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Estem preparats!
Hola! Soc en David Prats, empresari barceloní,

veí de Gràcia i soci del C. E. Europa. 

Em presento a les eleccions a la presidència

perquè vull fer de l'Europa un club professional,

més ambiciós, més gran. El meu equip i jo

mateix, estem a punt per fer de l'Europa, la

gran iŀlusió del futur. Un club més unit, més

transparent, més social, més solidari, més

participatiu, més poliesportiu i amb un gran

sentiment de pertinença. Vull un Europa

implicat en el Districte, més proper. Ser de

l’Europa ha de ser motiu d’orgull i mirall per a la

societat civil i esportiva. Vull que sigui un

referent en formació i valors. Un actiu, un

prestigi per a Gràcia i  la ciutat de Barcelona.

Recuperem la iŀlusió. Us convido a llegir el

nostre programa electoral.

 Som-hi doncs!, sempre endavant!
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ORGANIGRAMA ESPORTIUORGANIGRAMA ESPORTIU
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DIRECCIÓ ESPORTIVA:DIRECCIÓ ESPORTIVA:

Màxim responsable de l'Àrea Esportiva treballant amb rigor iMàxim responsable de l'Àrea Esportiva treballant amb rigor i

professionalitat per a fixar i assolir els objectius esportiusprofessionalitat per a fixar i assolir els objectius esportius

generals, en estreta coŀlaboració amb totes les àrees delgenerals, en estreta coŀlaboració amb totes les àrees del

club, amb plena autonomia de decisió i en contacteclub, amb plena autonomia de decisió i en contacte

continu amb la Junta Directiva amb la finalitat de mantenir-continu amb la Junta Directiva amb la finalitat de mantenir-

la informada en tot moment del desenvolupament esportiula informada en tot moment del desenvolupament esportiu

del club.del club.

Les seves principals funcions seran les de confeccionar laLes seves principals funcions seran les de confeccionar la

infraestructura esportiva de club dissenyant uninfraestructura esportiva de club dissenyant un

organigrama general, organitzant els sectors tècnics deorganigrama general, organitzant els sectors tècnics de

l'entitat, amb disposició per a solucionar les situacions quel'entitat, amb disposició per a solucionar les situacions que

sorgeixin en el transcurs de la temporada, coordinant elssorgeixin en el transcurs de la temporada, coordinant els

serveis dels que disposa el club, estructurant i planificantserveis dels que disposa el club, estructurant i planificant

els primers equips, masculí i femení, l’Europa B i el Juvenil A,els primers equips, masculí i femení, l’Europa B i el Juvenil A,

així com mantenir una fluïda comunicació amb les diferentsaixí com mantenir una fluïda comunicació amb les diferents

coordinacions del Futbol Formatiu, de l’Escola i els cap decoordinacions del Futbol Formatiu, de l’Escola i els cap de

les Comissions d’Àrea per a assegurar que es compleixenles Comissions d’Àrea per a assegurar que es compleixen

els objectius esportius generals prèviament definits.els objectius esportius generals prèviament definits.

Tanmateix, portarà a terme un protocol d’avaluacióTanmateix, portarà a terme un protocol d’avaluació

contínua del projecte esportiu establint uns indicadors percontínua del projecte esportiu establint uns indicadors per

a valorar l’assoliment d'objectius, la implantació de laa valorar l’assoliment d'objectius, la implantació de la

metodologia emprada, el funcionament dels diferentsmetodologia emprada, el funcionament dels diferents

càrrecs i comissions, el rendiment i implicació del personalcàrrecs i comissions, el rendiment i implicació del personal

per a entrar en un procés de millora continu.per a entrar en un procés de millora continu.

OBJECTIUS ESPORTIUSOBJECTIUS ESPORTIUS



Establir els objectius generals esportius marcats i seqüenciats en laEstablir els objectius generals esportius marcats i seqüenciats en la

temporada a través d’una correcta planificació esportiva.temporada a través d’una correcta planificació esportiva.

Delimitar les funcions en tots els càrrecs de les àrees tècniques deDelimitar les funcions en tots els càrrecs de les àrees tècniques de

l’estructura.l’estructura.

Seleccionar els perfils professionals adequats a les funcions a portarSeleccionar els perfils professionals adequats a les funcions a portar

a terme.a terme.

Sistematitzar formacions periòdiques per a tot l’organigrama esportiuSistematitzar formacions periòdiques per a tot l’organigrama esportiu

així com la interacció continua amb els entrenadors per a dotar-losaixí com la interacció continua amb els entrenadors per a dotar-los

de recursos per a la seva tasca formadora a través del treball de lesde recursos per a la seva tasca formadora a través del treball de les

respectives comissions d’àrea.respectives comissions d’àrea.

Preservar la verticalitat metodològica al club, des de l’etapa mésPreservar la verticalitat metodològica al club, des de l’etapa més

lúdica fins a la més competitiva, assegurant que tant l’Escola comlúdica fins a la més competitiva, assegurant que tant l’Escola com

Futbol Base Femení formen part de l’estructura esportiva i disposenFutbol Base Femení formen part de l’estructura esportiva i disposen

dels recursos necessaris per al desenvolupament dels seus jugadors idels recursos necessaris per al desenvolupament dels seus jugadors i

jugadores.jugadores.

Renovar l’Escola i integrar-la dins del treball de comissions per aRenovar l’Escola i integrar-la dins del treball de comissions per a

potenciar el desenvolupament futbolístic i personal dels jugadors ipotenciar el desenvolupament futbolístic i personal dels jugadors i

jugadores.jugadores.

Afavorir la implicació, l’ambició, la competitivitat i les ganes de créixerAfavorir la implicació, l’ambició, la competitivitat i les ganes de créixer

esportivament i personalment de tots els components de l’àreaesportivament i personalment de tots els components de l’àrea

esportiva.esportiva.

Fidelitzar els i les esportistes i les seves famílies potenciant unaFidelitzar els i les esportistes i les seves famílies potenciant una

correcta i fluida comunicació amb el club.correcta i fluida comunicació amb el club.

