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editorial
Fent complir el programa electoral
Ens trobem a fi nals de juny, època de ple ‘mercat d’estiu’ pel que 
fa a moviment de jugadors en les plantilles dels primers equips de 
qualsevol categoria. 

En la segona temporada de mandat de l’actual directiva, un 
dels elements clau sobre els que gira la confecció de la plantilla 
és l’aposta per la base. Els actuals dirigents van presentar un 
programa electoral, el gener del 2017, basat en aquesta deter-
minació. Després d’un primer any d’estabilització de l’entitat a 

diversos nivells, el curs espor-
tiu 2018/2019 gira al voltant 
d’aquesta idea. Els respon-
sables directius, esportius i 
tècnics treballen per a renovar 
jugadors destacats o amb pro-
jecció de la passada tempo-
rada, incorporar de fora joves 
talents emergents o jugadors 
que van sorgir de la pedre-
ra gracienca i, internament, 
promocionar els futbolistes de 
la casa.

Així, a tancament d’aquest periòdic (dilluns 18 de juny), la primera 
plantilla compta amb 8 jugadors que, pujats de les categories de 
base o retornats al club, s’han format al futbol federat escapulat. 
Inclosos en aquest llistat de jugadors hi ha els quatre que s’incor-
poren de l’Europa B com a futbolistes de ple dret de la primera 
plantilla de Tercera Divisió. Dins de l’aposta per la base també es 
confi en les regnes de la plantilla a un tècnic, David Vilajoana, que 
ha entrenat 168 partits a l’Europa B, pujant-lo des de la darrera 
categoria del futbol a la Segona Catalana i lluitant per l’ascens 
a Primera Catalana fi ns el darrer dia. La base ha de ser el pilar 
sobre el qual fer mirar l’equip i tot el club cap a dalt.

L’actual directiva es
va presentar a les
eleccions amb un

programa que
indicava una clara

aposta per una
primera plantilla
amb un gruix de

jugadors de la casa

Amb motiu del 111 aniversari del club, l’estadi 
estrena el seu propi logotip identifi catiu. Obra 
de l’exjugador Dani Pujol, el logotip ressalta la 
silueta de la tribuna del Nou Sardenya.

Les característiques escales del recinte i la seva 
visera superior conformen un modern i senzill 
dibuix que identifi carà l’estadi en totes les acti-
vitats que es duguin a terme al seu interior 

L’estadi ja té el seu logotip propi
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... qui som?

Dani Pujol mostra el logotip sobre la gespa de l’estadi
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El Nou Sardenya viu la gran jornada festiva de l’Escola

El Nou Sardenya va viure el passat divendres 
dia 15 de juny la tradicional cloenda de la tem-
porada esportiva de l’Escola del club en un 
ambient festiu.

A les sis de la tarda i amb els alumnes de 
l’Escola repartits per equips sobre la gespa, 
l’speaker de l’estadi, Ramon Palau, va donar el 
tret de sortida a la festa, seguit de l’himne del 
club. Posteriorment, van rebre reconeixement 
en forma de medalles i trofeus tots els equips 
i jugadors de l’Escola, en especial els equips 
campions de les competicions internes de Lliga 
i Copa, així com les aficions més animoses de 
totes i formades pels seus familiars.

L’acte va seguir el mateix guió que en les edici-
ons anteriors, consolidant el format de la festa. 
La d’enguany va ser la primera de les cloendes 
a càrrec d’Òscar Belis com a director de l’Es-

cola i qui ha pres aquesta temporada el relleu 
de l’anterior director, Xavi Lucas, per a qui Belis 
va tenir paraules d’agraïment en el moment del 
seu discurs, paraules que va fer extensives als 
monitors i resta d’ajudants en l’activitat diària 
escolar.

També va dirigir unes paraules a les famílies 
el president del club, Víctor Martínez. Diversos 
membres de la seva junta i ell mateix van ser 
els encarregats de repartir medalles i trofeus 
al costat d’una representació de jugadores del 
Femení A, les quals han donat nom propi al 
trofeu de Copa disputat en els darrers mesos 
de competició.

