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PROJECTE COMÚ | L’Europa suma un nou company de viatge amb aliances estratègiques

Conveni de futur amb la Clínica
Nostra Senyora del Remei

La Clínica
Nostra Senyora

del Remei
es converteix
en la principal
i més visible
imatge de les
samarretes

dels primers
equips masculí

i femení
del CE Europa

Les dues entitats
estan arrelades
a Gràcia i molt

properes en
distància física.

De la mà,
impulsaran
diferents

accions per tal
de vetllar per la
salut i l’esport

De la presentació del conveni
hi van participar Víctor
Martínez, president de

l’Europa, Laia Puig, gerent
de la Clínica Nostra Senyora

del Remei, Lluís Viguera,
director general de l’Institut
de Religioses de Sant Josep

de Girona, la germana 
Josefi na Palacín, superior
 de la Clínica, Héctor Ibar,

directiu del club, Jordi Vela,
gerent de l’Europa i Àlex 

Cano i Andrea Porta, capitans
de les primeres plantilles

Redacció

El passat 14 de gener va te-
nir lloc, a la sala d’actes 

de la Clínica Nostra Senyo-
ra del Remei la signatura del 
conveni que uneix el Club Es-
portiu Europa amb la Clínica 
pels propers dos anys. 
 La Clínica Nostra 
Senyora del Remei, del Grup 
Salut Remei, llueix ja el seu 
logotip a la part frontal de la 
samarreta dels primers equips 
masculí i femení del conjunt 
escapulat. 

A l’acte de signatura, van re-
presentar el CE Europa el seu 
president, Víctor Martínez, el 
directiu responsable de màr-
queting , Hèctor Ibar, el ge-
rent, Jordi Vela i els capitans 
de les primeres plantilles fe-
menina i masculina, Andrea 
Porta i Àlex Cano. Per part 
de la Clínica Nostra Senyra 
del Remei van estar presents 
la germana Josefina Palacín, 
superiora de la Clínica, Laia 
Puig , gerent, i Lluís Viguera, 
director general de l’Institut 
de Religioses de Sant Josep de 

Girona (IRSJG) al qual per-
tany la Clínica).
 Pel que fa a l’acord en-
tre les dues entitats, Laia Puig , 
gerent de la Clínica Nostra 
Senyora del Remei, destaca 
que “volem refermar les sinèr-
gies que hi ha entre salut i es-
port en el nostre entorn més 
proper. No es tracta només 
d’un patrocini econòmic, sinó 
d’una oportunitat de desenvo-
lupar activitats conjuntes. To-
tes dues entitats col·laborarem 
en aspectes com xerrades, con-
ferències sobre salut i esport, 

entre altres”. Sobre aquest as-
pecte, Puig comenta que tant 
la Clínica Nostra Senyora del 
Remei com el Club Esportiu 
Europa “som dues entitats 
gracienques, properes, no no-
més en la distància física sinó 
també en els valors. Volem re-
forçar aquests vincles comuns. 
Ens alegra signar aquest acord 
amb un club de la trajectòria 
de l’Europa i la història que té 
el seu escapulari”. 
 Puig també remar-
ca que “fruit d’aquest acord, 
el Club Esportiu Europa i la 

Clínica Nostra Senyora del 
Remei, del Grup Salut Remei, 
esdevindrem companys de 
viatge estratègics en el crei-
xement que estem experimen-
tant ambdues entitats a nivell 
social i de relació amb el nos-
tre entorn”.
 Per la seva banda, Víc-
tor Martínez, president del 
Club Esportiu Europa, ha re-
marcat que “és important per 
a l’Europa reforçar la seva per-
tinença amb la gent i les insti-
tucions més properes. Sempre 
hem dit que l’aposta d’aquesta
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directiva és la gent de la casa 
i no només es veu en els ju-
gadors o tècnics que hi ha a 
les primeres plantilles i que 
han sorgit en algun moment 
de la pedrera, sinó també en 
les entitats que ens donen su-
port, com és el cas de la Clíni-
ca Nostra Senyora del Remei i 
el Grup Salut Remei, arrelats 
també al territori”. 
 Per a Martínez “en els 
temps que corren és impor-
tant per a nosaltres reforçar 
els valors de fort compromís 
amb la salut i el benestar dels 
esportistes i les seves famíli-
es. En aquest sentit la Clíni-
ca i el Grup seran els centres 
de referència de l’Europa pels 
jugadors lesionats així com 
per a les revisions esportives 
periòdiques. Al cap i a la fi 
som dues entitats de Gràcia 
que ens sumem a un projecte 

