El Femení A estrena
nou tècnic:
Fran Güells ocuparà
la banqueta de
l’equip sènior
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Parlem amb
Marc Priego,
porter del
Primer Equip
del CE Europa
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UN ANY DE BROTS VERDS
El primer curs del nou
projecte escapulat se signa
amb un final a la zona alta
de la lliga i començant
a renovar la columna
vertebral de l’equip.
L’estrena de Vilajoana
a la banqueta de Tercera
consolida els joves
jugadors de la casa
i finalitza amb noves
oportuntiats a valors
emergents de la base.

El Cinturó de Ronda i la seva afectació
Pàgina 13
al vell i Nou Sardenya
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UN PAS ENDAVANT | El futur Primer Equip escapulat mira amb optimisme a la propera temporada

Una temporada de consolidació
i creixement del nou projecte
TEMA DE PORTADA

Àngel Garreta

La nova etapa
del Primer
Equip es
consolida
en els seus
fonaments
esportius

Mantenir bloc,
fitxar retocs
i seguir
apostant pels
valors de la
base és la
pedra angular
del projecte

ELS JUGADORS
AMB MÉS MINUTS

A data de tancament del periòdic, a l’Europa li resta acabar la
lliga al camp del Castelldefels.
Fins a la data, els cinc jugadors
que més ha fet servir el cos tècnic són el porter Marc Priego
(37 partits i 3.330 minuts),
Alfons Serra (38 i 3.310), Martínez (33 i 2.591), Èric (35 i
2.373) i Prats (36 i 2.355).
En total han defensat
l’escapulada 25 jugadors, des
del darrer debutant Joel fins els
que ja no hi són a la plantilla
com Josemi o Fode.

Q

uan un projecte comença,
el més important per poder assegurar-ne un llarg recorregut és començar la casa pels
fonaments. L’Europa va viure
l’estiu
’estiu passat un canvi de cicle i
concepte amb la vista posada
ada a mig termini.
La Junta
Directiva de l’entitat,
itat, un cop passat
at mig mandat i
tenint
enint consolidades
certes estructures,
ructures,
va aplicar
en l’apartat
esportiu

el concepte d’equip que, quan
aquesta era una candidatura
electoral, havia explicat en el seu
programa: aposta per fer pujar
jugadors des de la base i un mod’equip
del d’eq
equip reconeixible.
El primer canvi va arribar a la banqueta amb
l’ll’ascens
asce
as
c ns

al Primer Equip del tècnic que
havia assolit dos ascensos seguits amb l’Europa B i havia
consolidat el Filial escapulat a
la zona alta de Segona Catalana,
fins i tot lluitant per la promocióó d’ascens.

David Vilajoana va renovar l’equip mantenint Cano,
Alberto, Uri, Varona, Josa i
Guillen. Quatre jugadors del
Filial van pujar a la primera
plantilla ( Joan Compte,
Comp
m te, Xavi
Camps, Javi Prats i Torrentbó), convertint-se finalment en
cinc amb la
la lliga
ja començada
amb l’ascens
de Soto. Els
inicis van ser
difícils
(era
nou el cos
tècnic, gairebé latotalitat de
la plantilla
i també el
sistema a
aplicar).
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De mica en mica, però, l’equip
va anar pujant posicions i fins i
tot va arribar a ocupar la quarta plaça de promoció d’ascens.
En la memòria quedaran grans
partits i històrics registres com
haver guanyat els dos partits
contra L’Hospitalet (3-0 a casa
i 0-2 a territori riberenc, on
encara no s’havia puntuat mai
a L’Estadi de Futbol de l’Hospitalet), el 3-0 a casa contra la
Pobla de Mafumet i el 0-4 en
territori pobletà i altres grans
duels com el 0-1 a Terrassa o
les bogeries de triomfs contra
el Reus B en duels de marcadors poc habituals (3-4 allà i
3-2 aquí).
L’equip també ha donat
la cara en tots els derbis contra
equips barcelonins, puntuant
en tots menys en el darrer contra
l’Horta, única derrota en aquest
tipus de duels.
Arribant al tram final de
lliga, club i cos tècnic ja treballen
en la renovació del bloc -ja han
signat i han renovat Prats, Castell i Gabi per dues temporades- i
la intenció és, durant la pretemporada, veure el nivell d’alguns
jugadors de la base que podrien
tenir també el seu protagonisme
al Primer Equip 
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Com és tradició cada darrer
partit de lliga a casa, les
penyes Caliu Gracienc i
Torcida Escapulada van
entregar els seus respectius
trofeus als que consideren
‘Jugador amb més Caliu’ i
‘Trofeu Àlex Delmàs al millor
jugador’.
Les votacions dels
socis del Caliu van premiar el
migcampista Oriol González.
Els torcidencs van destacar
com el millor el mig Javi Prats

