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editorial

Una història sense punt i final
Segurament molta gent no hauria apostat durant el passat mes
d’agost per un final de lliga, a nivell de club, com el que ara està
tenint lloc. Començant pel Primer Equip, després d’un any decepcionant, l’aposta era clara: no tornar a patir el mateix calvari. El
club va confiar en el cos tècnic que tan bon resultat havia donat
les dues temporades anteriors i en la base d’una plantilla que,
malgrat quedar mal classificada i patir fins al final per la permanència, tothom sabia que podia donar molt més de sí mateixa.
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Tornaran a jugar al cel!
El Juvenil A de l’Europa aconsegueix l’ascens a la Divisió d’Honor

[Redacció] · El quart intent ha

resultat finalment positiu i el
Juvenil A de l’Europa tornarà
a jugar a la màxima categoria
del futbol de base, contra els
grans de l’estat. L’equip dirigit
per Jesús Angoy i Sergi Reyes,

format per una generació campiona des de diversos equips
de la base gracienca, ha assolit
l’objectiu a dues setmanes del
final de la lliga. Tot i perdre dissabte passat al terreny de joc
del Barcelona B, la combinació

de resultats del diumenge van
certificar l’èxit gracienc.
L’equip va signar el segon
ascens dels quatre principals
equips (al costat del Femení A),
en un any memorable

Tots els integrants de l’equip, reforçats per les noves i necessàries incorporacions, es van prometre no tornar a donar un disgust.
Ni a ells mateixos ni a l’afició. Aquesta renovada autoestima,
sumada a l’aprenentatge dels propis errors i a una dinàmica positiva, ha fet que aquest concepte de no patir s’hagi multiplicat en
objectius fins arribar a donar-li la volta al mitjó. De les amargues
sensacions d’un any per oblidar a fer net amb la història pendent
de l’Europa: disputar un Play-Off d’ascens!

Totes les opcions
estan obertes
per acabar la lliga
12/13 amb un ple
d’ascensos dels
principals
equips del club.

L’equip va obtenir el bitllet
matemàticament el dia que el
Palamós va visitar l’estadi. La
celebració sobre la gespa i amb
els aficionats va posar punt i
final als deures i assignatures
que l’Europa, en el seu historial
recent, havia d’aprovar; ja no
serà necessari girar el cap i
posar la vista en l’any 2001 per
recordar una promoció.

Quin serà el destí de l’Europa en aquesta promoció és ja un
‘extra’, aïllat d’obligacions, i que només el pas dels futurs dies
ens donarà la resposta. Paral·lelament, el refundat Europa B s’ha
assegurat participar en la promoció d’ascens des de Quarta a Tercera Catalana, mentre que el Juvenil A, després d’anys d’intents,
pujarà a la màxima categoria del futbol, la Divisió d’Honor, per
tornar a competir entre els grans. També ha recuperat un esglaó
perdut, i a la primera, el Femení A. Les noies, campiones de lliga i
amb l’ascens a la butxaca, tornaran a militar a la Segona Divisió.
Dos ascensos al sac i dues promocions per disputar. Com qui
no vol (ni s’espera) la cosa, sobre la taula estan les cartes que
permetrien, si tot acompanya, celebrar quatre ascensos dels quatre principals equips del club en una única temporada. Una fita
inèdita que, arribi o no, ja no esborrarà un any pel record

l’enquesta
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Eufòria entre els jugadors graciencs en un partit de la present lliga. L’equip jugarà l’any vinent a Divisió d’Honor

Els Veterans pugen de categoria

L’equip més sènior del club suma tres ascensos en quatre anys

[Redacció] · Els veterans del
Club Esportiu Europa van certificar a principis de mes un nou
ascens de categoria, el tercer
en quatre anys que assoleix
aquest equip d’exjugadors del
Primer Equip, de base i també
altres representants de l’entitat

L’Escapvlat per dins...

en diferents funcions. Ara l’objectiu en els tres partits restants
és certificar aquest ascens
també amb el títol de lliga.
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Femení A: Campiones
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Femení A: Honor de campiones!

El sènior de l’Europa torna a Segona Divisió per la porta gran un any després de baixar i amb la lliga a la butxaca
[Redacció] · Les jugadores del

i que va perdre, fent quadrar
les matemàtiques de tal manera que ja no podia donar caça
a l’Europa.

Després de celebrar l’ascens
i el títol de lliga d’una forma
estranya -tots dos fets certificant-se sense jugar-, va arribar
el torn de gaudir de l’èxit del
futbol com toca: vestint-se de
curt. Va haver-hi doble festa
el passat 5 de maig. Pel matí,
passadís del Primer Equip en
el seu partit de Tercera Divisió.
Per la tarda, victòria contra la
Guineueta per 6-3.

L’equip gracienc, que ha fet
una temporada excel·lent, tenia ganes de celebrar els seus
èxits jugant a futbol i davant el
seu públic. Com diem, ho va
poder fer en forma de festa a
l’estadi europeista.

Femení A de l’Europa per fi van
poder gaudir de la festa que
mereixien sobre la gespa.

