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Benvolguts/des socis i sòcies,

El programa electoral que presentem tot seguit és fruit d'un primer mandat molt intens
al Club Esportiu Europa. Durant quatre anys ens hem esforçat per iniciar un projecte
engrescador i per sanejar el club, de manera que ens permeti fer una passa endavant.

Han estat quatre anys contruint un Europa més fort, més gran i que vol recuperar el
prestigi que li correspon dins el futbol català. I ara, amb l'aval de tota la feina que hem
pogut fer, us volem demanar una altra vegada un vot de confiança per culminar el
projecte.

Per fer-ho necessitem la vostra confiança, que esperem haver-nos guanyar al llarg
d'aquests quatre anys. Un període que va començar de forma molt difícil, especialment
en l'àmbit econòmic amb la pèrdua de la gestió de l'Àliga pocs dies després d'aterrar i
amb un deute elevadíssim que hem pogut redreçar fins a deixar el club totalment
sanejat.

Esportivament, l'Europa ha crescut en tots els sentits. Els Primers Equips masculí i
femení són el buc insígnia del club, on cada vegada tenim més esportistes formats a la
casa. I al futbol base hem aconseguit que la pràctica totalitat dels equips competeixin
en la màxima categoria del seu nivell.

Socialment, l'Europa també ha fet passes de gegant. Hem crescut més enllà de les
nostres fronteres i ho volem seguir fent. Hem projectat la marca Europa i ara comptem
amb actius tant importants com els e-Sports, que ens ajuden a sumar cada vegada
més europeistes. A més, hem estretat els vincles amb Gràcia i hem recuperat les
bones relacions amb les institucions i entitats. Precisament per això, hem aconseguit
també un compromís per renovar la gespa i la il·luminació del Nou Sardenya l'estiu del
2021.

I és gràcies a la satisfacció de les fites aconseguides que volem seguir treballant pel
nostre club. Per això, en nom meu i de l'equip que m'acompanya, us demanem la
vostra confiança per seguir fent créixer l'Europa com ho hem fet fins a dia d'avui. 

Europa sempre endavant!

Víctor Martínez
Soci número 54





Àrea Econòmica
Al gener de 2017, l'Europa tenia un deute de 65.000€ i va rebre una multa de
44.000€ per impagament de l'IRPF.

A més, el club va perdre les instal·lacions de l'Àliga, que generaven uns
ingressos de 87.000€ anuals.

Actualment l'Europa no té cap deute pendent i tots els treballadors i
proveïdors estan al corrent de cobraments.

Només un Europa sanejat i ben gestionat pot seguir creixent i tocant de peus a
terra.

2020-2024

Seguirem recuperant la capacitat d'inversió i d'estalvi del club, sempre que les
condicions sanitàries i socials ens ho permetin, com hem fet fins ara.

Eixamplarem la inversió i la despesa en els equips femenins del club, per tal
que puguin enfortir-se socialment i esportiva.

Mantindrem els patrocinadors principals del club i ens comprometem a seguir
establint acords només amb empreses i entitats que respectin els valors del
CE Europa. 

Potenciarem els acords de col·laboració amb empreses que afavoreixin els
socis i l'entitat.

Seguirem treballant per recuperar la gestió del camp de l'Àliga (concurs
públic previst per l'any 2021).

Continuarem potenciant la marca Europa amb la creació de nou
merchandising, adaptat a les necessitats dels aficionats.

Mantindrem els treballadors i les treballadores del club, pel seu valor
professional en cada un dels àmbits.

Inclourem dins l'organigrama del club nous professionals que puguin aportar
un valor afegit en les diferents àrees del club.

Mantindrem i reforçarem la gestió actual del bar de l'estadi.



Àrea Esportiva
En categoria masculina, el Primer Equip ha millorat les seves xifres cada
temporada fins a arribar a disputar el play-off d'ascens el curs 19/20.

En categoria femenina, el Primer Equip s'ha convertit en un club de referència
a Catalunya, després d'anys competint en categoria nacional.

2020-2024

Mantindrem l'estructura esportiva del club perquè ha donat fruits durant
l'últim mandat i volem que els nostres equips segueixin mantenint aquesta
progressió i millora constant, afavorida ara per la millora econòmica.

Volem culminar el projecte esportiu iniciat l'any 2017 amb el Primer Equip
masculí aconseguint l'ascens a la històrica Segona Divisió B (nova Primera
Divisió RFEF), assentar-nos en la categoria i preparar-nos per a fites més
ambicioses.