JOEL, EL DARRER TALENT DE LA CASA EN DEBUTAR
Un cop finalitzada una espectacular temporada del Juvenil A de
l’Europa a la màxima categoria,
la Divisió d’Honor, i tenint un
paper molt destacat dins l’equip,
l’extrem dret Joel Jorquera va
debutar amb la primera plantilla
de l’Europa el passat 28 d’abril al
Nou Sardenya.
En aquell partit, contra
el Cerdanyola, el jove futbolista,

de només 18 anys, va entrar en
el terreny de joc pel seu company Elo i va disputar els últims
34 minuts.
Des d’aquell partit
ha jugat consecutivament els
derbis contra el Sant Andreu i
l’Horta, sumant ja -a falta d’una
jornada pel final- 3 partits, tots
ells entrant des de la banqueta, i
acumulant 74 minuts de joc.
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JORDI GASTÓ
Periodista i Director de REMimages

RAQUEL CACHÀ
Presidenta d’Els Ben Plantats

Club Cultural Europa
Tota entitat o club és més que
l’activitat central que la defineix. En
qualsevol àmbit de la vida aquella
activitat és la que fa girar el sentit
d’aquelles entitats o clubs i dels seus
associats o gent més pròxima, però
també és cert que, fora de l’activitat
s’hi crea una relació amb l’entorn intern i extern.

És important pel futur d’entitats
com la nostra diversificar la seva
oferta a nivell cultural i ficar sota un
mateix paraigua i escut un reguitzell
d’activitats, propostes i objectius ben
diferents al marge de gaudir, com ho
fem tots, dels ànims, les decepcions,
els amors i les tristors quan la pilota
entra o no entra.

OPINIÓ

“D’un club com l’Europa parlen bé
els seus èxits esportius però també els
que assoleix en l’àmbit social”
En aquest sentit, l’Europa fa anys
que ha sortit del rovell del seu propi ou, ha trencat la closca i ha posat
la mirada a l’horitzó. L’Europa ja no
només és futbol (que ho és i molt!),
sinó que també és el marc que reuneix altres dinamitzacions socials i
culturals. Organitza actes, col·labora
amb entitats properes, els hi dona
difusió, pren part amb la cultura i
llengua que li són pròpies al territori
on viu i respira... En definitiva, d’un
club com l’Europa parlen bé els seus
èxits esportius però també els que assoleix en l’àmbit social, com els diferents equips d’intel·ligència límit en
associació amb l’ACIDH.

No anem pas bé

Com a presidenta d’Els Ben Plantats, la colla de Sant Medir històrica
de l’Europa i que es va refundar el
2016, és un orgull cada 3 de març
treure a passejar els colors del nostre
club deixant de banda la competició
per passar a viure una dolça festa envoltada de la màgia dels caramels.
La presència del club en
festes majors (com la de Gràcia o la
Sagrada Família) i altres activitats
a l’aire lliure (com en la festa del
comerç al carrer) fan que l’Europa
creixi no només com a club esportiu,
sinó també com a club cultural. Que
per molts anys més aquest esperit es
mantingui i les seccions creixin!

La primera vegada que vaig sentir la maleïda frase va ser al final d’un d’aquells ‘sopars periodístics’ d’abans. Amb l’ampolla
de Johnnie Walker –etiqueta negra, ‘of
course’- damunt la taula, un president
de la Federació Catalana –el mateix que
es va inventar una promoció de descens
a Preferent perquè el seu equip de tota la
vida, representant d’un barri barceloní,
no digués adéu a la Tercera Divisió- va
ser categòric: “El futbol català gaudeix de
molt bona salut”.
Parlem de mitjans de la dècada dels 80,
jo encara era un ‘pipiolo’ a l’Sport i me’l
vaig creure. La maleïda frase m’ha acompanyat sempre, i ha reaparegut -amb més
força que mai- avui i no precisament en
el seu sentit literal. A l’inrevés. El futbol

sat de repetir des de fa anys i panys, veu
com cada cop té menys equips al futbol
professional. L’any vinent només dos a
Primera, després del descens del Girona... que probablement serà l’únic dels
‘nostres’ a Segona. Venim de l’adéu del
Nàstic, de la retirada d’un Reus el futur/
categoria del qual és una incògnita, i de
comprovar com només un conjunt català de Segona B jugarà el play-off d’ascens.
Sigui qui sigui ho farà com a
quart classificat i –siguem sincers- amb
poques opcions d’èxit final. Per baix, un
altre descens, el del Peralada-Girona B...
esperant que el Sabadell salvi el coll! Un
desastre. Si us plau, no li doneu tota la culpa al totpoderós Barça. En té, clar que sí,
però a la Comunitat de Madrid no tenen
també un monstre esportiu com el Real i
un altre club molt potent com l’Atlético?
Això no impedeix veure el Getafe lluitant... per la Champions!, al Leganés i al
Rayo –tot i el seu descens- a Primera. A
Alcorcón i Rayo Majadahonda a Segona
sense oblidar que l’any vinent hi poden
ser també Fuenlabrada, Atlético B o Real
Madrid B. Com recoi s’ho fan?

