemàticament el seu ascens 
en un màxim de dues jornades 
de les cinc que li resten per a 
finalitzar. Un merescut premi 
per un equip que ha rendit al 
més alt nivell esportiu, conver-
tint-se en l’autèntica revelació 
de la lliga i en l’equip que, de 
llarg, ha encaixat menys gols 
de tot el campionat, fins i tot 
millorant els registres de l’im-
ponent Barcelona B. 

La mà del tècnic Gonzalo 
Riutort, retornat al club aquest 
estiu, i l’aplicació dels seus con-
ceptes per part d’uns jugadors 
compromesos, obraran aviat un 
premi guanyat a pols  
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