Seguirem apostant pel futbol femení per mantenir la progressió ascendent del
Primer Equip. Volem lluitar per ascendir a Reto Iberdrola (segona categoria
del futbol estatal) i mantenir-nos-hi per aspirar a fites més altes.

Tant en categoria masculina com femenina, volem seguir apostant per
esportistes i tècnics de la base perquè puguin competir en els nostres equips
aboluts.
El Primer Equip masculí compta amb 10 jugadors formats a la base, a més del cos tècnic.
Al Primer Equip femení hi tenim fins a 5 jugadores que s'han format a la nostra base.

Seguirem fent realitat la nostra obsessió i potenciant el nostre model d'èxit
amb una direcció esportiva coral, formada per membres del Primers Equips
del club i el futbol formatiu amb enllaç a la directiva. D'aquesta manera, cada
àrea està dirigida per un especialista.

La creació dels equips de futbol sala ens ha d'ajudar a créixer socialment i a no
deixar enrere esportistes que volen seguir vinculats a l'Europa. La propera
passa serà convertir l'equip en secció per competir en categories federades.



Àrea Social
L'Europa ha incrementat el nombre de seguidors en els darrers quatre anys i
aquest ha de seguir sent el camí.

L'entitat s'ha enfortit a Gràcia i ha guanyat massa social també en els barris de
l'entorn.

2020-2024

No incrementarem el preu del carnet de soci encara que ascendim de
categoria. Continuarem treballant per seguir augmentant l'afluència
d'espectadors al Nou Sardenya i el nombre de socis

Donarem valor al carnet de soci, amb acords amb entitats i comerços per
gaudir de descomptes.

Dotarem de pressupost propi l'Àrea Social del club, aprofitant l'estabilitat
econòmica de què gaudeix l'Europa.

Volem seguir facilitant els desplaçaments a la nostra massa social per quan
juguem de visitants, tal com vam fer al final de la campanya 19/20.

Obrirem la llotja per als dos Primer Equips i per al Juvenil A.

Un cop completat el procés de restauració i catalogació de tot l'arxiu històric,
l'exhibirem en un complex museïstic en les instal·lacions del club.

Convidarem les escoles i instituts de Gràcia al Nou Sardenya per fomentar el
sentiment europeista dels nostres veïns i rejovenir el club.

Volem que l'Europa formi part del G-6 com a entitat centenària implicada en la
Vila, convertint el col·lectiu en el G-7.

Farem que el club sigui un altaveu per a les entitats socials i per als veïns de
Gràcia que ho necessitin i comparteixin els valors del club.

Seguirem potenciant l'expansió de l'Europa als barris col·lidants, com la
Sagrada Família o el Baix Guinardó, on ja fem activitats socials.

Obrirem encara més l'Europa a Gràcia, potenciant-hi actes com la presentació
dels equips en els espais emblemàtics.

Apostarem per fer consultes periòdiques als socis, per tal de conèixer la seva
opinió i que puguin proposar millores al club.



Europa e-Sports
L'Europa d'e-Sports ja és un dels 100 millors equips de l'estat espanyol, en
només dos anys

2020-2024
        
Els e-Sports han de seguir sent una pota més del club, destacant com un dels
equips principals. 

L'experiència ens ha dut a derrotar grans equips d'escala nacional i a competir
en tornejos potents. La nostra voluntat és seguir recorrent aquest camí.

El cost dels e-Sports és zero i ha ajudat a expandir la marca del CE Europa. I
així ha de seguir sent.

Seguirem donant suport als e-Sports i treballant per aconseguir un
patrocinador exclusiu.

Potenciarem les competicions d'e-Sports entre els esportistes del club al Nou
Sardenya quan la situació social i sanitària ho permetin.

Els e-Sports han de ser un projecte progressista que mantingui el recorregut
ininterromput per aprofitar el creixement de la modalitat i les inversions que
s'hi realitzen des de plataformes especialitzades.



Experiències europeistes
La massa social de l'Europa ha de seguir vivint el dia a dia més europeista

2020-2024

La massa social i l'afició ha de ser part de tot el que envolta el CE Europa.

Estàs convocat!: Promourem una experiència en què cada setmana un
seguidor visqui un dia de partit des de dins com si fos un esportista més.

Europa inside: Fomentarem les trobades entre els jugadors i jugadores de
l'Europa i els aficionats en esdeveniments especials.

Progressió ascendent: Farem que creixi la interacció entre els Primers Equips
del club i la nostra base amb trobades i xerrades periòdiques entre els nostres
esportistes.

Relacions humanes: Celebrarem un dinar periòdic entre els capitans i
capitanes del club i els socis i sòcies amb més antiguitat.