“La federació amb més fitxes cada cop té
menys equips al futbol professional”
català actual està, com diuen a les terres
gironines on resideixo ara, cardat. Molt
cardat diria jo. I el que em fa mes ràbia és
que els buròcrates de sempre, els de despatx, postures i poc/nul coneixement real
del nostre futbol, ens acusin d’alarmistes,
catastrofistes i gairebé terroristes als que
pensem així. “Que els equips pugin o
baixin de categoria depèn de la piloteta.
Això és futbol”, diuen. Tòpics i res més.
Siguem clars. Esportivament, la federació
amb més fitxes, com alguns no han ces-

A tot això li hem de sumar –en categories
més modestes- ‘nyaps’ com una Tercera
Divisió de 21 equips, projectes que se’n
van en orris com els d’Ascó o Almacelles,
més conjunts que desapareixen –molts
durant la competició- a 4a Catalana...
Quina és la solució? No la conec. Només demano que, com a mínim,
no m’enganyin més. Ja no sóc un ‘pipiolo’
com fa molts anys. Ja ho tinc clar. Ja ho sé.
Ja ho veig. Ja ho palpo. El futbol català no
va pas bé!
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GARANTIA SOTA PALS | Rendiment a alt nivell del porter de l’Europa en la seva primera temporada

Marc Priego: una assegurança de vida

PRIMER EQUIP

El porter escapulat
ha disputat la seva
primera temporada
com a porter
titular a la
Tercera Divisió

Als seus 22 anys
s’ha convertit
en un dels millors
porters del
grup V
de la categoria

Fins a 15 són les
ocasions en què
ha deixat la
porteria a zero

V

a néixer el 5 de juliol del
1996 a Barcelona. Als 4
anys va començar a jugar a futbol al seu barri, a la Penya
Blaugrana Trinitat Vella.
Als 6 anys va anar al Badalona, militant-hi 4
temporades. Després va
anar al Sant Andreu i tot
seguit va fitxar pel cadet
del Masnou. De juvenil va
tornar al Sant Andreu i va
pujar a Divisió d’Honor. En el
seu primer any d’amateur va tornar al Masnou a Tercera Divisió.
No jugava gaire perquè tenia
al mític
R afa

Leva
de company. No
obstant, va
tenir la sort
que, a final de
temporada,
va
marxar per motius
laborals i va poder
disputar els darrers 16
partits de competició. Després va tornar al Sant Andreu
on va estar dues temporades

més a Tercera Divisió fins fitxar
per l’Europa.
Ser porter no és una tasca senzilla. Requereix una fortalesa mental que només un petit
nombre de
jugadors
poden
tenir.
Una

posició on
els
encerts
però sobretot
les errades són ben
visibles i determinants
en el resultat. En Marc
Priego, als seus 22 anys n’és
un d’ells. La seva persistència
li ha permès fer-se amb la titularitat de la porteria del Nou Sardenya en el seu primer any com a
escapulat.
De moment ha deixat
en 15 ocasions la porteria a zero
i s’ha alçat com una peça clau
per l’equip de David Vilajoana.
Anteriorment ha defensat els
colors del Masnou, del Sant
Andreu i enguany ha completat
el seu tercer any com amateur al
club de la Vila de Gràcia.
Com va ser fitxar per l’Europa,
tenint en compte que jugaves
al Sant Andreu?

Al principi va ser com un espècie de dilema, ja que jo estava al
Sant Andreu i l’Europa és l’etern
rival, però jo haig de pensar primer en mi. Jo vull jugar sempre
el màxim possible per així també poder progressar dins la meva
carrera futbolística i qui sap si
anar pujant categories. Haig
d’anar fent passes poc a poc i
per poder fer-ho haig de gaudir
de minuts i de regularitat. A
l’inici va ser complicat prendre
la decisió, tenint en compte la
màxima rivalitat entre els clubs,
però quan et donen l’oportunitat de jugar l’has d’aprofitar i
ho vaig tenir clar. En els meus
últims anys com a futbolista
no jugava gaire. En dos anys

“

Et va costar adaptar-te en el
nou club? Com van ser els inicis?
Al principi em vaig trobar amb
un vestidor molt jove, amb jugadors que també era el seu primer any. Em van rebre molt bé,
tant Cano com la resta i és un
gran vestidor, hi ha un ambient
increïble.
A l’inici de lliga ens va
costar, en quatre partits vam
sumar dos empats i dues derrotes. L’equip, poc a poc, es va
anar adaptant, agafant confiança i vam aconseguir una bona
dinàmica de resultats. Al final
el futbol són dinàmiques i a la
que guanyes un partit la resta
van darrere.

Després d’un inici on
no hi havia gaires
expectatives, hem
aconseguit fer
una gran temporada

vaig disputar un total de sis partits. Va coincidir que vaig haver
de compartir vestidor amb dos
porters experimentats com són
el Rafa Leva, al Masnou, i el José
Segovia al Sant Andreu.