Es dóna el cas que tant per
certificar l’ascens matemàtic
de lliga com pel títol, l’equip
no va disputar cap partit. En
la primera ocasió, el rival, el
Pardinyes, només va presentar
4 jugadores i l’encontre no es
va disputar. Entre setmana i
de forma freda, els despatxos
de la Federació Catalana van
donar l’ascens matemàtic a
l’Europa. També freda va ser
l’obtenció del títol de lliga, en
un partit entre setmana que
tenia pendent el màxim rival
gracienc, el filial de l’Espanyol,

La temporada vinent, doncs,
el Femení A de l’Europa tornarà a militar a Segona Divisió -nom que des de fa dues
temporades rep l’antiga Lliga
Nacional-, l’equivalent a la
Segona A del futbol masculí.
Una categoria estatal que és
la que en els darrers anys i
inicis de l’actual dècada havia
vist la millor versió femenina
d’un equip de l’Europa
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Play-Off
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Som l’Europa, som de Play-Off!
L’equip signa el seu rècord de punts a Tercera Divisió i disputarà la darrera jornada amb opcions de títol
Àngel Garreta

En la llarga i centenària vida de
l’Europa, després de grans etapes esportives arriben sempre
etapes més fosques. No és una
valoració subjectiva. És una
constatació històrica.
El darrer gran èxit escapulat va
ser la consecució de dues copes de Catalunya (1997 i 1998)
i diversos intents d’ascens a
Segona B des de mitjans dels
anys 90 i fins el juny de l’any
2001, moment de la disputa
del darrer Play-Off. Des de
llavors, ni rastre esportiu de
la grandesa d’aquell Europa...
fins arribar al 2013.
Mantenint-se a dalt de tot de la
lliga durant tota la temporada,
l’actual plantilla escapulada ha
tornat a omplir d’orgull els cors
dels aficionats i, dotze temporades després, tornarà a lluitar
pel somni de la Segona B, una
categoria que mereixeria viure
el club de forma permanent si
fem cas, només, al seu historial
esportiu al marge de condicionats econòmics i socials.
Però el futbol, com la vida, no
està format de mèrits i trajectòries, sinó de realitats actuals.
Una encertada renovació tant
de cos tècnic com del gruix

de la base de l’actual plantilla
després d’una temporada gairebé dramàtica, ha passat en
pocs mesos de ser una decisió
que havia de demostrar ser
encertada amb el temps a un
gir radical en les perspectives
esportives gracienques.
L’Europa tornarà a jugar un
Play-Off. No sabem si pujarà o
no, però el cert és que ja no serà necessari mirar enrere i amb
melancolia quan parlem de la
darrera vegada que l’equip va
jugar una fase d’ascens. Serà
ara, en aquest moment

L’anècdota
El mitjà de comunicació
oficial més antic que té l’Europa és la seva pàgina web.
Aquesta es va crear la tardor
posterior a la darrera disputa
d’un Play-Off pensant que
explicar promocions d’ascens de l’Europa seria el fet
més habitual... no n’ha pogut
explicar cap. La dada curiosa
és que la web del club va
veure la llum en un EuropaPalamós que va acabar en
empat i sota la pluja. Mateix
partit, mateix signe a la travessa i mateix clima que el
dia que l’equip va signar el
seu concurs en el Play-Off
2013. Cercle tancat.

Salts d’alegria i eufòria no continguda quan va sonar el xiulet final de l’Europa-Palamós.
L’equip escapulat va celebrar classificar-se per una promoció d’ascens 12 anys després.

Un sistema d’ascens diferent
Per la majoria d’aficionats al futbol català el sistema que regula
la fase d’ascens a Segona B és prou conegut. No obstant, els
socis de l’Europa sempre l’han seguit en pell d’altres clubs.
La darrera promoció que va jugar l’Europa es formava amb
un sistema de ‘lligueta’ de quatre equips on el campió d’aquell
grup -sempre per agrupació en base a la proximitat territorialera qui pujava a la divisió de bronze del futbol estatal.
Ara tot això ha canviat des d’aquell llunyà 2001. L’actual sistema és obert (pot tocar un rival de qualsevol dels altres 17
grups de tot l’estat, sense preferències de proximitat regional)
i els campions de les lligues tenen una doble forma de pujar.
La primera eliminatòria la juguen entre ells i els guanyadors
d’aquesta ronda d’anada i tornada (9 places de 18 campions)
pugen directament a Segona B.
Paral·lelament a aquesta fase de campions, els segons, tercers i quarts classificats juguen també a anada i tornada una
ronda de ‘quarts de final’, agrupats segons contra quarts (amb
factor camp a favor dels segons) i tercers contra tercers (amb
factor camp en estricte ordre de sortida del bombo).
A les ‘semifinals’, entren al bombo els segons, tercers i quarts
que s’hagin classificat i també els primers classificats en lliga
regular que hagin quedat perdedors de la fase de campions. A
anada i tornada s’agruparan sota preferència d’emparellar els
primers amb els equips quarts o tercers si és possible. Només
a la darrera ronda ‘final’ (també a anada i tornada) hi hauria
la possibilitat de coincidir amb un equip del mateix grup de
la lliga regular, és a dir, existeix la possibilitat d’enfrontar dos
catalans. En resum: els campions poden pujar en una ronda i
la resta d’equips -i campions perdedors- han de superar tres

L’Europa fa saltar la banca a Olot i deixa la darrera jornada oberta a tres possibles campions

Guanyar la lliga,un somni viu!
À. G.