Àrea de comunicació
L'Europa és i ha de seguir sent un club de referència en comunicació al futbol
català

Les xarxes socials del club tenen més de 23.000 seguidors en el seu conjunt

2020-2024

Seguirem implementant millores tècniques en matèria de comunicació per
adaptar el club a les noves necessitats, tal com hem fet els darrers quatre anys.

Reforçarem l'àrea comunicativa per poder fer arribar millor i més lluny el
missatge de l'Europa.

Seguirem millorant el llenguatge que fem servir per referir-nos al futbol
femení. No és ni un esport ni una secció a part: l'Europa té dos Primers Equips
amb el mateix valor.

L'Europa més enllà de Catalunya: conveni de col·laboració amb clubs de
dimensió similar d'altres parts de l'estat i d'Europa.



Futbol formatiu
Els esportistes de la base han de seguir creient que és possible jugar als
Primers Equips

Durant el darrer mandat la pràctica totalitat dels equips són a la màxima
categoria

En aquest període, l'Europa ha segellat sis ascensos i sis campionats de Lliga

2020-2024

Mantindrem l'estructura actual del Futbol Formatiu, que ha donat bons
resultats durant el darrer mandat.

El Futbol Formatiu de l'Europa ha demostrat ser un model d'èxit amb la
pràctica totalitat dels equips de la base competint a la màxima categoria.

El Juvenil A és i ha de seguir sent el buc insígnia del Futbol Formatiu. L'hem
dut a competir a la Divisió d'Honor i a aconseguir-hi resultats excel·lents.

Seguirem potenciant la figura del director esportiu i els seus coordinadors de la
base. Dotarem aquestes figures de més eines de gestió per seguir fent créixer
la qualitat dels equips de la base.

Vetllarem perquè tots els nostres entrenadors tinguin titulació reglada i
fomentarem xerrades i cursos de formació per a tots ells.

Implementarem la gestió psicològica per als esportistes i cos tècnic.



Escola de futbol
L'Escola de l'Europa és una referència del futbol formatiu a Catalunya. I cal
seguir treballant per millorar-ne el prestigi

L'Escola és la gran porta d'entrada a l'Europa i cal seguir-la cuidant per sumar
cada temporada nous europeistes

2020-2024

Els entrenadors i monitors s'encarreguen de traslladar els coneixements del joc
als jugadors del club. I així ha de seguir sent.

Seguirem vetllant perquè l'Escola tingui una vessant esportiva destacada.
Només d'aquesta manera podrem repetir èxits com els ascensos amb l'Aleví A i
el Benjamí A, formats íntegrament per jugadors de l'escola.

Estudiarem noves dinàmiques per incrementar el vincle entre l'escola i el club.
Ajudar a créixer el sentiment europeista des dels esportistes més petits fins als
seus familiars i amics.

Treballarem per millorar i actualitzar, cada temporada, els procesos
d'aprenentatge de l'escola, per tal que siguin sempre vigents i tinguin fiabilitat
educativament i esportiva.

Com amb el futbol base, seguirem potenciant la figura del director esportiu i
els seus coordinadors de la base, de manera que l'impacte d'aquesta
estructura també tingui repercussió en l'escola. Dotarem aquestes figures de
més eines de gestió per seguir fent créixer la qualitat dels equips de la base.

Implementarem un nou pla estratègic per analitzar, quantitativament, la
qualitat de l'escola.

Dividirem l'escola en dues seccions: la lúdica i l'esportiva, per adaptar l'escola a
les necessitats de cada família.



Mirada al futur
L'Europa sanejat i ben gestionat és l'únic que pot créixer, tocant de peus a
terra

Hem aconseguit el compromís polític per canviar la gespa del Nou Sardenya i
millorar-ne la il·luminació.

Volem que l'Europa torni a competir contra els millors equips de l'Estat, però
ho fem oposant-nos frontalment al model de SAE, que trenca amb els valors
de l'entitat i mercantilitza l'esport.

Seguirem treballant perquè la massa social de l'Europa continuï creixent.

Continuarem explorant possibilitats per aconseguir nous terrenys de joc per al
futbol.

Fomentarem la creació de noves seccions esportives a mesura que
aconseguim gestionar o disposar de noves instal·lacions on poder-les encabir.

Totes les propostes de millora a curt i mitjà termini són realistes gràcies a la
gestió econòmica que hem impulsat durant els primers quatre anys. Hem
aconseguit generar més ingressos i diluir els deutes que l'entitat acumulava
des de feia anys.

Ara és l'hora que aquests ingressos es puguin destinar al creixement esportiu i
social de l'Europa.