“

Mònica Aguilar

El gran ambient ha estat la clau
d’aquesta bona temporada?
Si, sense cap mena de dubte. El
bon ambient i la unió del vestidor
és clau en qualsevol equip, si n’hi
ha després al camp es reflecteix i
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Com has viscut el teu primer
any de titular a Tercera?
Amb molta il·lusió, perquè realment ho trobava a faltar. Portava
tres anys sense gaire minuts disputats. Venir a un gran club com
l’Europa i ser el porter titular
et dona motivació i confiança.
Ha estat una gran temporada i
estic molt content. Per sort, no
he tingut problemes per agafar
aquesta continuitat. He tingut
la sort de que l’equip defensivament ha estat molt bé aquest any,
això també ha estat un dels punts
forts. Portem 16 porteries a zero
en el que va de temporada.
Com vas viure el derbi contra

el Sant Andreu al Narcís Sala?
Amb molta emoció. Tenia moltes ganes de jugar aquest partit,
en un gran estadi i amb un gran
ambient. Ha estat la meva casa
durant molts anys i aquests partits sempre es viuen de forma
diferent. Pel que fa al resultat,
vam sortir a guanyar i a donar-ho
tot, però al final ens vam haver
de conformar amb un empat, per
no perdre el costum. A més, em
vaig retrobar amb molta gent que
conec d’anteriors temporades i
també amb molts companys que
aprecio de tot cor.
Què tal la relació amb Joan
Compte en una temporada on
gairebé no ha tingut minuts?
Encara que sembli mentida, ens
portem molt i molt bé. És una
gran persona, m’ajuda i em cuida
moltíssim. Només tinc bones
paraules cap a ell, tenim una
competència molt sana. A més,
quan ha tingut l’oportunitat,
com en el partit contra el Sants,
ha demostrat que és un grandíssim porter i jo li desitjo el millor.
Se que és una situació difícil, per-

Kumon Lectura
Créixer llegint
Descobreix el programa
que desperta en els infants la il·lusió
per aprendre a través de la lectura.
Amb Kumon Lectura, el teu ﬁll es
convertirà en un lector competent
alhora que adquireix autonomia i
conﬁança. A partir dels 2 anys!
També:

Kumon Matemàtiques
Kumon English

Descobreix el seu potencial.

www.kumon.cat

Informa’t de les
nostres promocions.

Kumon Barcelona
Pl. Lesseps
C/ Pérez Galdós, 47

689 086 506

què jo mateix l’he viscut a altres
clubs, així que en aquest sentit
tots dos podem ajudar-nos en el
que calgui perquè ens entenem.
Ha estat una sort tenir-lo com a
company.
Com gestiones l’aspecte psicològic, tant important pel
porter?

“

comentem molt amb en Joan,
has d’estar ben centrat. Quan
tens una errada, com la que vaig
tenir a Vilafranca fa unes jornades, et pot afectar al rendiment.
Has de tenir molta fortalesa
mental per poder oblidar-te de
les errades i seguir concentrat
en el partit. Has de pensar que
per una errada no passa res, no

Ha estat una sort
tenir en Joan
Compte com
a company

Per començar, l’aspecte psicològic és molt més determinant
que el físic. A nivell mental, ho

“

a l’hora de competir es nota moltíssim. Per això, després d’un inici
on no hi havia gaire expectatives
posades en nosaltres, hem aconseguit fer una gran temporada,
tot i no haver aconseguit classificar-nos pel play-off. El nostre
objectiu continua sent quedar el
més amunt possible i quedar-nos
amb bones sensacions del treball
que hem fet.
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s’acaba el món. Amb els anys he
anat millorant aquest aspecte,
abans m’enfonsava si fallava. Ho

he anat millorant, pensant que
a la següent tindràs una altre
oportunitat per fer-ho millor.
Com et definiries com a porter?
Com un porter bastant complet.
Crec que per la meva aparença
física pot semblar que no sóc
del tot àgil, ja que sóc alt, però
ho sóc. Pel que fa al joc aeri, em
considero bastant segur, aprofito
també la meva alçada per imposar-me. El joc de peus també se’m
dona prou bé. Un dels aspectes
que m’agradaria millorar és el
tema de sortir de sota pals quan
hi ha pilotades en llarg a l’esquena de la defensa.
I com a persona?
Sóc una persona bastant tímida.
No acostumo a parlar massa a
l’inici, però quan entro en confiança és diferent. És bastant contradictori perquè quan entro al
camp em transformo i no tinc cap
tipus d’inconvenient en cridar i
manar a l’equip. Sempre m’han
dit que quan estic sobre el terreny
de joc semblo una altre persona
completament diferent 
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INTEGRACIÓ | El projecte esportiu de l’Europa-ACIDH, premiat per l’UFEC

Un reconeixement de prestigi
Redacció

ÀREA SOCIAL

El projecte esportiu
de l’ACIDH amb
l’Europa es
consolida com un
dels més importants
pel que fa a la
intel·ligència límit

La Unió de
Federacions
Esportives
de Catlaunya
va reconèixer
els mèrits
graciencs

Víctor Martínez
(president del club)
i Ferran Degaldo
(ACIDH) van
representar el club