comú, col·laborant i donant 
valor a la nostra escala local 
tot projectant Gràcia molt 
més enllà”.
 També s’expressa en 
la mateixa línia Lluís Viguera, 
director general de l’Institut 
de Religioses de Sant Josep de 
Girona (IRSJG), qui destaca 
que “per l’Institut i per la Clí-
nica, que és una de les grans 
clíniques del grup, és un ho-
nor i ens fa molta il·lusió po-
der donar suport a una institu-
ció centenària de la Vila. Per a 
nosaltres és una oportunitat 
interessant per a posar de ma-
nifest i en valor la importàn-
cia de l’esport tant per la salut 
com per la cultura. Aquest 
any ambdós sectors han patit 
moltíssim i la determinació de 
l’Institut i la Clínica és ser-hi 
encara més presents i reforçar 
tots els actius de la Vila” 

Els dos equips principals del 
club, el masculí de Tercera Di-
visió i el femení de Nacional, ja 
han estrenat la samarreta escapu-
lada amb el logotip de la Clínica 
Nostra Senyora del Remei. 

La plantilla femenina va estre-
nar el nou patrocinador el 17 
de gener al Nou Sardenya i la 
masculina el passat dia 23 en la 
seva visita a Vilafranca en el seu 
primer partit del 2021.

La samarreta de l’Europa
ja llueix el nou logotip

A la foto superior, trobada de tots els representants a la Clínica Nostra Senyora del Remei. A la imatge
central, signatura del conveni. A la imatge inferior, foto de família amb tots els presents a l’acte
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El campió d’hivern vol signar
un ‘doblet’ a fi nal de temporada

MAGNÍFIC INICI | El Primer Equip Masculí ha signat una de les millors arrencades de les darreres dècades

Àngel Garreta

El projecte esportiu de l’Eu-
ropa pel que fa a la seva 

primera plantilla masculina 
creix cada any més amb l’ob-
jectiu d’ascendir de categoria. 
L’equip tècnic, encapçalat per 
David Vilajoana, evoluciona 
el seu sistema -un dels més 
alegres i agraïts de veure sobre 
el terreny de joc- amb la in-
corporació de les peces neces-
sàries per a dur-lo a bon port.  
Tant és així que, mercat d’es-
tiu rere mercat d’estiu, les en-
trades de jugadors que ocupen 

el lloc de les sortides és cada 
vegada més adequada per a les 
necessitats de l’equip. Al mar-
ge de nodrir-se cada any de 
més gent de casa, sigui sorgi-
da de la base, sigui recuperada 
provinent d’altres clubs i amb 
consolidació a Tercera, l’equip 
mostra al seu soci i aficionat 
un caràcter, una identitat i 
una implicació només pròpia 
dels que estimen els colors. 
Pura passió i compromís.
 Aquesta temporada 
han tornat al club jugadors 
que ja havien defensat l’esca-
pulada ja fos a Tercera Divisió 

com a la base gracienca. Tam-
bé s’han consolidat jugadors 
sorgits de l’Europa B. Què dir 
dels capitans de la plantilla, 
autèntiques institucions dins 
el futbol català.  
 L’Europa s’ha procla-
mat campió d’hivern (tant del 
seu subgrup A com del grup V 
en general) i ho ha fet invicte, 
sense concedir ni una derrota. 
Amb tot, a tancament d’aquest 
periòdic a l’equip encara li 
queden de marge 2 partits res-
pecte els rivals i buscarà am-
pliar una distància que es vol 
mantenir fins al final.
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alment unes 250 comunitats de 
propietaris a Barcelona i voltants, 
aportant valor afegit gràcies a la 
seva experiència i professionalitat 
i amb un objectiu clar: donar la 
màxima tranquil·litat als veïns. 