Promoure la continuïtat dins del club, especialment després de l’etapaPromoure la continuïtat dins del club, especialment després de l’etapa

de futbol base.de futbol base.

Acompanyar en situacions de caire personal i esportiu, tant alsAcompanyar en situacions de caire personal i esportiu, tant als

esportistes i les seves famílies, com al personal de la parceŀlaesportistes i les seves famílies, com al personal de la parceŀla

esportiva, amb una actitud comprensiva i empàtica.esportiva, amb una actitud comprensiva i empàtica.

Treballar la cohesió grupal de club a través deTreballar la cohesió grupal de club a través de    dinàmiquesdinàmiques

sistematitzades durant la temporada amb l’objectiu de fer l’Europa, unsistematitzades durant la temporada amb l’objectiu de fer l’Europa, un

club de tothom.club de tothom.

Revisar i actualitzar les normes bàsiques de club (Reglament de RègimRevisar i actualitzar les normes bàsiques de club (Reglament de Règim

Intern) i coordinar la seva implantació.Intern) i coordinar la seva implantació.

PILARS FONAMENTALS DE L’ÀREA ESPORTIVA:PILARS FONAMENTALS DE L’ÀREA ESPORTIVA:
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1. EQUIPS SÈNIORS1. EQUIPS SÈNIORS  

Els primers equips i els filials del C.E. Europa treballaran perEls primers equips i els filials del C.E. Europa treballaran per

assolir la màxima categoria possible, sense renunciar a res,assolir la màxima categoria possible, sense renunciar a res,

no debilitant-se en el mercat d’hivern i si és necessarino debilitant-se en el mercat d’hivern i si és necessari

reforçant-se. Es planificaran i controlaran els fitxatges areforçant-se. Es planificaran i controlaran els fitxatges a

través de la Comissió de l’Àrea Esportiva tenint una Base detravés de la Comissió de l’Àrea Esportiva tenint una Base de

Dades pròpia per a portar el control i anàlisi de mercat,Dades pròpia per a portar el control i anàlisi de mercat,

gestionar contractacions i baixes (entrenador, futbolistes igestionar contractacions i baixes (entrenador, futbolistes i

auxiliars), elaboració d'informes, selecció de futbolistes,auxiliars), elaboració d'informes, selecció de futbolistes,

control de sous i seguiment d'entrenadors.control de sous i seguiment d'entrenadors.  

2. EQUIPS DE BASE2. EQUIPS DE BASE  

Es prioritza la inversió en els formadors com a clau perEs prioritza la inversió en els formadors com a clau per

arribar a nodrir el primer equip de jugadors de la casa a migarribar a nodrir el primer equip de jugadors de la casa a mig

termini. Els entrenadors estaran sempre acompanyats pertermini. Els entrenadors estaran sempre acompanyats per

les diferents comissions amb la intenció de dotar-los delsles diferents comissions amb la intenció de dotar-los dels

majors coneixements possibles per a que puguin seguir,majors coneixements possibles per a que puguin seguir,

amb certa autonomia, les directrius marcades des de laamb certa autonomia, les directrius marcades des de la

Direcció Esportiva.Direcció Esportiva.  

OBJECTIUS ESPORTIUSOBJECTIUS ESPORTIUS



Competitiva: Prioritzant el planter, amb la incorporació de
fitxatges imprescindibles a través de la gestió de la
Comissió de Captació.

Federativa: Equips íntegrament formats amb jugadors i
jugadores del planter, exceptuant alguna puntualitat.
Lúdico-esportiva: Escola.

L'estructura dels equips es dividirà en tres parceŀles: 

Es dedicaran els mateixos recursos estructurals en el futbol
femení que en el futbol masculí amb la intenció d’integrar-lo
dins de l’estructura per a potenciar el futbol femení del club,
tant en el primer equip (la coordinació del femení formarà part
de la Comissió de l’Àrea Esportiva per al seguiment del mercat)
com en els equips de base.

Es treballarà en la creació d’una Escola de Porters pròpia, un
servei de Tecnificació i una Àrea Mèdica (educació emocional,
psicòleg, nutricionista, fisioterapeutes, podòleg i readaptadors
de lesions) amb la intenció de cobrir totes les necessitats dels
jugadors i jugadores per a garantir un correcte
desenvolupament integral d’aquests i aquestes.

Es recuperarà l'equip de Veterans per a jugar amistosos i
diferents tornejos solidaris.

Pel que fa a l'Escola, es recuperarà la samarreta escapulada i
cada equip se l'anomenarà amb el nom d'un jugador o
jugadora de les primeres plantilles i exjugadors històrics del
club. 

OBJECTIUS ESPORTIUSOBJECTIUS ESPORTIUS



Torneig Equips C.E. Europa

Torneig Inclusiu Aleví d’Escoles de Gràcia

Tornejos Nacionals i/o Internacionals Setmana Santa, Estiu i Nadal

Participació en tornejos nacionals i internacionals

Els tornejos, estades o trobades són un element altament cohesionador
d’equips i els elements que els envolta. El fet de conviure dies en un context
esportiu determinat i sense la influència directa dels familiars fa que
s’estableixin una sèrie de lligams emocionals amb els companys, i en paraŀlel
amb el club, que poden ser molt beneficiosos a l’hora de fidelitzar a les
famílies i a fer una tasca d’arrelament al club que prioritzem en el nostre
projecte. Aquests elements cohesionadors fan crear estrets vincles amb el
club i són un tret diferencial que podem i volem assolir. 

Es gestionarà i s’explotarà el campus del club i es valorarà l’assistència a
tornejos nacionals o internacionals, a més d’organitzar el Torneig C.E. Europa i
el Torneig Inclusiu d’Escoles de Gràcia, de caire socioesportiu.

Participaran tots els equips del club, en una jornada de germanor, en
partits de 20 minuts. Cada equip tindrà quatre capitans dos del primer
equip i dos del femení.

Es gestionarà el Torneig Inclusiu Aleví d’Escoles de Gràcies després de
realitzar visites a escoles i xerrades de valors per part dels membres del
club.
S’oferiran classes d’educació física i futbol al Nou Sardenya amb
entrenadors i jugadors i jugadores del C.E. Europa per a preparar el
torneig i haurà la possibilitat que el diumenge de partit els primer equip
masculí i/o femení sortirà al camp acompanyat per nenes i nens que
hagin disputat el torneig.