L

a Unió de Federacions Esportives de Catalunya ha
decidit enguany crear uns premis de reconeixement esportiu
per a entitats, esportistes i projectes. Aquests premis anomenats ‘Líders de l’Esport Català’
van tenir a l’Europa i l’ACIDH
com dos dels protagonistes de
l’acte.
Dirigents,
àrbitres,
projectes d’esport inclusiu i
de cohesió social, així com el
foment dels valors de l’esport
van ser reconeguts el passat 26
d’abril en una gala-sopar organitzada per l’UFEC. Les candidatures premiades van ser
proposades, en el seu orígen,
per les diferents federacions
esportives de Catalunya. Per
tal de concedir els premis el

jurat va valorar la trajectòria
professional i l’impacte de les
propostes presentades.
L’Europa-ACIDH va rebre
el ‘Premi projecte de cohesió
social’ per la seva formació
d’equips adaptats -4 masculins
i 1 de 100% femení, el primer
de tota Catalunya en aquesta
modalitat-. El president del
CE Europa, Víctor Martínez,
va recollir el premi de mans de
Gerard Esteva, president de la
UFEC i Maite Fandos, delegada d’esports de la Diputació de
Barcelona.
A l’acte també van
estar presents, representant
l’ACIDH, Ferran Delgado, i
representant la Federació Catalana de Futbol, Joan Josep
Isern, expresident del CE Europa i vicepresident federatiu 

D’esquerra a dreta: Delgado (ACIDH), Martínez (CEE) i Isern (FCF)

UNA SECCIÓ INCLUSIVA QUE, A MÉS DE POTENCIAR L’ESPORT PER A TOTHOM, GUANYA TÍTOLS!
El projecte Europa-ACIDH ha
obtingut diferents trofeus des
de la seva mateixa fundació,
guanyant el trofeu inaugural
de la secció, el ‘Sense Límits’ al
Nou Sardenya.
Aquest mateix trofeu
ha estat guanyat dues vegades a
Cagliari en la seva versió internacional (els graciencs han sortit campions el 2016, finalistes

el 2017 i campions el 2018, la
darrera de les edicions disputades fins ara).
La creació de l’equip
íntegrament femení és un pas
més de l’ACIDH en aquest
aspecte de l’entitat dedicada a
l’integració i que, en l’esport,
connecta amb diferents modalitats, com el bàsquet, per a fomentar l’esport.
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HOMENATGE | Doble acte per commemorar 25 anys de l’ascens a Segona B

Àngel Garreta

E

l final de temporada serà
especial pels europeistes
més nostàlgics i per aquells
més joves que vulguin recordar
una de les generacions més importants de la recent història
del club escapulat.
El proper 12 de juny
farà 25 anys que l’Europa, empatant sense gols al camp del
Pinoso en sistema de promoció
d’ascens en forma de lligueta,
va assolir la Segona B. El club
celebrarà dos actes diferents
per recordar i homenatjar
aquella plantilla. D’una banda,
a iniciativa del Grup d’Història Ramon Vergés s’organitza
un partit de veterans d’aquella
generació contra el veterans de
l’Espanyol. Aquest duel, d’entrada gratuïta, tindrà lloc el
diumenge 26 de maig a les 11
del matí al Nou Sardenya.

Serà el moment de comprovar com encara ara, 25 anys
després, queda molt talent a
les botes d’aquell encomiable
grup de futbolistes.
D’altra banda, el 5 de
juny l’Europa organitza la seva
tradicional Diada del Soci que
serveix per reconèixer aquells
socis i sòcies que han mantingut una fidelitat constant de
carnet durant 25, 50 o 75 anys.
L’acte, que tindrà com epicentre tradicional aquest reconeixement, també servirà per
seguir recordant la plantilla
de la temporada 1993/1994.
Hi seran presents membres
d’aquell equip i també es recordarà l’ascens amb un petit
audiovisual del qual encara no
desvetllarem el contingut però
que, de ben segur, emocionarà
a jugadors i afició amb algunes imatges inèdites i records
d’aquell ascens 

VETERANS

Retrobament amb un equip de somni!
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REPARACIONS AL NOU SARDENYA | L’estadi se sotmetrà a un procés de manteniment

Reformes estructurals
Redacció

D

CLUB

esprés de mesos de
conversa i exposició
dels problemes estructu-

rals que afecten a la installació del Nou Sardenya en
diferents punts interiors i
del perímetre de l’estadi,
l’Ajuntament ha obert la li-

citació d’un concurs d’obres
per tal d’efectuar les reparacions i el manteniment necessari per garantir la reparació de les zones afectades

i la seguretat integral del recinte. El concurs s’obre per
un pressupost de 96.703€ i
un període d’obres de 2 mesos, marge de temps que no

hauria d’afectar als serveis
esportius del terreny de joc.
Pendent quedarà, pel futur,
renovar l’estat de la gespa i
reparar els focus de llum 

Imatges i un plànol d’obra com a mostra de l’estat i necessitat d’actuació en alguns racons del Nou Sardenya
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CONVENI | L’Europa promou la llengua pròpia de Catalunya d’acord amb el Centre de Normalització Lingüística

Vols ser voluntari pel català?