Finalment, a les set de la tarda, la cloenda de 
l’acte va donar lloc a l’esbarjo i la diversió de 
jugadors i famílies sobre la gespa, moment 
acompanyat d’un petit refrigeri per a tothom. 
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Perfi lant les primeres plantilles

El Primer Equip masculí i el Fe-
mení A comencen a completar 
les seves plantilles 2018/2019. 
A data de tancament d’aquest 
periòdic -18 de juny-, la primera 
plantilla masculina compta amb 
els següents jugadors:

Renovats: Cano, Guillen, Uri, 
Varona i Josa. Pujats de l’Euro-
pa B: Joan Compte, Xavi Prats, 
Xavi Camps i Carlos Torrentbó. 
Incorporats o retornats al club 
procedent d’altres equips: Ger-

man Collado (Albacete) -a la 
foto en la seva etapa juvenil al 
club i la darrera temporada al 
club blanc-, Eloi Pena (Llagos-
tera), Xavi Liébanas (Gavà) i 
Guillem Castell i Gabriel López 
(Santboià). Falten encara per 
tancar algunes renovacions i 
noves incorporacions.

Del cantó del Femení A, han 
renovat les jugadores Kaky, 
Andrea Porta, Pili Porta, Ari, 
Moyano, Zaira, Carla, Laia 

Castilla, Eybis, Júlia, Anabel, 
Clara i Nany. A més, s’han tan-
cat ja quatre noves incorporaci-
ons, que són la defensa Joanna 
Vega (Levante Las Planas), 
la migcampista Ariadna Lara 
(Sant Gabriel) i les davanteres 
Maria Farreras (Pallejà) i Naira 
López (Sant Gabriel).

Totes elles dirigides pel nou tèc-
nic, Toni Camacho, que pren el 
relleu de Cristian Aleza, baixa 
tècnica per motius laborals 

Primera roda de premsa de Vilajoana
La sala de premsa de l’estadi 
Nou Sardenya va acollir el 
passat dilluns 18 de juny la 
presentació pública i ofi cial 
de David Vilajoana com a nou 
entrenador del Primer Equip 
europeista.

Davant socis i mitjans de 
comunicació, Vilajoana es 
va mostrar “molt motivat” per 
afrontar el que “sens dubte 
serà un repte”, segons el 
tècnic “tant per a la directi-
va com per a mi mateix per 
haver apostat per algú de la 
base per dirigir l’equip més 
important de l’entitat”. 

Vilajoana no es va amagar i 
es va mostrar molt ambiciós 

amb el projecte. “Sóc una 
persona de màxims objec-
tius”, va afi rmar. 

Enguany a l’staff tècnic hi 
haurà un total de 9 persones, 
sis d’elles seran noves. Repe-
tiran en el càrrec el delegat 
Andreu Sánchez, el fi siote-
rapeuta Sergio De Melero i 
l’utiller Ignasi Carranza. Se-
ran nous dins l’organigrama 
el propi tècnic, així com el 
seu segon, Carles Raventós. 
Com a ajudant tècnic s’in-
corpora Nacho de Prada. El 
cos tècnic es completa amb 
Jordi Jané (preparador físic), 
Jorge Coihuin (preparador 
de porters) i Kevin Martínez 
(vídeo/scouting) 
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La Diada del Soci commemora els 111 anys de vida del club

L’Europa tanca un acord de col·laboració amb Nytta
El CE Europa i Nytta Sport, centre ‘premium’ 
d’entrenament personal i salut, signen un acord 
de col·laboració per a futbolistes i socis.

Amb el conveni entre les dues entitats, els 
jugadors de les principals plantilles del club 
podran realitzar sessions físiques a Nytta, així 
com tractaments de recuperació de lesions, 
com és el cas del capità Álex Cano.

D’igual forma, les famílies i socis de l’Europa 
també podran gaudir d’una promoció especial 
del 15% de descompte en tots els serveix que 
ofereix l’empresa -situada al carrer Aribau, 225, 
cantonada amb Marià Cubí- i que es poden 
consultar al web de Nytta. A l’acte de tanca-
ment de l’acord hi van assistir Víctor Martínez, 
president del CE Europa i Miquel Ferrándiz, 
director de Nytta Sport 

Més de 10.000 seguidors a Twitter
La principal xarxa social de 
l’Europa, creada l’any 2009, 
arriba aquests dies per prime-
ra vegada a les cinc xifres en 
nombre de seguidors totals.