Organització en diferents categories al Nou Sardenya i altres instaŀlacions.

Agermanament amb clubs estrangers. Oferir a les famílies la possibilitat de
viatges econòmics durant el torneigs i gestionats directament pel club.

OBJECTIUS ESPORTIUSOBJECTIUS ESPORTIUS



Estadi Nou Sardenya

Camp Municipal l'Àliga

Centre Esportiu Carmel

Centre Esportiu Teixonera

Poliesportiu Creueta del Coll

2. Instaŀlacions
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Estadi Nou SardenyaEstadi Nou Sardenya

Detectar i avaluar les possibilitats de millorar les instaŀlacions a través
d'introduir mesures i criteris d'ús racional i estalvi d'energia.
Detectar i avaluar les possibilitats d'introduir tecnologies energèticament més
eficients.
Determinar i promocionar inversions que resultin en un estalvi d’energia o
subministraments i / o l'ús de tecnologies més eficients.
Proposar un model que garanteixi la consecució dels resultats esperats,
prioritzant les accions de ràpida implantació i mínima inversió.

L'Estadi Nou Sardenya ja fa 25 anys que es va inaugurar després d'un període
d'obres de renovació entre els anys 1993 i 1995. Des d’aleshores s’han anat
realitzant algunes actuacions puntuals de millora que no han estat suficients atès
l’estat actual de deteriorament de l’estadi i les seves instaŀlacions.

Actualment està pendent que el Districte renovi la gespa i el sistema d’enllumenat
de l’estadi. Vetllarem per a que aquest acord municipal realment es dugui a terme
abans d'iniciar la temporada 2021-2022, i que es faci complint les exigències i
necessitats derivades d'un club que aspira, com a mínim, a competir a Segona
Divisió 'B'. 

Tot i així considerem que amb aquestes dues mesures, l'Estadi continua
necessitant millorar les seves instaŀlacions i que principalment, cal focalitzar
esforços en l'optimització energètica, per reduir consums mitjançant l'aplicació
dels diferents sistemes existents al mercat per optimitzar l'energia.

En aquest sentit s’ha contactat amb una empresa experta en eficiència energètica
amb l’objectiu de que elabori una auditoria energètica per tal d’optimitzar els
processos que impliquin consums energètics, realitzant el seguiment, anàlisi i
control d'aquests.
 
Aquesta auditoria energètica permetrà:



Ens centrarem en les instaŀlacions estructurals, com són les escomeses, l'aigua
calenta sanitària, calefacció, aire condicionat, aigua freda sanitària, iŀluminació,
distribució de força, instaŀlacions de protecció contra incendis i sanejament.
També s’analitzarà l'estat físic de l’estadi, de la seva estructura i dels seus
tancaments.
El model objectiu d'eficiència energètica dissenyat cobrirà totes les àrees:

L’estalvi que pugui suposar la implantació de les accions 
definides en l’informe final de l’auditoria, juntament 
amb l’increment d’ingressos que tenim previst 
generar, permetrà també afrontar poc a 
poc la implantació d’altres millores que 
beneficiaran tant als socis/es i públic 
en general, jugadors/es, personal 
tècnic, personal de manteniment 
i personal administratiu. Per això, 
abans de dur-les a terme, 
es farà una consulta 
prèvia a cadascun 
dels grups afectats 
per a conèixer les 
seves prioritats 
i actuar, dins
les possibilitats, 
en funció 
d’aquestes.

• Ús racional de l'energia.
• Adaptació a instaŀlacions eficients.
• Optimització de la gestió energètica.

Estadi Nou SardenyaEstadi Nou Sardenya

 100%  23%  31%

Es troben estalvisEs troben estalvis
Estalvi mitjàEstalvi mitjà

d'energia sensed'energia sense
accions d'inversióaccions d'inversió

Estalvi mitjà del costEstalvi mitjà del cost
operatiu amboperatiu amb
millores a lesmillores a les
instal·lacionsinstal·lacions



Reformar els WC existents i recuperar els del córner de Pau Alsina.

Millorar els vestuaris així com el seu sistema de renovació d’aire.

Reubicar la zona de persones amb mobilitat reduïda i dotar-la de

seients per als acompanyants.

Nou sistema de megafonia.

Instaŀlació de càmeres per seguiment d'entrenaments i streaming

de partits.

Dotar els espais comuns d'interior i exterior de l'Estadi amb un

cromatisme corporatiu.

Instaŀlació de seients a la tribuna baixa i al lateral.

Zona Eskapulats . Servei de bar amb un xiringuito.

Tribuna de seients personalitzats amb el carnet d’abonament.

Eliminar, prèvia consulta a l’administració competent, els nius d’aus

que s’han establert als bàculs de l’enllumenat del camp.

Sistema de WIFI a tot l'Estadi.

Nou marcador interactiu.

Habilitar una sala social.

Reubicar la taquilla de venda d’entrades a la tribuna.

Ampliació del bar.

Creació d’una botiga esportiva amb doble entrada (carrer i i camp).

Instaŀlació d’una tarima coberta a la graderia del lateral per

emplaçar-hi les càmeres de TV.

Traslladar la llotja presidencial a una zona més alta.

Campanya reciclatge de vidre (Ecovidrio).

Les millores que a data d’avui considerem s’han de dur a terme per
poder deixar l’estadi en les condicions òptimes per a desenvolupar-hi
l’activitat al nivell que creiem que es mereix el club són:

Així mateix s’encarregarà un estudi tècnic per l’aprofitament d’espais i

redistribució dels mateixos que permeti:



Presentació  d'una oferta
professional en la licitació de
la gestió del camp.
Explotació pròpia del bar que
permetrà millorar el servei
tant de personal, com de
producte, amb preus més
reduits i més ingressos per
més quantitat. 
Instaŀlacions de càmeres per
fer seguiment d'entrenaments
i streaming de partits. 
Marcadors manuals per cada
partit de futbol 7.

