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PROTOCOLS AL DIA | L’Europa aplica totes les mesures anti Covid-19

Enlloc com a l’Escola del club

Els responsables
de l’entitat
apliquen el

corresponent
protocol

que tant èxit
va tenir al juny,
juliol i setembre

al Campus
d’Estiu

Les exigències
en matèria de
seguretat per
la pandèmia

de la Covid-19
s’apliquen a diari
al club gracienc

en l’inici esportiu
del nou curs
2020/2021

Àngel Garreta

Enguany ha donat inici el 
curs escolar més incert de 

les darreres dècades per culpa 
de la pandèmia del Corona-
virus. Tots els centres educa-
tius estan posant en pràctica 
una sèrie de protocols que, 
en paral·lel i en equivalència, 
també practiquen els clubs es-
portius.
 I és que l’altra escola, 
l’esportiva, també és impor-
tant per a la salut dels nens 
i nenes, per a socialitzar-se, 
compartir valors com l’esforç 
i el treball en equip i, en defi-
nitiva, per no perdre uns hà-
bits ja adquirits. És per això 
que l’Escola de Futbol del CE 
Europa aplica tots els proto-
cols sanitaris i de prevenció 

tal com ho fan els centres 
d’estudis. L’èxit del precedent 
del Campus d’Estiu, realitzat 
durant la darrera setmana de 
juny, juliol i primeres setma-
nes de setembre (amb màxi-
mes precaucions i zero posi-
tius) avalen les garanties que 
el club presenta davant les se-
ves famílies esportives.
 Al mateix temps, ja 
hi ha disponible per a les fa-
mílies el calendari de tota la 
temporada (dies d’entrena-
ment, de partits, d’inici i final 
de les competicions, festius...) 
i la metodologia, estructura 
i sistema de competició que 
s’aplicarà per a tots els equips 
i també per a les famílies, que 
com sempre són protagonistes 
amb el particular campionat 
d’aficions més animades  

ENCARA T’HI POTS APUNTAR!

No dubtis més i inscriu-te a 
l’Escola de l’Europa per a la 
temporada 2020/2021. En-
cara t’hi pots apuntar!
 Per a fer-ho només 
cal enviar un correu electrò-
nic: matricula@ceeuropa.cat 
amb les dades del nen/a que 
voldrà jugar a l’Escola. Aque-
lles persones que vulguin re-
bre informació sobre el fun-
cionament de l’Escola i fer la 
corresponent inscripció cal 
que s’adrecin també a aquest 

correu i rebran tota la infor-
mació (dies d’entrenament, 
preus, etc). El ‘mail’ és el ma-
teix canal de contacte per a 
tramitar les renovacions.
 L’Escola de l’Europa 
funciona de dilluns a dijous 
(Nou Sardenya i Camp de 
l’Àliga) pels entrenaments i 
dissabte al matí i fins al mig-
dia pels diferents partidets 
intenrs de les competicions 
de Lliga, Copa i també de les 
aficions (la família!).

La festa de fi nal de curs és un gran moment de l’Escola per a jugadors i família

Els més menuts s’ho seguiran passant d’allò més bé
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GARANTIA TOTAL | El club va superar amb nota la primera prova esportiva contra el virus

Un Campus més que saludable

Dues jugadores del Campus de Tecnifi cació Femení posant-se gel a les mans

Àngel Garreta

Un cop superat el dur con-
finament i la, fins ara, 

fase més dura de la pandèmia 
de la Covid-19, el mes de juny 
va ser tota una prova de foc per 
a la logística del CE Europa.
 D’una banda, el Pri-
mer Equip masculí havia de 
preparar-se fisica i tàctica-
ment per a la disputa d’un 
play-off exprés d’ascens. 
D’altra banda, calia tenir les 
màximes garanties de poder 
realitzar els difernts Campus 
d’Estiu que organitza tradici-
onalment el club i que, fa uns 
mesos, estaven en dubte com 
tota activitat social i esportiva 
a casa nostra i arreu del món.
 Seguint tots els pro-
tocols tant sanitaris com de la 
Federació Catalana de Futbol, 
la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Barcelona, 
l’Europa es va disposar a obrir 