Redacció

L

a cultura, la llengua i les
tradicions pròpies d’una
terra són també part del patrimoni immaterial de qualsevol
entitat o col·lectiu social.
L’Europa és un club
històricament marcat per la
defensa de l’entorn que la
vist superar més de 100 anys
de vida. La vinculació amb
Gràcia i la recent recuperada
relació amb la Sagrada Família -barri fundacional- són
una bona mostra d’això. Ara,
el club escapulat se suma a
la defensa cultura del català,
llengua comuna i idioma oficial en les comunicacions que
realitzat l’entitat.

La delegació de Gràcia i Sarrià–Sant Gervasi del Centre
de Normalització Lingüística (CNL) de Barcelona i el
Club Esportiu Europa acaben
de signar un conveni de collaboració dins la campanya
‘Voluntariat per la Llengua’.
Una de les actuacions
destacades d’aquest acord és
la difusió d’aquesta campanya
voluntària i social en què diferents persones ajuden d’altres
a aprendre o millorar el seu
nivell de català. La relació entre les dues organitzacions es
va iniciar l’octubre de 2018,
moment en què l’Europa va
acollir la presentació de l’exposició “Pompeu Fabra. Una
llengua completa”, en plena

commemoració de l’Any Pompeu Fabra. L’Escapvlat, publicació oficial del club en paper,
s’ha sumat a la iniciativa, difonent la campanya amb aquest
article. A més, s’ha instal·lat
una bústia d’inscripció al bar
de l’estadi Nou Sardenya perquè tothom que ho desitgi pugui fer-se voluntari o aprenent
del programa. Un dels àmbits
específics en què treballa el
‘Voluntariat per la llengua’ és
precisament el món esportiu.
A partir del programa ‘Moute’, de la Direcció General de
Política Lingüística, es busca
fer créixer l’ús de la llengua
catalana en les entitats i els
centres esportius, amb la creació de parelles lingüístiques

formades per persones que en
són usuàries.
Des del CE Europa us posem en coneixement
d’aquest acord per si voleu
convertir-vos en voluntaris
per la llengua ja sigui per a
perfeccionar el vostre català o
bé per ensenyar-lo a gent que
el vol perfeccionar. Com es
veu a la imatge superior, al bar
‘Ca la Chus’ de l’estadi Nou
Sardenya es pot rebre un díptic informatiu i omplir la butlleta per formar part del voluntariat, butlleta que es pot
deixar allà mateix a la bústia
que el Centre de Normalització Lingüística té al propi bar
i que servirà per posar en contacte els interessats 

UN IMPULS NECESSARI

La llengua pròpia de Catalunya
segueix mantenint una condició de necessitat del seu impuls per no perdre terreny en
l’us social. En els darrers anys
se n’ha detectat un petit percentatge a la baixa respecte
el creixement que apuntava a
l’inici de la present dècada.
L’hegemonia a nivell
de llengua del món de la diversió, l’esport i l’oci en les activitats de la població, sobretot entre joves i adolescents,
i l’escassedat i mal posicionament de l’oferta en català en
aquests àmbits deixa aquesta
llengua en un segon pla.
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RELLEU A LA BANQUETA | El nou entrenador pren el relleu de Toni Camacho

Fran Güells, nou tècnic de l’equip
Àngel Garreta

FEMENÍ

El nou tècnic és
de la casa i té
experiència en el
futbol femení
dirigint la selecció
sub’12 i treballant
al costat de
Natàlia Arroyo
a les sub’16
i sub’18

L’objectiu per a la
nova temporada
serà intentar lluitar
per l’ascens a la
nova categoria
‘Primera B’

En l’aspecte esportiu
més immediat
la Copa Catalunya
és la competició
on s’estrenarà
el nou tècnic
i on l’equip
intentarà repetir
accés a les
semifinals

N

ovetats a la banqueta de
la primera plantilla femenina de l’entitat. La direcció esportiva del club ha decidit efectuar un relleu dins el
cos tècnic un cop finalitzada
la temporada regular.
Així, el tècnic Toni
Camacho no seguirà la temporada vinent comandant la
banqueta gracienca i en el seu
lloc arriba Francesc Güells,
fins ara dins el cos tècnic del
Juvenil C i que anteriorment
havia estat seleccionador
sub’12 femení i dins el cos
tècnic de la sub’16 i sub’18
al costat de la seleccionadora
Natàlia Arroyo.
L’equip entra ara en la
fase de renovació, negociació
i reestructuració de part del
cos tècnic i la plantilla amb
entrades i sortides de les que
s’informarà properament 

La primera ronda de la Copa Catalunya, de nou contra el Pallejà

Q

uatre vegades en cinc anys.
El Pallejà tornarà a creuar-se
en el camí de l'Europa a la competició de la Copa Catalunya, un
rival ja clàssic els darrers anys a les
primeres rondes del 'KO'.
De tots els precedents,
l'Europa suma dues victòries -i
corresponent classificació- i una
derrota -i eliminació- contra el Pallejà. La Copa Catalunya és, com
tothom sap, molt estimada pels

europeistes, també en categoria
femenina, on l’Europa ha arribat a
disputar 4 semifinals.
Aquesta competició i el
camí que les escapulades puguin
recòrrer fins a finals del mes de
juny marcaran les primeres proves
i adaptació de les jugadores al nou
entrenador i cos tècnic de l’equip,
que podrà treballar ja sobre el terreny per tal de preparar la propera
temporada 
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El nyap del Cinturó de Ronda