Camp de l'Àliga

Camp del Carmel

Acord de cooperació amb la
Cultural Deportiva Carmelo
(Instaŀlacions, coordinadors i
jugadors).
Nova instaŀlació per als equips
del club.
Acollirà tornejos internacionals
i/o nacionals de futbol formatiu
durant les vacances de Nadal,
Setmana Santa i Estiu.

Centre Esportiu La Teixonera

Concurs de licitació el 2021: 
Camp de Rugbi, camp de Futbol
11, camp de Futbol 7 i 2 pistes de
pàdel.
Explotació del bar.

Poliesportiu Creueta del Coll

Concurs de licitació el 2021
perquè hi puguin jugar les
seccions de bàsquet i futbol sala. 



Atenció i avantatges soci/a

Suport a les Penyes

Simbologia històrica

Consolidació del Grup

d'Història Ramon Vergés i la

colla de Sant Medir

Trobades socials

Competicions esportives

Creació d'una Intranet

Associació Famílies de

Jugador/a

3. Àrea Social
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Vetllar permanentment per la constant comunicació amb les nostres socis i sòcies.
Facilitar l’assistència, amb mini busos o taxis adaptats, a socis i sòcies amb mobilitat
reduïda per als partits dels primers equips quan juguen com a local.
Farem consultes als socis i sòcies per a aquelles decisions importants, sense haver
d'esperar a l'assemblea anual.
Reforma d'Estatuts per fer-los més transparents, democràtics, igualitaris i
participatius.
Creació de les comissions Econòmica, Jurídica i reactivació de l'àrea Social. 

Seient personalitzat per socis/es a la Tribuna del Nou Sardenya.
Descomptes d'un 15% en el servei de bar del Nou Sardenya i l'Àliga.
Descomptes per als socis/es en la botiga física del Nou Sardenya i en la botiga online
del C.E. Europa.
Jovent a l'Estadi. Abonament gratuït pels menors de 25 anys.
Reconeixement a la fidelitat. Carnet gratuït vitalici als 50 socis més antics. 
Ajudarem a aquells socis/es que han perdut la feina o estan en ERTO. El carnet de
temporada sera gratuït. 
Compensació economica pel tancament de l'Estadi, a causa de la pandèmia, en la
renovació del carnet de la temporada 2021-2022.
La fidelitat dels 10 socis/es amb més assistència als partits dels primers equips, al
Nou Sardenya o a domicili, durant una temporada serà premiada amb un carnet
gratuït per a la temporada següent.
Descomptes en empreses coŀlaboradores del C.E. Europa.
Participació exclusiva en diferents sortejos gratuïts:

Dos socis/es entraran durant 10 minuts al vestidor dels primers equips, tres quarts
d'hora abans de la disputa d'un partit.
30 socis/es jugaran un partit al Nou Sardenya durant el període de Nadal amb
l'equipament oficial.
Un soci/a conversarà amb una jugadora o jugador dins el cotxe oficial després
d'un partit durant 10 minuts. 
Viatge de 2 socis/es amb l'equip a l'autocar oficial. Inclou entrada al partit i àpat.
Veure un partit a la Llotja del Nou Sardenya. Inclou servei de restauració durant el
descans.
Descompte d'un 20% en el següent desplaçament dels primers equips.
3 socis/es tindran el sopar gratuït en el Sopar del Soci. 

Cada soci/a que porti un soci/a nou gaudirà de tickets per valor de 15 euros per
utilitzar al bar del Nou Sardenya o l'Àliga o a la botiga física o online.
Cada soci rebrà pel seu aniversari una entrada per a un acompanyant.

Ajuts econòmics a les Penyes del club.
Reunions trimestrals amb les Penyes per analitzar la situació del club.
Millora de l’espai per desar el material d’animació i cessió d’un espai per a fer
reunions dels penyistes.
Potenciar la vinculació interpenyes i dels grups amb la junta directiva.

Atenció al soci/a

Avantatges per al soci/a

Suport a les Penyes

ÀREA SOCIALÀREA SOCIAL



Fer efectiu el bateig de la tribuna principal amb el nom del gran europeista Ramon
Vergés i Soler.
Instaŀlar en un espai visible del Nou Sardenya un bust que recordi la figura de
Manuel Cros, el davanter emblemàtic dels anys més gloriosos del club.
Encarregar una versió moderna de l’himne del club per tal de fer-lo més atractiu a
les noves generacions.

Suport econòmic i logístic al Grup d’Història Ramon Vergés per tal que segueixi
desenvolupant la tasca de divulgació i recerca.
Destinar la recaptació d’algunes taquilles dels partits del filial al fons de la colla de
romeus "Els Ben Plantats" del C.E. Europa.

Promoure la participació al sopar del Soci/a, que cada any es fa coincidint amb
l’aniversari del club.
Organitzar trobades i celebracions amb la participació dels socis/es.
Organització d'una calçotada als voltants del Nou Sardenya.

Torneig de pàdel femení, masculí i mixte per a socis/es i famílies del club.
Cursa atlètica C.E. Europa: Sortida des del Camp de l’Àliga i arribada al Nou
Sardenya.

Espai exclusiu per a la família de l'Europa: mares, pares, socis/es, jugadors/es,
entrenador/es...).
Venda de material esportiu escolar, llibres escolars de segona mà i altres.
Borsa de treball. Oferta i demanda de feina o pràctiques.
Recomanacions d'activitats de lleure.
Descomptes especials amb empreses per als usuaris de la Intranet.
Convocatòries per fer partits de futbol, futsal, bàsquet, pàdel...

Creació d’AFJ (Associació de Famílies de Jugadors/es).
Reunions trimestrals amb coordinadors/es.
Espai d’estudi en el Nou Sardenya i a l’Àliga. Professors titulats ajudaran a
jugadors/es que necessitin reforç acadèmic.
Organització de viatges per acompanyar els equips i les famílies als tornejos que
disputin els equips formatius.
Crear vincles entre aquesta associació amb les AMPES de les escoles i instituts dels
barris propers al Nou Sardenya, per tal de promoure activitats al camp i als centres
educatius.