les portes del Nou Sardenya 
per a realitzar els tres Campus 
planificats: el d’Estiu i els de 
Tecnificació tant en modali-
tat masculina com femenina.
 Garantint totes les 
mesures d’higiene, distància 
i seguretat, tots tres Campus 
es van poder dur a terme a 
la perfecció i finalitzar sense 
cap incidència respecte la Co-
vid-19. A tots els integrants 
se’ls hi va practicar control 
de temperatura a l’entrada, es 
va facilitar l’ús de gel desin-
fectant, es van mantenir les 
distàncies dels tècnics respec-
te jugadors i jugadores i cada 
participant del Campus va hi-
dratar-se amb la seva particu-
lar ampolla d’aigua personal i 
no transferible.
 Aquestes garanties, 
que s’aplicaran també a l’ini-
ci de l’Escola de Futbol, són 
la màxima tranquil·litat per a 
jugadors i famílies  

Carrer de les Carolines, 20-26, Barcelona 08012

CasaVicenscasavicens casa_vicens

Oasi

Vine a l’oasi!

Lloc, període, situació, que és com una excepció enmig del 
desordre, dels neguits, etc., i que permet un repòs psíquic o físic.

Aprofita fins el 30 de setembre el descompte especial 
del 50% per als socis i sòcies del CEEuropa amb el codi 
promocional CASAVICENSOASI
 
Promoció vàlida per a compres al web de Casa Vicens, no 
acumulable amb altres descomptes o promocions..

www.casavicens.org
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Fes-te’n soci, ara més que mai!

La campanya
de socis del
2020 està

protagonitzada
per Aitor Leniz

(soci 125),
qui, mitjançant

les seves
paraules

i refl exions
i barrejades

aquestes amb
imatges antigues
i modernes del
club, refl exiona
sobre el paper

de la gent.

El món de l’esport
i del futbol més

modest en
particular, corren

temps difícils.
És ara, quan

més es necessita
el suport de la
gent, que cal
fer-se’n soci!

Redacció

En temps difícils és quan 
més es tenen els senti-

ments a flor de pell. La soci-
etat mundial ha viscut una 
pandèmia que no només ha 
afectat la salut de les persones, 
sinó que també ha tingut un 
fort impacte en l’economia. 
 En el cas de l’Europa, 
tota aquesta suma de senti-
ments així com d’altres difi-
cultats ja superades, formen 
l’epicentre de la campanya de 

socis d’aquesta temporada.
Tres petits clips publicitaris 
diferents amb la presència i 
la veu ‘en off ’ del soci Aitor 
Leniz -un dels fundadors de 
la penya Torcida Escapulada 
a principis de segle- fan una 
crida al sentiment de la gent 
i al sentit de pertinença per a 
fer-se soci, ara més que mai. 
 En moments compli-
cats és quan el club necessita 
la seva gent al costat per se-
guir creixent malgrat les ad-
versitats  

QÜESTIÓ DE SENTIMENT | Les refl exions d’un soci, eix de la campanya

SI UN SOCI SUMA UN ALTRE SOCI, 20% DE DESCOMPTE ALS DOS!

Ara més que mai és moment 
de fer-se soci de l’Europa. 
És per això que el club ha 
dissenyat, dins les diferents 
ofertes de la campanya, dues 
d’atractives per a potenciar 
aquesta condició.
 Tota persona que fos 
abonada al club la temporada 
2019/2020 però no sòcia de 
l’entitat, tindrà descompte 

dins la seva modalitat si fa el 
pas de donar-se d’alta com a 
sòcia del club.
 De la mateixa mane-
ra, tota persona ja sòcia que 
dugui una nova alta de soci 
a l’entitat, tindrà una bonifi-
cació del 20% de desceompte 
de la renovació del carnet i 
la nova persona associada un 
20% de descompte en el preu 

de la seva modalitat. En les 
primeres setmanes de cam-
panya ja hi ha hagut 62 altes 
noves de soci i 272 renovaci-
ons de carnet.
 La majoria de lligues 
donaran inici el proper 18 
d’octubre i serà imprescindi-
ble estar al dia del carnet per 
tal de no haver de passar per 
taquilla per a veure l’equip.