Malauradament,
ni ‘Tele/Exprés’,
com tampoc
‘Barcelona
Deportiva’ ni
‘Dicen’ ni el
‘Noticiero Universal’
han arribat
als nostres dies

Xavier Vidal

A

principis dels anys 70 del
segle passat la ciutat de
Barcelona estava pensada per la
circulació de cotxes. Aquests eren
els reis i els vianants quedaven relegats a un segon pla.
El franquista alcalde
Porcioles va reactivar un vell
projecte de principis de segle: la
creació d’una via ràpida circular
a Barcelona que permetés cre-

uar-la sense massa interrupcions.
Aquest projecte va tenir el nom
de Primer Cinturó de Ronda i
és el que actualment anomenem
Ronda del Mig.
Així doncs, el disseny
del traçat vorejava l’estadi de Sardenya de manera soterrada, però
el que realment perjudicava era
la sortida prevista cap al carrer
Sardenya, fet que implicava la
mutilació de les grades del córner
del carrer Camèlies amb Sarde-

nya i el bloqueig de la històrica
entrada pel carrer Sardenya. En
conseqüència el nombre d’espectadors va baixar dràsticament.
Els socis europeistes estaven espantats, el fantasma de viure el
mateix exili que la UE Sants (fet
que, per vergonya de l’Ajuntament, encara no s’ha resolt i ja fa
més de 50 anys!!!) i que l’entitat
es quedés sense camp, planava a
l’ambient. Les obres van començar la temporada 1972/1973 i el
mes d’octubre de 1972, a conseqüència dels treballs, va rebentar
una canonada d’aigües residuals,
el contingut de la qual va anar a
parar... al camp de gespa!
La situació començava
a fer-se insostenible i la premsa
esportiva de l’època es va abocar
a la defensa del club. Així, i fent
un repàs a la premsa de l’època,
el diari ‘Barcelona Deportiva’
en portada titulava: “Señor Alcalde. El CD Europa es también
equipo de Barcelona”, tot acompanyat amb un article de Segura

Palomares. A ‘Tele/Exprés’ deien
que “Un histórico del fútbol catalán, víctima del progreso de la
ciudad”, a El Mundo Deportivo
van escriure “El campo del Europa cercenado por las obras del
Cinturón de Ronda”. Però si hi va
haver un diari que va destacar per
denunciar l’abús urbanístic va ser
el diari ‘Dicen’, que en portada titulava “SOS, el Europa en trance
de desaparecer” i “El Europa y las
odiosas comparaciones”.

HISTÒRIA

Després de les obres,
la històrica entrada
pel carrer Sardenya
va quedar
inutilitzada per
sempre. L’estretor
no permetia un alt
volum de circulació
de persones.

Tots aquests escrits
van fer el seu efecte
i la Delegación Nacional de Deportes,
a través de l’Ajuntament de Barcelona,
va concedir una
subvenció de 2,5
milions de pessetes al club pels
perjudicis econòmics causats per
les obres de la ronda. El mal urbanístic però, ja estava fet per sempre i fins els nostres dies 
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AL NOSTRE VOLTANT

L’Associació Catalana d’Integració
i Desenvolupament Humà (ACIDH)

L’ACIDH treballa
des del 1994 per a
l’atenció a persones
amb intel·ligència
límit (IL)

L’Associació
té el seu propi
servei de càtering
anomenat ‘Shuup!’

L’apartat més
conegut pels
socis de l’Europa
és l’esportiu,
on en col·laboració
amb l’entitat
escapulada
té equips de futbol
masculins i femenins

El nom de l'ACIDH segurament
sona a la majoria de socis i aficionats de l'Europa, essencialment en
la vessant esportiva, però aquesta
associcació no és només això, sinó
que abarca projectes molt més
globals.
Es una entitat declarada
d’Utilitat Pública que des de 1994
treballa per l’atenció de les persones amb Intel·ligència Límit (IL) i
discapacitat intel·lectual lleugera,
la principal funció de la qual és
la prestació de serveis per cobrir
les seves necessitats a nivell social,
laboral i formatiu i dedicada a
millorar la seva qualitat de vida.
Les persones amb IL són
aquelles que les seves capacitats
intel·lectuals es troben just per
sota del que es considera normal
segons la OMS. A més presenten
un dèficit en la capacitat adaptativa, almenys en dues de les següents
àrees: comunicació, cura personal,
vida domèstica, habilitats socials
/ interpersonals, utilització de
recursos comunitaris, autocontrol,
habilitats acadèmiques, treball,
oci, salut i seguretat.
Aquests dèficits fa que siguin
persones especialment vulnerables
amb dificultats personals, socials,
educatives i laborals per a enfrontar-se a les exigències de l’entorn,
éssent necessari ajustar els suports
a cada persona.
És missió de l’ACIDH
donar a conèixer el col·lectiu
amb intel·ligència límit, així com
promoure i defensar els seus drets.
L’associació busca integrar les
persones amb IL en l’àmbit social i

laboral i investigar i col·laborar en
l’estudi de la intel·ligència límit.
Amb aquesta finalitat
crea recursos i serveis específics i
ofereix la formació adient perquè
cada persona pugui desenvolupar
el seu potencial humà. A nivell
social busca sensibilitzar la societat

sió protegir el col·lectiu d’acord
amb figures jurídiques previstes
legalment. L’ACIDH és una
associació sense ànim de lucre que
procura protegir en tot moment
la intimitat de la persona i la seva
confidencialitat. L’entitat té una
clara consciència de responsabi-