A tancament d’aquest article, 
concretament 10.065 per-
sones segueixen el compte 

ofi cial @ceeuropa a Twitter, 
on reben la informació puntual 
de les darreres novetats es-
portives, socials i d’entitat del 
club. En total, a les diferents 
xarxes i sumant Facebook 
i Instagram, el club arriba 
informativament a 15.719 
seguidors en línia 

El teatre d’El Centre va acollir el dia 5 de juny 
-aniversari del club- la Diada del Soci de l’Eu-
ropa. Una desena de socis -dos no van poder 
assistir-hi presencialment- van ser reconeguts 
per la seva fi delitat a 25, 50 i 75 anys consecutius 
de carnet. L’acte també va servir per presentar 
socialment el nou tècnic del Primer Equip, David 
Vilajoana, i per retre homenatge a l’Agrupació 
Europeista en l’any del seu 70è aniversari.

El periodista, actor i soci de l’Europa, Carles Gar-
cia, va presentar l’acte. Després de les paraules 
de benvinguda del president Víctor Martínez, els 
presents (73 socis, afi cionats i acompanyants) 
van començar el sopar. Entre plat i plat es va 
repassar la memòria esportiva de la temporada 
dels quatre principals equips del club. També va 
ser el moment, un cop visualitzada la temporada 
2017/2018, de presentar i escoltar les primeres 
valoracions del tècnic David Vilajoana davant els 
socis del club. L’entrenador es va mostrar confi at 
en les possibilitats de la plantilla i amb ganes 
d’assumir una banqueta sempre exigent.

En el moment de començar els reconeixements 
i homenatges, els assistents van poder veure un 
petit audiovisual de resum de la vida social de 
l’Agrupació Europeista. Acte seguit, el soci Al-
bert Benet, en representació del Grup d’Història 
Ramon Vergés, va entregar un present a Tomás 
Santiago, president de l’Agrupació, amb motiu 
del 70 aniversari de la penya. D’igual forma, 
Santiago va rebre una placa commemorativa de 
mans del president i el mateix Santiago va voler 
tenir un gest d’agraïment amb una placa per a 
un consoci de penya, Esteve Giménez.

Abans de l’acte central de la nit -l’entrega d’in-
sígnies- el president Martínez, el tècnic Vilajoana 
i el capità Álex Cano van bufar les espelmes 
del pastís del 111è aniversari de l’Europa. Per 
acabar, reconeixement als socis que sumen, 
ininterrompudament, 25, 50 i 75 anys de carnet 
del club. Amb un sorteig fi nal de tres samarretes 
de l’equip, corresponents a les tres equipacions 
titular i suplents, es va acabar un important i 
tradicional acte anual de club 
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“Va ser molt emocionant per a nosaltres viure
la festa de Sant Medir al costat de l’Europa”
Parlem amb Eugènia Arús, directora del projecte educatiu i artístic de l’Escola de Música Joan Llongueres

Els Ben Plantats del Club Es-
portiu Europa van passejar pels 
carrers de Gràcia el passat 3 
de març amb l’acompanyament 
d’una banda molt especial, for-
mada per alumnes de l’Escola 
de Música Joan Llongueres. 
Entrevistem a la màxima res-
ponsable del centre, Eugènia 
Arús, sobre la dolça festa i el 
perfil de la seva escola. 

Quina és la història de l’Escola 
de Música Joan Llongueres?
La nostra escola hereta una 
forma d’ensenyar la música 
que és mitjançant el moviment. 
És una metodologia que es diu 
rítmica. La va importar Joan 
Llongueres el 1913 després 
d’uns cursos a Suïssa i Alema-
nya. Va impartir classes amb 
aquesta metodologia al Palau 
de la Música fins que es va 
configurar l’actual escola als 
anys 60. Amb el temps ens 
hem adaptat a l’actualitat i a les 
estètiques contemporànies.

Amb aquest mètode quin avan-
tatge obtenen els alumnes?
Dona moltes oportunitats artís-
tiques. Pels concerts i recitals ja 
tenen un entrenament corporal i 
escènic. No pateixen a l’escenari. 

Quin perfil de gent teniu?
De totes les edats, des dels 3 
anys fins a més enllà dels 90. 

Formem a tot tipus de perso-
nes, també el professorat, que 
és un professorat especial i 
molt difícil de trobar per aplicar 
la nostra metodologia. Tenim al 
voltant de 350 famílies implica-
des amb l’escola.