 Comercial venda i lloguer

SOLFINC ofereix serveis perso-
nalitzats en el procés de venda i llo-
guer. L’experiència de SOLFINC 
aporta tranquil·litat, seguretat i 
rendibilitat pels seus immobles. Es 
fa una valoració gratuïta de la pro-
pietat i es proporciona assessora-
ment i també informació setmanal. 
A més, es genera una molt bona 
visibilitat de l’immoble. La gran 
cartera de clients, combinada amb 
una publicitat efectiva, assegura 
l’arrendament i la venda. La gestió 
de la cerca i selecció d’inquilins/
compradors es duu a terme de 
manera personalitzada, aportant 
la màxima tranquil·litat al propie-
tari i tramitant el tancament de la 
mateixa.  El Grup SOLFINC

Solfi nc ens segueix animant i donant
suport per a aconseguir la victòria!

AMB ELS SOCIS I AFICIONATS | El Grup Solfi nc ofereix assessorament gratuït dels seus serveis als europeistes

Redacció

El Grup SOLFINC és una 
empresa familiar funda-

da el març del 1977, amb més 
de 40 anys d’experiència en la 
gestió i administració de fin-
ques a Barcelona, en especial 
als barris de Gràcia i la Sagra-
da Família. 

 Durant el seu trans-
curs no ha deixat mai 

de créixer, oferint així nous 
serveis en el seu terreny de 
joc, igual que ho ha estat fent 
el Club Esportiu Europa fins 
el dia d’avui.
 L’Europa va néixer al 
barri de la Sagrada Família 
i, junt amb les seves arrels, 
SOLFINC sempre ha estat al 

seu costat, compartint així els 
valors i l’ambició per seguir 
sempre endavant. 
 SOLFINC segueix 
patrocinant el Club Espor-
tiu Europa i la seva Escola de 
Futbol ja que comparteix els 
mateixos orígens que el club i 
SOLFINC sap què significa la 
constància i l’esforç per poder 
assolir els diferents objectius 
marcats.

Quins serveis ofereix 
SOLFINC?

 Administració de Finques

SOLFINC administra la seva 
tranquil·litat. Aquest depar-
tament està gestionant actu- P
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Administració 
de Finques

C/ Sicilia 253, Àtic 1 i 2
08025 Barcelona
934 588 305 ext. 4
fi nques@solfi nc.com

Comercial 
venda i lloguer

Pl. Sagrada Família 7
08013 Barcelona
93 476.62.52
pisos@solfi nc.com

Administració 
de Lloguers

C/ Sicilia 253, Àtic 4;
08025 Barcelona
934 588 305 ext. 3
lloguers@solfi nc.com

Assessoria

Pl. Sagrada Família 6;
08013 Barcelona
934 588 305 ext. 2
assessories@solfi nc.com

Solfi nc té tots els serveis que puguis necessitar

no es queda enrere i està adaptat a 
les noves tecnologies i, sobretot, a 
la situació actual, aportant visites 
virtuals, imatges 360º i vídeos per 
aportar una primera presa de con-
tacte amb els clients potencials. 

 Administració de lloguers

Grup SOLFINC adminis-
tra més de 2.000 habitatges 
i locals, distribuïts per tota 
Barcelona i, en particular, 
pels barris de l’Eixample i 
Gràcia, convertint-se així en 
una de les principals immobi-
liàries d’aquesta zona. Aquest 
departament proporciona una 
despreocupació absoluta per 
part dels propietaris, abans i 
després de la signatura d’ar-
rendamen tot aportant solu-
cions a tots els problemes que 
es puguin trobar en la propie-
tat. És una formula segura per 
poder tenir una rendibilitat 
òptima sense preocupacions. 