Simbologia històrica

Consolidació del Grup d’Història i la colla de Sant Medir

Trobades socials

Competicions esportives

Creació d'una Intranet

Associació Famílies de Jugador/a



4. Fundació Privada Esportiva Europa

daVid pratsdaVid prats
L'Europa, la iŀlusió del futurL'Europa, la iŀlusió del futur



Fomentar i donar més visibilitat a la Fundació com un dels pilars

importants en el foment de l’esport, valors i coŀlaboració amb als

coŀlectius més desafavorits, per motius de salut, econòmiques, socials

o d’altres.

Estudiar i optar a subvencions per al foment i la difusió de l’esport i

valors.

Establir i ampliar relacions amb Entitats Socials.

Reforçar i ampliar la xarxa de relacions amb entitats socials i

estudiar possibles vincles de coŀlaboracions de diferents tipus.

Organitzar partits benèfics i tornejos vinculats a la Marató de TV3,

actes commemoratius i d'altres.

Acollir persones en pràctiques procedents de formacions

realitzades a entitats com ACIDH, Femarec o altres.

Buscar proveïdors de diferents tipus a entitats socials: material

oficina, reformes, manteniment, neteja, altres...

Creació de la secció d'esport inclusiu amb l'Escola Lexia, amb

equips de futbol sala, bàsquet i hoquei sala. Incrementar la

interactuació amb els equips d'ACIDH.

Coŀlaborar i sensibilitzar el club i l’entorn envers la relació amb

entitats, fundacions i associacions dedicades a infants, persones en

risc d’exclusió i altres coŀlectius.

Facilitant entrades gratuïtes

Realitzant sortejos

"Posa’t la gorra"

Coŀlaboració amb fundacions d’infants i persones amb risc d'exclusió

social per assistir al camp gratuïtament i altres accions per un

desenvolupament conjunt (Polseres Candela, Proinfants, Fundació

Ronald McDonald’s…).

Visites hospitals i cliniques infantils per Nadal i Reis amb jugadors i

jugadores del primer equip. Entrega de samarretes del C.E. Europa per

utilitzar com a bates d'hospital.

Publicitat gratuïta en el part posterior del pantaló d’una organització

cultural sense ànim de lucre i compromesa amb valors d'igualtat,

llibertat, ajuda a infants, entre d'altres (Mai de cap entitat associada a

un partit polític o organització de caire polític).

Fundació Privada Esportiva EuropaFundació Privada Esportiva Europa
SERÀ UN DELS MOTORS PRINCIPALS DEL CLUBSERÀ UN DELS MOTORS PRINCIPALS DEL CLUB

ESPORT INCLUSIU AMBESPORT INCLUSIU AMB  
ESCOLA LEXIA I ACIDHESCOLA LEXIA I ACIDH

AMPLIAREM I ESTABLIREM RELACIONS AMB ENTITATS SOCIALSAMPLIAREM I ESTABLIREM RELACIONS AMB ENTITATS SOCIALS



Programa 'Europa al Cor' juntament amb la Fundació Pare Manel.

La segona i tercera samarreta relacionada amb causes solidàries

sobre malalties en gent gran i/o infantils, contra la solitud de la gent

gran, la violència de gènere i de visibiltat del poble gitano de Gràcia.

Campanyes per fomentar l’igualtat i el respecte tant dins com fora

de l’àmbit del club.

Xerrades formatives en valors, respecte, solidaritat, igualtat,

cultura de l’esforç i treball en equip a escoles, centres cívics,

centres de menors, entre d'altres altres.

Campanya Fair play.

Erradicar accions de racisme, violència, homofòbia.

Coŀlaborar amb entitats en la defensa de la llengua, la cohesió

social, l’educació i la cultura catalana.

Actes commemoratius dels centenaris del Campionat de Catalunya

de Futbol (1923) i finalista Copa d’Espanya de Futbol (1923) i en la

secció de bàsquet del primer partit oficial disputat a l’Estat Espanyol

(1922), i del Campionat de Catalunya (1924 i 1926).

Acord amb el Club Gràcia FS per incorporar-lo al C.E. Europa.

Refundació de la secció de bàsquet en categories base des de

Prebenjamí a Júnior.

Beques per persones amb pocs recursos, mitjançant algun sistema

de prescripció bé a través de Serveis Socials o entitats

coŀlaboradores.

Beca Escola.

Beca Federat per categoria.

Sortida acadèmica amb beca esportiva a universitats americanes

per als nostres jugadors i jugadores.

Tasques d’acompanyament a ex-jugadors per a les gestions del dia

a dia i en estades d’hospitalització o residencials.

Organitzar Torneig Inclusiu referent al barri i a la ciutat de

Barcelona.

Acord amb el Rebost Solidari. Incorporació del logotip a les

samarretes del C.E. Europa.

Diada de l'Esport Català en coŀlaboració amb UFEC i Club SÚPER 3.

ACORD AMB EL REBOSTACORD AMB EL REBOST
SOLIDARI PER PORTAR ELSOLIDARI PER PORTAR EL

SEU LOGO A LA SAMARRETASEU LOGO A LA SAMARRETA

Fundació Privada Esportiva EuropaFundació Privada Esportiva Europa
RECUPEREM EL BÀSQUET I INTEGRAREM ELRECUPEREM EL BÀSQUET I INTEGRAREM EL

CLUB GRÀCIA FS, COM A SECCIÓ ESPORTIVACLUB GRÀCIA FS, COM A SECCIÓ ESPORTIVA



5. Relacions Institucionals i Protocol

daVid pratsdaVid prats
L'Europa, la iŀlusió del futurL'Europa, la iŀlusió del futur





ÀLEX DELMÀSÀLEX DELMÀS, ex-capità escapulat, i reconegut analista, ex-capità escapulat, i reconegut analista

del món del futbol serà el nostre cap relacionsdel món del futbol serà el nostre cap relacions

institucionals del club.institucionals del club.

Potenciar el trofeu "Vila de Gràcia".Potenciar el trofeu "Vila de Gràcia".