CAIXA D’ENGINYERS AMB EL CLUB

Com és habitual les darre-
res temporades, un any més 
Caixa d’Enginyers patrocina 
la part posterior del carnet 
de soci de la temporada.
 Caixa d’Enginyers, 
propera a l’Europa i els seus.
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El Nou Sardenya obre les seves portes
NOUS PROTOCOLS | Durant un temps, el que marqui la pandèmia, canviarà la manera d’accedir a l’estadi

Redacció

Els nous protocols del fut-
bol, pel que fa als espec-

tadors, ja estan en marxa. 
 El CE Europa, va 
obrir portes per primera vega-
da el passat 13 de setembre en 
el partit amistós que el Filial 
del conjunt gracienc disputa-
va a casa. Va ser la prova pilot 
del nou protocol Covid-19 
que, una setmana més tard, es 
va posar en pràctica en el re-
cent partit del Primer Equip 
masculí contra el Manresa.
 Nom i dos cognoms, 
telèfon i DNI seran necessa-
taris per entrar per a tothom 
que no sigui soci  

Els afi cionats
que paguin

entrada hauran
de facilitar les

dades personals.
No serà necessari

en cas dels
socis del club

Tothom sense
excepció haurà

de passar un
control de la
temperatura

i posar-se
gel per poder

accedir a
qualsevol partit
al Nou Sardenya

Control de temperatura a l’accés d’un partit del Primer Equip

LES FAMÍLIES
ACOMPANYEN
ELS JUGADORS

L’Europa va començar a 
aplicar protocols de segu-
retat Covid-19 al Campus 
d’Estiu. Ara, el club gracienc 
és també pioner en permetre 

l’accés als pares o tutors en 
partits de base, permetent 
2 acompanyants per nen/a. 
Aquesta bona gestió va ser 
protagonista al TN de TV3
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Sempre amb Catalunya!
HOMENATGES | El club va participar dels actes del dia 10 a Gràcia i del dia 11 al monument a Rafael Casanova

Redacció

Com és tradició anual, el 
CE Europa va participar 

dels actes commemoratius de 
la Diada Nacional de Catalu-
nya. Com cada 10 de setem-
bre, va prendre part dels actes 
de les entitats gracienques a la 
Plaça Lesseps, davant el mo-
nument en record a Pompeu 

Fabra, on el directiu i secretari 
de la Junta Directiva, Ramon 
Vergés, va llegir un poema de 
Miquel Martí i Pol.
 L’endemà, l’Onze de 
Setembre, el club va partici-
par de l’ofrena floral al mo-
nument de Rafael Casanova 
en un any on les entitats van 
tenir més falicitats logístiques 
per accedir a l’ofrena   

TOTS ELS TÈCNICS DEL CLUB AL WEB

Tots els equips formatius i fe-
derats del club es poden con-
sultar al web oficial del club 
(ceeuropa.cat) on es llistarà 
el total d’equips masculins 

i femenins, els seus entre-
nadors, segons entrenadors, 
preparadors i ajudants i la ca-
tegoria on militaran aquesta 
temporada.

DOL PER AGUSTÍ TENLLADO I LLOMBART

El soci i exdirectiu Agustí 
Tenllado i Llombart, pare de 
l’actual directiu Agustí Ten-
llado i Pardo, va morir el pas-
sat 14 de setembre a l’edat de 

85 anys. Soci número 43, va 
prendre part de les directius 
de Josep Bartolí i Conrad 
Pugès (1998 a 2000). Des-
cansi en pau.

Impulsant el teu negoci
Caixa d'Enginyers està adherida a
la línia de finançament AVALIS SGR

Estem on sempre, al teu costat

Sol·licita'ns informació www.caixaenginyers.com caixadenginyers caixaenginyers
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L’Europa, la selecció catalana
i l’Hindú Club de Buenos Aires
Xavier Vidal

D’aquí poc més de dos 
anys celebrarem el cen-

tenari del primer partit  de 
bàsquet que es va disputar a 
tot l’estat. Recordem que el 
primer partit el van disputar 
l’Europa i el Laietà el 8 de de-
sembre de 1922, amb el resul-
tat de 8 a 2 pels nostres. 
 Aquell bàsquet, com 
es pot imaginar pel resultat, 
poc tenia a veure amb l’actual. 
Els equips jugaven amb 7 ju-
gadors per banda i les cistelles 
es penjaven de les porteries de 
futbol. Era un esport en cons-
tant evolució i que a casa nos-
tre es trobava a les beceroles.  
 L’Europa va ser cam-
pió de Catalunya dues vega-
des (1924 i 1926). Els pioners 
i jugadors referència d’aquests 
dos títols pel nostre club van 
ser els  Moncho, Palom, La-
garriga o Ribas entre altres.  
Els rivals, més enllà del Laie-
tà, eren equips amb una certa 