 Assessoria

A SOLFINC es disposa d’as-
sessoria jurídica, fiscal i la-
boral. SOLFINC és expert 
en mediació, arquitectura, 
assegurances i gestió d’hipo-
teques. El Grup SOLFINC 
analitza i resol qualsevol as-
sumpte relacionat amb les di-
ferents àrees esmentades 
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Èxit tècnic i de vots favorables
en la primera Assemblea virtual

EFECTES DE LA COVID-19 | El club va haver de realitzar l’acte a distància i mitjançant internet

Redacció

Les normes imposades pel 
Govern i el Procicat en 

relació a la pandèmia de la 
Covid-19 van fer impossible 
celebrar l’Assemblea General 
Ordinària de socis i sòcies de 
club de manera presencia.

Així, l’Europa es ve veure obli-
gat a celebrar-la -s’havia de fer 
dins l’any natural 2020- de 
manera telemàtica, connectat 
amb els seus associats a distàn-
cia. El passat 29 de desembre 
va tenir lloc l’acte, ementent 
per internet des de la sala de 
premsa de l’estadi.

Els socis, dels seus seus domi-
cilis, van poder seguir tant les 
explicacions de la Junta Di-
rectiva com les imatges -pro-
jectades als ordinadors, tau-
letes i telèfons- dels aspectes 
econòmics dels pressupostos.
 Tots els punts de l’or-
dre del dia van ser aprovats 

per una amplíssima majo-
ria. Es van validar els núme-
ros de l’exercici comptable 
2019/2020 i també el pressu-
post per a la present tempora-
da, la 2020/2021. També es 
va ratificar en el seu càrrec el 
Síndic de les Sòcies i els Socis 
del club 

Per primera
vegada a la
història els

socis del club
van votar

des de
casa seva

La darrera setmana del mes de gener ha 
servit per estrenar un nou perfi l a les xar-
xes socials del club a Twitter i Instagram. 
Un nou perfi l que té la particularitat de 
comunicar l’actualitat, història i informa-
ció destacada del club en anglès. 
 Serà la primera vegada a la his-
tòrai del CE Europa que l’entitat es co-
muniqui amb els seus potencials lectors 
en una llengua estrangera. D’aquesta ma-
nera l’entitat busca fer arribar el coneixe-

ment sobre la vida i l’actualitat de l’Europa 
arreu del món però amb la clara intenció 
d’arribar a persones nouvingudes a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona a través de 
d’aquesta llengua.
 També serà una bona oportuni-
tat de contacte amb institucions i altres 
clubs d’arreu així com una bona manera 
de fer arribar totes les activitats socials, es-
portives i culturals per a la comprensió de 
qualsevol persona sigui d’on sigui.

L’Europa, també en anglès Aposta pel canal de YouTube
La temporada 2020/2021 està suposant 
un impuls total de l’Europa a la seva 
informació en format multimèdia. A 
banda de petites peces amb imatge i so 
que es publiquen a Twitter, Facebook i 
Instagram, acompanyant també les ‘Sto-
ries’ i el ‘Fleet’, l’Europa compta, al seu 
canal ofi cial de YouTube, amb material 
audiovisual de tot tipus com entrevistes, 
reportatges i peces documentals, tots 
ells actuals o també de caràcter històric. 

A més, enguany s’han ofert els primers 
partits de la història del club per aquesta 
plataforma, 100% de producció pròpia, 
amb grafi sme i locució a dues veus i que 
han seguit gairebé 2.000 persones cada 
un d’ells fi ns a la data.
 El canal presenta actualment 
102 vídeos que suposen 13 hores i 43 
minuts d’un contingut europeista que 
al llarg de les properes setmanes i mesos 
ampliarà la seva oferta.