Acte d’inici de temporada dels primers equips del club aActe d’inici de temporada dels primers equips del club a

la Festa Major de Gràcia. Instaŀlació de punt d'Informacióla Festa Major de Gràcia. Instaŀlació de punt d'Informació

Presència del C.E. Europa a la ofrena floral al monumentPresència del C.E. Europa a la ofrena floral al monument

de Rafael de Casanova per la Diada Nacional dede Rafael de Casanova per la Diada Nacional de

Catalunya. També al monument a Pompeu Fabra, a laCatalunya. També al monument a Pompeu Fabra, a la

Plaça Lesseps.Plaça Lesseps.  

El Club Esportiu Europa ha de tenir unes relacionsEl Club Esportiu Europa ha de tenir unes relacions

institucionals a l'alçada de la història del club.institucionals a l'alçada de la història del club.  

La junta directiva ha de vetllar per les bones relacions deLa junta directiva ha de vetllar per les bones relacions de

coŀlaboració i treball amb les principals institucions delcoŀlaboració i treball amb les principals institucions del

Districte i la ciutat de Barcelona; així com els organismesDistricte i la ciutat de Barcelona; així com els organismes

esportius: Secretaria General de l'Esport i Activitat Física,esportius: Secretaria General de l'Esport i Activitat Física,

Consell Català de l'Esport, Diputació de Barcelona, InstitutConsell Català de l'Esport, Diputació de Barcelona, Institut

Barcelona Esports, i amb la Federació Catalana de Futbol,Barcelona Esports, i amb la Federació Catalana de Futbol,

Real Federación Española de Futbol, Federació Catalana deReal Federación Española de Futbol, Federació Catalana de

Bàsquet i Consell de l'Esport Escolar de Barcelona.Bàsquet i Consell de l'Esport Escolar de Barcelona.

                    

  

Cal establir ponts d'amistat amb els clubs catalans i d'arreuCal establir ponts d'amistat amb els clubs catalans i d'arreu

que visiten les nostres instaŀlacions cada setmana. Per totque visiten les nostres instaŀlacions cada setmana. Per tot

això en aquest àmbit proposem:això en aquest àmbit proposem:



Visites a escoles. Classes d’educació física al Nou Sardenya i aVisites a escoles. Classes d’educació física al Nou Sardenya i a

l’Àliga.l’Àliga.

Intercanvis i sinèrgies amb altres clubs esportius d’altresIntercanvis i sinèrgies amb altres clubs esportius d’altres

disciplines esportives (CT La Salut, CN Catalunya, Lluïsos, Claret,disciplines esportives (CT La Salut, CN Catalunya, Lluïsos, Claret,

Gràcia FS, Vedruna, CB Pedagogium, Safa Claror, CB El Coll, ElGràcia FS, Vedruna, CB Pedagogium, Safa Claror, CB El Coll, El

Centre, El Cercle, CE La Salle Gràcia, Tres Peons, UEC Gràcia, CECentre, El Cercle, CE La Salle Gràcia, Tres Peons, UEC Gràcia, CE

Gràcia, Gràcia GC, CC Gràcia, AE Gràcia, Club Ariel).Gràcia, Gràcia GC, CC Gràcia, AE Gràcia, Club Ariel).

Impulsors d’un òrgan que agrupi a totes les entitats de GràciaImpulsors d’un òrgan que agrupi a totes les entitats de Gràcia

(esportives, abans mencionades, -Taula d’Esports-, culturals, i(esportives, abans mencionades, -Taula d’Esports-, culturals, i

comercials com el Secretariat d'Entitats de Sants) per tenir méscomercials com el Secretariat d'Entitats de Sants) per tenir més

força amb institucions i organismes, proveïdors d’equipamentforça amb institucions i organismes, proveïdors d’equipament

esportiu, de patrocinis i oferir més avantatges als potencialsesportiu, de patrocinis i oferir més avantatges als potencials

consumidors.consumidors.

Tertúlies trimestrals (exemples):Tertúlies trimestrals (exemples):  

Creació del Creació del Capgròs de l'EuropaCapgròs de l'Europa rememorant la figura de Manel rememorant la figura de Manel

Cros. Coŀlaboració amb la Colla de Gegants de Gràcia.Cros. Coŀlaboració amb la Colla de Gegants de Gràcia.

-Amb els grups polítics a Gràcia sobre l’esport.-Amb els grups polítics a Gràcia sobre l’esport.  

-Amb esportistes de renom sobre la seva vida en actiu, un-Amb esportistes de renom sobre la seva vida en actiu, un

cop finalitzada la seva vida esportiva.cop finalitzada la seva vida esportiva.

-La vida a Gràcia (entitats, comerços, altres clubs esportius).-La vida a Gràcia (entitats, comerços, altres clubs esportius).

-Dirigents esportius que han cursat estudis de grau mig,-Dirigents esportius que han cursat estudis de grau mig,

superior o màsters esportius; quin futur hi ha laboralment isuperior o màsters esportius; quin futur hi ha laboralment i

esportivament.esportivament.



Patrocinis 

Abonaments

Accions comercials

Marxandatge

6. Àrea Comercial

daVid pratsdaVid prats
L'Europa, la iŀlusió del futurL'Europa, la iŀlusió del futur



1. Venda d’entrades i

d’abonaments per internet i

presencialment (dia de partit).

2. Pagament a terminis. En cas de

no fer el algun pagament, no

podrà ser soci següent any, ni

gaudirà de cap oferta. *Per

exemple. Carnet 50€: 

3. Carnets familiars: Dos adults + 1

o més menors.

4. Pack. "Jovent a l’Estadi". Els dies

de partit hi haurà un pack que

inclou entrada, fotografia amb el

primer equip i una ampolla

d’aigua. Cada cop que vingui

s'acumulen punts per bescanviar

amb bufanda, pilota o material

escolar del C.E. Europa.

 Abonaments i entrades

1r pagament 30€ / 2n pagament

20€.

IMPORTANT ACORD AMB DUESIMPORTANT ACORD AMB DUES
EMPRESES QUE APORTARANEMPRESES QUE APORTARAN
DESENES DE MILERS D'EUROS ALDESENES DE MILERS D'EUROS AL
CLUB PER PODER DONAR UNCLUB PER PODER DONAR UN
SALT QUALITATIU.SALT QUALITATIU.