El vostre mètode es veu poc 
i no és habitual. Ja hi ha qui 
us ho copia?
És una metodologia que va cre-
ar Émile Jaques-Dalcroze, que 
era un compositor suís que, 
quan es va voler decantar per 
la vessant professional, li agra-

dava la dansa i el teatre, però el 
context de l’època ho feia difícil. 
Es va decantar finalment per la 
música sense oblidar les altres 
passions, així que va decidir 
incloure-les en la seva meto-
dologia. Nosaltres som l’única 
escola que oferim aquesta me-
todologia arreu de Catalunya i 
tot l’estat. Copiar? Sí que hi ha 
algú que ens comença a copiar, 
fet que rebem com un elogi i un 
valor a la nostra feina, però cal 
ser molt valent per arriscar i fer-
ho d’aquesta manera.

Què oferiu a la persona que 
s’apropa a la vostra escola?
Tenim aquesta base de fons 
que és la rítmica, però al costa 
de l’aprenentatge d’un instru-
ment. A mida que es fan més 
grans tenim el departament de 
música clàssica i el departa-
ment de música moderna. For-
mem grups de cambra i també 
activitats intergeneracionals, 
tocant nens i gent gran junts. 
Fem també bandes, com a Sant 
Medir, etc.
 
Parlant de Sant Medir, com el 
vau viure al costat de l’Europa?
Va ser una grata sorpresa la 
proposta de l’Europa. Jo vinc 

d’una família de futbol i em va 
semblar una idea fantàstica. 
Quan ens van proposar acom-
panyar la sortida al carrer d’Els 
Ben Plantats, vam acceptar 
encantants. De fet, aquí tenim 

un professor, que es diu Víctor 
Rodríguez, que el seu somni 
era fer una banda, que era de 
les poques coses que ens fal-
tava per muntar. I va ser molt 

emocionant per a nosaltres 
viure la festa de Sant Medir al 
costat de l’Europa.

Les sinergies entre veïns...
Sí, és molt important fer barri. 
També tenim conveni amb 
altres entitats com la Fundació 
Síndrome de Down, de la qual 
en tenim alumnes integrats. És 
molt important sortir al carrer 
per a així crear vincles amb 
l’entorn més proper.

La idea és seguir mantenint la 
col·laboració en el temps?
I tant! Ens aprendrem l’himne 
de l’Europa i si cal el vindrem 
a interpretar al camp! 

“El nostre mètode
d’ensenyament dona
moltes oportunitats 

artístiques a l’alumne”

“És molt important
fer barri i sortir al

carrer per a així crear
vincles amb l’entorn”
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Gran èxit dels tornejos memorials i de base
El mes de juny és sinònim de tornejos de base per 
acabar la temporada un cop fi nalitzada la competició 
federada. En el cas de l’Europa ja fa gairebé una 
dècada que s’organitzen dos tornejos memorials, els 
més antics en honor als desapareguts socis Xavier 
Vallejo i Juan Manuel Cabanas. Des de fa quatre 
anys també es disputa el memorial Agustín Navarro i 
enguany el club ha creat un quart campionat de base, 
el Torneig de Benjamins, per tal d’ampliar la seva oferta 
de tornejos propis.

En una versió modernitzada i potenciada, 38 equips (8 
d’ells de l’Europa) han pres part en quatre campionats 
disputats en dos caps de setmana al Nou Sardenya i 
amb futbolistes benjamins, alevins i infantils nascuts 
els anys 2004, 2005, 2007 i 2008 que han disputat més 
de 1.300 minuts de futbol sobre la gespa de l’estadi 
europeista.

La festa del futbol formatiu va començar el dissabte 9 
de juny amb la disputa del Memorial Cabanas, que va 
fi nalitzar amb aquests primers classifi cats: Mercantil 
(campió), Sant Andreu (fi nalista), Cornellà (3r) i Bada-
lona (4t). L’Europa va guanyar la fi nal de consolació 
al Júpiter. El diumenge 10 es va disputar el Memorial 
Xavi Vallejo on es va proclamar campió el Cornellà, 
amb el Sant Just de fi nalista i Europa (3r) i L’Hospitalet 
(4t) en els llocs d’honor.

El cap de setmana del 16 i 17 de juny es van jugar, res-
pectivament, el Memorial Agustín Navarro i el Torneig 
de Benjamins. Del Memorial se’n va proclamar campió 
el Jàbac-Terrassa (amb l’Europa segon, el Sants tercer 
i el Vila Olímpica quart). Pel que fa al primer Torneig de 
Benjamins, el Sant Just va guanyar-li la fi nal al Mataró 
(2n) amb Europa tercer i Premier quart 
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