influència de la colònia fran-
cesa que vivia a Catalunya 
com el Patrie, La France, o 
l’Americà Stars i tot seguit s’hi 
van sumar clubs com el Sants 
i el Martinenc. Anys desprès 
s’hi afegirien el FC Barcelona 
i l’Espanyol. 
 L’any 1927, la Fede-
ració Catalana de Bàsquet, 
amb la voluntat de donar més 
difusió a aquest esport i amb 
l’ànim d’organitzar un gran 
espectacle esportiu, va fer 
punys i mànigues per tal de 
concertar un partit amistós 
amb l’Hindú Club de Buenos 
Aires, que estava de gira per 
Europa. 
 Els argentins van ac-
ceptar l’invitació i la Federa-
ció es va posar a treballar per 
tal de confeccionar una selec-
ció catalana que disputaria el 
seu primer partit de la seva 
història. Es van pre-seleccio-
nar 12 jugadors, que segons la 
denominació molt futbolísti-
ca   d’aquells moments (i que 

va existir fins els anys 50) van 
ser els següents... Defenses: 
Moncho (Europa), Montañés 
(Sants), Ramis (Gràcia) i Al-
berich (Laietà). Mitjos: Prat 
(Martinenc), Lagarriga (Eu-
ropa). Davanters: Gelabert 
(Sants), Julià (Martinenc), 
Font (Europa), Guix (Laietà), 
Estany (Gràcia), Rodríguez 
(Gimnàs Tiberghien). 
 El partit va ser previst 
pel dia 25 de març de 1927 al 
camp del Gràcia i els argen-
tins van exigir jugar amb 5 
jugadors i amb les normes del 
reglament internacional, que 
incloïen conceptes tant bàsics 
com conduir la pilota, driblar, 
fintar, llançar a cistella etc. 

Arribat el dia, la selecció ca-
talana va sortir amb aquest 
quintet inicial: Prat, Moncho 
(Europa) Gelabert, Ramis i 
Rodoreda. A la segona part 
van jugar Estany i Alberich. 
 L’Hindú Club va gua-
nyar, com no podia ser d’una 
altra manera, molt fàcilment 
pel resultat de 16 a 50. El més 
important, però, és que va do-
nar una lliçó de bàsquet ‘mo-
dern’ que va impulsar aquest 
esport a casa nostra. 
 Els espectadors i els 
jugadors catalans van quedar 
meravellats per la precisió 
dels llançaments a cistella dels 
argentins, per la seva tàctica i 
per la no menys sensacional 

exhibició de bàsquet que havi-
en protagonitzat i van acomi-
adar els jugadors de l’Hindú 
amb una forta i llarga ovació. 
 Per tant, podem afir-
mar que l’Europa, a més de 
ser pioner per celebrar el 
primer partit de bàsquet i 
d’aconseguir dos campionats 
de Catalunya del màxim ni-
vell d’aquell moment, també 
va tenir l’honor de presentar 
un europeista en el quintet 
inicial del primer partit de 
Catalunya com a selecció.
 I és que, com es diu en 
els entorns europeistes, sense 
l’Europa no s’entenen ni s’ex-
pliquen el futbol i el bàsquet 
en aquest país 

Una jugada d’aquell partit / Fotos: Biblioteca de l’Esport

La selecció catalana. Moncho (Europa), quart per l’esquerra



La pilota torna a rodar!
L’any 2020 és, sens dubte, un 
any difícil, històric (en un 
sentit àmpliament negatiu) i 
que quedarà marcat en la me-
mòria de més d’una generació. 

Tots els estaments de la vida 
han quedat greument afectats 
per la pandèmia de la Covid-
19 i el futbol no és pas una 
excepció. Amb tot, aplicant 

la imaginació i totes les me-
sures de segureta possibles, la 
pilota torna a rodar a tots els 
nivells, tant el professional i 
l’amateur, el masculi i femení 

i també les categories de base 
federada i escoles formatives.
 L’Europa no és pas 
una excepció i els seus dife-
rents equips ja es troben im-

mersos en una pretemporada 
que, per lògica conseqüència 
del Coronavirus, va més tard 
que mai. Repassem l’estat dels 
principals equips...