PATROCINISPATROCINIS

1.  Principals
2. Tanques de publicitat
3. Soci 1907
4. Publicacions i xarxes
socials (Community
Manager).

 

A MÉS ACTIVITATS, MÉS INGRESSOS, MÉS PATROCINISA MÉS ACTIVITATS, MÉS INGRESSOS, MÉS PATROCINIS



Torneig Interpenyes Argentines. Torneig CopaTorneig Interpenyes Argentines. Torneig Copa

Amèrica.Amèrica.

Tornejos Nacionals i/o Internacionals Setmana Santa,Tornejos Nacionals i/o Internacionals Setmana Santa,

Estiu i Nadal. Organització en diferents categories alEstiu i Nadal. Organització en diferents categories al

Nou Sardenya i altres instaŀlacionsNou Sardenya i altres instaŀlacions

Nous acords amb proveïdors per millorar lesNous acords amb proveïdors per millorar les

condicions econòmiques i de qualitat.condicions econòmiques i de qualitat.

Gestionar diferents campus d’estiu, tant als campsGestionar diferents campus d’estiu, tant als camps

que gestionem, com organitzar a diferents localitats.que gestionem, com organitzar a diferents localitats.

Gestionar publicitat a la publicació l’Escapulat.Gestionar publicitat a la publicació l’Escapulat.

Campanya “Sou a casa vostra”Campanya “Sou a casa vostra”

Integració de població estrangera, amant deIntegració de població estrangera, amant de

futbol, que possibilitarà nous ingressos per al club.futbol, que possibilitarà nous ingressos per al club.

Penyes estrangeres de clubs de futbol, consulats aPenyes estrangeres de clubs de futbol, consulats a

Barcelona.Barcelona.

Acord amb Homefans per incloure els partits del C.E.Acord amb Homefans per incloure els partits del C.E.

Europa als clients que viatgen a Barcelona.Europa als clients que viatgen a Barcelona.

Escola de porters.Escola de porters.

EQUIPACIÓ OFICIAL PRODUÏDA 100% A CATALUNYA,EQUIPACIÓ OFICIAL PRODUÏDA 100% A CATALUNYA,
SENSE INTERMEDIARIS NI COMISSIONSSENSE INTERMEDIARIS NI COMISSIONS

CONCERTS DE MÚSICA AL NOU SARDENYACONCERTS DE MÚSICA AL NOU SARDENYA
PER OBTENIR INGRESSOSPER OBTENIR INGRESSOS

VENDA DE SERVEIS D'STREAMING DE PARTITS PER ALSVENDA DE SERVEIS D'STREAMING DE PARTITS PER ALS
CLUBS VISITANTS DE FUTBOL BASE.CLUBS VISITANTS DE FUTBOL BASE.

ACCIONS COMERCIALSACCIONS COMERCIALS



Botiga física dins el Nou Sardenya. Amb doble entrada: una interior des de l’estadi, iBotiga física dins el Nou Sardenya. Amb doble entrada: una interior des de l’estadi, i

l’altre exterior a la cantonada del carrer Camèlies i carrer Sardenya.l’altre exterior a la cantonada del carrer Camèlies i carrer Sardenya.

Botiga en algun punt del barri i i botiga online.Botiga en algun punt del barri i i botiga online.

Venda de productes del Club Atlético Vélez Sarsfield i Fulham Football Club.Venda de productes del Club Atlético Vélez Sarsfield i Fulham Football Club.

Productes del Club Esportiu Europa (roba oficial, samarretes, motxilla, bufanda,Productes del Club Esportiu Europa (roba oficial, samarretes, motxilla, bufanda,

clauers...).clauers...).

Rèplica samarreta C.E. Europa (20 €).Rèplica samarreta C.E. Europa (20 €).

Sabatilles esportives. Marge 10%. Campanyes de publicitat amb altres clubsSabatilles esportives. Marge 10%. Campanyes de publicitat amb altres clubs

esportius.esportius.

Venda d’entrades i d’abonaments.Venda d’entrades i d’abonaments.

Targeta aniversari (regal carnet o import determinat).Targeta aniversari (regal carnet o import determinat).

Kit bebè (xumet, biberó, gorra, samarreta, mitjons, pilota, peluix).Kit bebè (xumet, biberó, gorra, samarreta, mitjons, pilota, peluix).

Conjunt Hivern (Guants, bufanda, gorra).Conjunt Hivern (Guants, bufanda, gorra).

Pegat per a pantalons amb el Logo del C.E. Europa).Pegat per a pantalons amb el Logo del C.E. Europa).

Boc’n’roll de C.E. Europa.Boc’n’roll de C.E. Europa.

Imán Nevera C.E. Europa.Imán Nevera C.E. Europa.

Paraigües C.E. Europa (Arribar a acord amb Vogue, marca amb seu a Gràcia).Paraigües C.E. Europa (Arribar a acord amb Vogue, marca amb seu a Gràcia).

Jocs personalitzats C.E. Europa (jocs quatre en línia amb els colors blau i blanc).Jocs personalitzats C.E. Europa (jocs quatre en línia amb els colors blau i blanc).

  MARXANDATGEMARXANDATGE

POTENCIAR, L’ESCAPULARI, SÍMBOLPOTENCIAR, L’ESCAPULARI, SÍMBOL
DEL CLUB, EN TOTS ELS PRODUCTESDEL CLUB, EN TOTS ELS PRODUCTES

BOTIGA DEL CLUB DINSBOTIGA DEL CLUB DINS  
EL NOU SARDENYAEL NOU SARDENYA

RÈPLICA DERÈPLICA DE
SAMARRETA A 20€SAMARRETA A 20€



Comunicació externa 

Comunicació interna

7. Àrea de Comunicació

daVid pratsdaVid prats
L'Europa, la iŀlusió del futurL'Europa, la iŀlusió del futur



Renovació del portal web fent-la també adaptable a tots elsRenovació del portal web fent-la també adaptable a tots els

dispositius mòbils.dispositius mòbils.    

Potenciar la informació útilPotenciar la informació útil    i l'actualitat de l'entitat.i l'actualitat de l'entitat.