El Dr. Ferran Morell és el president de l’ACIDH

de l’existència d’un col·lectiu de
persones molt sovint ignorades
i promoure una millora de la
qualitat de vida dels usuaris dels
seus serveis. També té com a mis-

litat social i presenta, mitjançant
memòries anuals, una declaració
de transparència.
Segurament molta gent
no sap que l’ACIDH té el seu

propi servei de càtering, anomenat
‘Shuup!’ on hi treballen persones
amb intel·ligència límit en els
equips de cuiners i cambrers i
que treballa amb algunes de les
principals institucions, com ara la
Generalitat de Catalunya.
En l’aspecte esportiu,
l’ACIDH també vetlla per la
integració dels seus membres en
aquest tipus d’activitats, on toca
diverses disciplines esportives.
En clau europeista, la creació
de l’Europa-ACIDH va ser una
realitat presentada al públic el
22 d’abril del 2016. L’impuls
del malauradament traspassat
Francesc Martínez de Foix -llavors
màxim responsable de l’associació
ACELL i fundador dels Special
Olympics- va ser determinant per
tirar endavant el projecte. Des de
llavors l’Europa-ACIDH ha crescut en nombre d’equips i fins i tot
ha creat enguany el primer equip
de futbol íntegrament format
per dones, el primer equip 100%
femení d’aquesta modalitat que hi
ha a tota Catalunya

Equip fundacional de l’Europa-ACIDH que va començar a competir el 2016
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Partits de futbol, actes del club i activitats d’altres entitats
en el període entre publicacions mensuals de L’Escapvlat

Editorial

Ambició renovada

Maig
19 Maig
Diada del XXIIè aniversari
Castellers de la Vila de Gràcia
(Pl. Vila de Gràcia)
12 hores
Fins el 25 de Maig
9a edició ‘Festival BROT 2019’
Festival de música jove
de Barcelona
Espai Jove La Fontana
CC El Coll-La Bruguera
-- consultar horaris -30 Maig
Jam Session:
“Esclat de Jazz”
Fundació Catalana Jazz Clàssic
(c/ Ros de Olano, 9 - El Centre)
De 20 a 21:30 hores
31 de Maig
Mostra de cinema àrab:
“La batalla d’Alger”
Centre Cívic La Sedeta
(c/ Sicília, 321)
19 hores

La propera temporada hi haurà una nova
categoria femenina al panorama futbolístic
estatal, la ‘Primera B’. Aquesta divisió s’emmarcarà com a categoria pont entre la Primera (anomenada actualment Liga Iberdrola)
i la Segona, on actualment milita el primer
equip femení de l’Europa.
Els equips que a final d’aquesta temporada
disputin la promoció d’ascens de Segona lluitaran per saltar directament a la Liga Iberdrola i els tres restants i els millors cinquens conformaran, junt amb els descendits de l’elit, la
nova Primera B. No se sap encara, però, com
quedarà l’actual Segona Divisió. Si el nom
seguirà sent el mateix, el número de grups, el
total d’equips per lliga -que manté un nombre
molt baix i fa que la lliga quedi massa estirada
en el calendari i acabi igualment molt aviat- i,
amb la vista posada a l’exercici 2019/2020,
quins equips i sota quin format seran els que
optin a ascendir, en aquesta ocasió, a la nova
Primera B.

Amb tot, en el camí de l’Europa ja no hi seran
una bona colla d’equips ‘coco’ de l’actual
categoria i que hauran entrat a formar part de
la Primera B. No haver assolit aquest premi
ha estat la pedra a la sabata de la temporada
europeista, molt discreta quant a resultats. No
obstant, tot i que la temporada vinent es baixarà automàticament un esglaó en l’ordre de
categories estatals (la Segona Divisió passarà,
per passiva, a ser un tercer nivell real), s’obrirà
una nova porta per a les escapulades.
Sense (aparentment) el mateix nombre
d’equips d’alt potencial a la lliga, sembla
assumible, de partida, lluitar la temporada vinent per l’ascens, en aquest cas un ascens que
equivaldria a recuperar el nivell estatal perdut
per la reestructuració federativa. Assolir en el
futur la nova Primera B seria impulsar el club
de nou al segon nivell de futbol de tot l’estat,
un segon nivell que serà també més competitiu i més ampli, donat que s’obrirà molt més
el ventall d’implicació geogràfica. Caldrà estar
atents, doncs, al futur esportiu del Femení A.

La vinyeta d’en Vila
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