Més debutants que mai al Primer Equip

PRIMER EQUIP FEMENÍ A FILIAL JUVENIL A
Tercer any del projecte de David 
Vilajoana al capdavant de la pri-
mera plantilla masculina del club.
 Enguany, el gruix del bloc i 
de la plantilla s’ha renovat per una 
temporada més (9 dels 11 titulars 
habituals) i s’ha reforçat cada de-
marcació amb jugadors que encai-
xen en l’estil que el cos tècnic està 
treballant en els darrers cursos.
 Als ja habituals Cano, Al-
berto, Uri i companyia s’han sumat 
enguany retorns com el de Sergio  
Fernández o el de Pau López, for-
mat a la base, i fitxatges cridats a 
tenir un pes important com Nolla 
o Miki Poveda, un dels millors ju-
gadors del darrer Girona B. També 
s’ha reforçat la punta d’atac amb el 
retorn d’un jugador molt estimat 
per l’afició: Fode.

Fran Güells repeteix al capdavant 
del màxim exponent dels equips 
femenins del club amb un projecte 
on hi ha hagut algunes línies reno-
vades però amb la majoria de juga-
dores contrastades.
 Andrea Porta i Pili Porta 
seran les capitanes visibles del pri-
mer projecte ‘post-Kaky’, donat 
que la veterana capitana ha penjat 
les botes aquesta passada tempo-
rada 2019/2020. Com a novetats 
la plantilla incorpora Ona Aldea 
(provinent del Northern Sta-
te Universy i que ja havia jugat a 
l’Europa B), Ari Sáez (Levante Las 
Planas), ‘Mimi’ (Espanyol) i Rio 
(Pallejà). Pugen del segon equip 
femení Clàudia López ‘Peque’, 
Sepha i Anna Fusté.

Nova cara a la banqueta de l’equip 
sub’23 masculí del club. Nova dins 
la família escapulada, però prou 
coneguda pel futbol formatiu ca-
talà. Josep Maria Gené agafa les 
regnes d’un equip que vol seguir 
mantinent el seu principal objec-
tiu: projectar jugadors per a la pri-
mera plantilla. 
 Aquest primer objec-
tiu, però, no treu que es tracti de 
competir a dalt de tot de Segona 
Catalana i seguir lluitant, com les 
darreres temporades, per batallar 
l’ascens de categoria o la promoció 
per intentar assolir la Primera Ca-
talana. Algun dels seus integrants, 
com Pol Morlans, Ricki Vidal, 
Víctor Vilajosana i Pol Aldabó 
han debutat aquest estiu amb el 
Primer Equip en partit amistós.

Començar de zero. Després de dos 
anys consecutius donant la campa-
nada a la màxima categoria del fut-
bol juvenil, la Divisió d’Honor, el 
Juvenil A del CE Europa inicia un 
nou projecte després de la marxa 
del tècnic Gonzalo Riutort.
 Ignasi Senabre és l’encarre-
gat de dirigir la nau escapulada en 
la tercera temporada consecutiva 
del club al màxim nivell. Si el Juve-
nil A de l’Europa -amb tot de cares 
noves al terreny de joc respecte el 
darrer curs esportiu- aconsegueix 
assolir la permanència, serà un rè-
cord històric per a l’entitat des de 
la creació d’aquesta categoria. Mai 
l’Europa ha competit quatre tem-
porades seguides a Divisió d’Ho-
nor. Serà ara?

No trobarem en la història 
del club més debutants de la 
base en un període més curt 
de temps. En només quinze 
dies de han vestit la samarreta 
del Primer Equip per primera 
vegada en partit amistós fins a 
16 jugadors entre l’Europa B i 
el Juvenil A. La línia del club 
des de fa dues temporades és 
clara: apostar per la casa.
 Aquest estiu, aquesta 
aposta per convicció i projec-
te s’ha vist, a més, adaptada a 
dues realitats: la voluntat de 
voler fer els primers amisto-

sos amb una llista de 22 (so-
bretot els caps de setmana de 
dos partits) i les lesions que 
acumulen alguns jugadors.
 Els debutants són -en 
ordre de dalt a baix i d’es-
querra a dreta de la foto ad-
junta a l’article-: Riki Soto, 
Pablo Romero, Oriol Pons, 
Víctor Vilajosana, Ricki Vi-
dal, Albert Bernabeu, Elhadji 
Ousseynou, Pol Aldabó, Pol 
Morlans, Èric Iglesias, Oriol 
Muñoz, Gerard Nieto, Marçal 
Cases, Biel Blanco, Raúl Mar-
tínez i Marçal Boira.