Taula amb els directius ponents de l’Assemblea
virtual i les pantalles per seguir el seu decurs
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Francesc Florenza: El porter
que un dia va marcar un gol

Xavier Vidal

Ens situem al mes de juny de 
1938, en plena Guerra Civil, 
i ja amb el front a tocar de 
Catalunya. L’Europa es troba-
va a la Primera A (la màxima 
categoria) del Campionat de 
Catalunya. Després d’haver 
finalitzat en quart lloc, ara 
es disputava una nova com-
petició anomenada Lliga Ca-
talana. Els equips que parti-
cipaven van ser els següents: 
Iluro, Espanyol, Barcelona, 
Badalona, Júpiter, Martinenc, 
Avenç, Sants i Europa. 
 De totes maneres, els 
clubs tenien molts proble-
mes per poder confeccionar 
un onze cada diumenge. Les 
crides al front eren constants 
(recordem que en aquestes 
dates s’estava preparant la 
decisiva batalla de l’Ebre), 
les poblacions catalanes eren 
sovint bombardejades i els 
equips arreplegaven jugadors 
d’on podien. En el cas esca-
pulat, diversos futbolistes ju-
garien amb l’Europa i a mitja 
temporada també ho farien en 
altres equips de la ciutat; es té 
registrat que van jugar amb el 
primer equip gairebé 60 juga-
dors. Una bogeria!
 Un d’ells va ser el por-
ter Francesc Florenza, que 
havia iniciat la seva carrera 
futbolística al Gràcia i havia 
passat fugaçment pel Cata-

lunya (1931/1932). Va jugar 
després al Badalona i tot se-
guit a l’Oviedo a Primera Di-
visió, fins la Guerra Civil. Per 
la temporada 1936/1937 ha-
via fitxat pel Girona que ales-
hores jugava a Segona Divisió,  
però Florenza mai va arribar a 
disputar cap partit de la divi-
sió de plata amb els gironins 
ja que el conflicte bèl·lic ho 
va impedir. Sí que jugaria 
amb els blanc-i-vermells el 
Campionat de Catalunya i la 
Lliga Mediterrània. De totes 
maneres, al mes de setembre 
del 1936 va disputar un partit 
amistós amb l’Europa contra 
el Sant Andreu.
 El mes de maig de 
1938, contra l’Iluro  i en 
l’anomenada Lliga Catalana, 
va passar un fet sorprenent 
i marcat per la falta de juga-
dors: Florenza s’alinearia amb 
l’Europa de mig organitzador. 
Els nostres guanyarien per 5-2 
i del quart gol va ser-ne l’autor 
Florenza, d’un potent xut que 
res va poder fer per aturar el 
porter visitant. Aquell onze 
escapulat va ser: Rayo, Fama-
das, Pica, Canals, Florenza, 
Pérez II, Juncà, Larrull, Fer-
rer, Romero i Batlle. Tornaria 
a jugar a la següent jornada 
contra l’Espanyol, però aques-
ta vegada no marcaria.  Va ser 
el darrer matx amb l’Europa. 
La temporada 1939/1940 
Florenza jugaria a l’Osasuna

En aquesta 
mateixa 30/31
tambe trobem

al ja veterà
i llegendari 
davanter 

Manuel Cros
jugant amb 
l’Espanyol...
de defensa!

Un altre Florenza, 
en aquest cas 

Llàtzer Florenza, 
és qui va ser 

porter escapulat 
de la temporada 

1926/1927
a la 1930/1931

i va disputar 107 
partits ofi cials. 

per a retornar a l’Oviedo fins 
el 1942. Va retirar-se a la Cul-
tural Leonesa. La 1945/46 va 
ser entrenador d’Osasuna 

En aquesta imatge, Francesc Florenza saltant al camp 
com a porter. A la dreta, una imatge seva a color