Portal de referència de consulta, informació i servei delsPortal de referència de consulta, informació i servei dels

socis/es, abonats/es i famílies.socis/es, abonats/es i famílies.

Incorporar el Portal de Transparència amb els Estatuts i altraIncorporar el Portal de Transparència amb els Estatuts i altra

documentació informativa.documentació informativa.

Reactivació dels perfils de Twitter específics @EuropaBaseReactivació dels perfils de Twitter específics @EuropaBase

@EuropaFemení per fer el seguiment de tots els equips., tant en@EuropaFemení per fer el seguiment de tots els equips., tant en

la competició oficial com tornejos.la competició oficial com tornejos.

Informació de "Match Day" (Primer equips, filial i Juvenil 'A') ambInformació de "Match Day" (Primer equips, filial i Juvenil 'A') amb

les alineacions, estadístiques, anècdotes, promocions bar iles alineacions, estadístiques, anècdotes, promocions bar i

botiga, publicitat, post-partit, fotografies, entrevistes, stories...botiga, publicitat, post-partit, fotografies, entrevistes, stories...

Renovació en xarxes socials. Donar més cobertura a tots elsRenovació en xarxes socials. Donar més cobertura a tots els

equips amb entrevistes, vídeos, fotografies, ampliació deequips amb entrevistes, vídeos, fotografies, ampliació de

notícies, imatges.notícies, imatges.

Potenciar Instagram i Tik Tok.Potenciar Instagram i Tik Tok.

Manteniment de Facebook i Youtube per seguir arribant a totsManteniment de Facebook i Youtube per seguir arribant a tots

els "targets" del club.els "targets" del club.

Més interacció amb altres usuaris (penyes, empreses,Més interacció amb altres usuaris (penyes, empreses,

seguidors, clubs, premsa i altres mitjans de comunicació),seguidors, clubs, premsa i altres mitjans de comunicació),

etiquetant, responent preguntes, contactar amb influencers.etiquetant, responent preguntes, contactar amb influencers.

Fer servir apps i pàgines d’estadístiques com bit.ly, perFer servir apps i pàgines d’estadístiques com bit.ly, per

escurçar links i medir la teva audiència per saber quan són lesescurçar links i medir la teva audiència per saber quan són les

millors hores per publicar (segons xarxes socials).millors hores per publicar (segons xarxes socials).

COMUNICACIÓ EXTERNACOMUNICACIÓ EXTERNA

Comunicació més transparent, immediata i atractiva de totaComunicació més transparent, immediata i atractiva de tota

l'actualitat del club.l'actualitat del club.

PORTAL WEBPORTAL WEB

XARXES SOCIALSXARXES SOCIALS



Creació d’un app amb l’ actualitat del club, classificacions,

resultats, perfil, promocions, compres d’entrades, de

productes, concurs i sortejos del C.E. Europa amb

classificacions setmanals i premis a final de temporada.

Butlletí informatiu setmanal per internet (resultats,

classificacions de tots els equips, agenda cap de setmana,

notícies, esdeveniments esportius i socials, informe de

lesionats, ofertes de treball, seguiment d’ ex-jugadors en

actiu i històrics).

L’Escapulat, publicació en paper d’edició quinzenal.

L’Escapulat online mini per al futbol base cada trimestre.

Transmissió dels partits en directe del Primer equip Masculí i

Femení com a local i visitant.

Live Streaming de partits del Nou Sardenya i Àliga de futbol

formatiu.

APP CE EUROPA

BUTLLETÍ ONLINE

L'ESCAPULAT

CONVENI AMB CLUB SÚPER 3

RADIO ESCAPULADA

PARTITS EN STREAMING

SERVEI FOTOGRÀFIC FUTBOL FORMATIU



Butlletí informatiu setmanal per internet (resultats,Butlletí informatiu setmanal per internet (resultats,

classificacions de tots els equips, agenda cap de setmana,classificacions de tots els equips, agenda cap de setmana,

notícies, esdeveniments esportius i socials, informe denotícies, esdeveniments esportius i socials, informe de

lesionats, ofertes de treball, seguiment d’ ex-jugadors en actiu ilesionats, ofertes de treball, seguiment d’ ex-jugadors en actiu i

històrics).històrics).

Informes econòmics trimestralsInformes econòmics trimestrals on-line (ingressos, número de on-line (ingressos, número de

socis, estats de tresoreria, inversions efectuades).socis, estats de tresoreria, inversions efectuades).

Recordatori durant la setmana dels horaris del cap deRecordatori durant la setmana dels horaris del cap de

setmana i del mes per correu electrònic i xarxes socials.setmana i del mes per correu electrònic i xarxes socials.

Vinculació mares i pares de jugadors amb imatges de futbolVinculació mares i pares de jugadors amb imatges de futbol

base i escola.base i escola.  

Crònica o vídeo al acabar el partit per part d’un jugador/a deCrònica o vídeo al acabar el partit per part d’un jugador/a de

futbol formatiu.futbol formatiu.

Felicitació online amb data d’aniversari (treballadors/es,Felicitació online amb data d’aniversari (treballadors/es,

socis/es, abonats/es, jugadors/es).socis/es, abonats/es, jugadors/es).

COMUNICACIÓ INTERNACOMUNICACIÓ INTERNA



8. Equip de Candidatura

daVid pratsdaVid prats
L'Europa, la iŀlusió del futurL'Europa, la iŀlusió del futur



Equip de CandidaturaEquip de Candidatura
daVid pratsdaVid prats
L'Europa, la iŀlusió del futurL'Europa, la iŀlusió del futur

David Prats i Lara
Soci 266

Empresari i veí de Gràcia
Candidat a President

Joan Josep Bosch
Soci 295

Economista

Marta Pla
Sòcia 252

Professional sector
esportiu

Robert Baquero
Soci 279

Músic / Autor de 
l'actual Himne

Albert Benet
Soci 78

Treballador social /
Periodista

Andrea Gai
Soci 410

Business Development 
Manager

Sergi Costa
Soci 445

Project Manager

Juan Terrats
Soci 183

Periodista

Javier Sánchez Camacho
Director Esportiu

Òscar Milla
Comunicació