El guió del final de la lliga
2012/2013 és digne d’una pel·
lícula guanyadora d’Òscar. Fins
a tres equips (Olot, Cornellà i
Europa) es podrien proclamar
campions de la categoria en la
darrera jornada.
La victòria de l’Europa per 0-1
a Olot, fent saltar la banca al
camp del líder, qui tenia tot a
punt per fer una festa al seu
estadi i proclamar-se campió
una jornada abans, va acabar
de donar el gir èpic d’aquest

guió en una beneïda lliga de
bojos. És cert que l’Europa
és, dels tres, qui més remotes
opcions té (necessita obligatòriament guanyar, que l’Olot no
sumi cap punt a Sant Carles
de la Ràpita i que el Cornellà
perdi o empati a casa amb un
salvat Vilafranca). No obstant, a
l’equip gracienc ningú li robarà
ja diversos registres històrics:
Per començar, l’actual campanya escapulada és la millor en
punts totals de la seva història
a Tercera Divisió, on és l’equip
català que més vegades ha

jugat en aquesta categoria. Els
75 punts que suma a falta de
disputar la darrera jornada són
un nou màxim històric.
D’altra banda, l’Europa serà
igualment el millor equip visitant de la lliga, el menys golejat
(si no hi ha un escàndol en
contra de gols de la Pobla de
Mafumet a l’estadi) i l’equip
menys derrotat. Uns números
que conviden a l’optimisme
en la fase final, la decisiva, el
Play-Off d’ascens, sigui quina
sigui la posició final de l’equip
en aquesta emocionant lliga
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Commemoració dels 50 anys de l’ascens a Segona...
No passa cada any que l’Europa pugi a Segona Divisió.
De fet, només una vegada. La
temporada 1962/1963 forma
part ja indestriable de la història
i els records de l’europeisme.

signar un capítol brillant de la
nostra història. Ara, els més
antics de la casa i també les
noves generacions podran
tornar a donar les gràcies i recordar velles històries amb un
càlid homenatge que rebran els
supervivents d’aquella època.

Enguany l’entitat commemora
que fa 50 anys que l’equip
escapulat de l’època va recordar al món del futbol que
els històrics mai moren i que,
de tant en tant, tornen. Una
memorable plantilla -la darrera
que s’ha proclamat campionat
de lliga de Tercera Divisió- va

El partit Europa-Pobla de Mafumet, que tanca la temporada
2012/2013, serà l’escenari on,
en els moments previs al seu
inici, els veterans jugadors
rebran el suport dels socis.
A la finalització del partit, se
celebrarà un dinar social amb
aquests jugadors històrics

Àngel Garreta

“Aquells jugadors, aquella amistat ... aquell ascens!”
Quan el bon amic Ramon Vergés em va telefonar per recordar-me que aquest any es
complien els 50 anys de l’ascens de l’Europa
a Segona Divisió, el cor em va bategar amb
força. Havia passat mig segle d’aquell esdeveniment que vaig tenir la sort de viure en primera
persona, ja que feia un any que col·laborava
amb el butlletí de l’Europa que dirigia el meu
descobridor, en Lluís Berga, i on hi havia un
europeista de pro que recorden els aficionats
més veterans, l’Antoni Esteve. Jo llavors escrivia en la secció d’esports del diari “La Prensa”
i en la revista “Vida Deportiva”.
Des dels tres anys els meus pares, que eren
socis de l’Europa, m’havien portat a veure
els partits al vell camp del carrer Sardenya i,
amb d’altres familiars, també acompanyaven
l’equip en els seus desplaçaments. No cal dir
que poder escriure sobre l’Europa va ser la
primera gran satisfacció de la meva incipient
carrera esportiva. Jo viatjava en l’autocar amb
els jugadors, tècnics i directius, i tots formàvem
una gran família ja que, malgrat els meus pantalons curts i la cara de nen innocent, era un
més d’ells. Vaig viure una sèrie de vivències
que mai no podré oblidar.
El president era el ‘mecenes’ Zalacaín, però
qui veritablement portava l’entitat era el vicepresident Bernardí Balagué, qui sovint anava
acompanyat d’un fill petit que ara s’ha convertit
en un prestigiós director de cine. Recordo els
noms de gairebé tots els directius, però amb
qui vaig tenir un contacte més estret van ser
el delegat federatiu, el senyor Esparech i el
delegat de l’equip, en Ramon Vergés, una peça
clau en l’engranatge.

A dalt, celebració (1963) entre plantilla i públic per l’ascens.
A sota, representants d’aquella plantilla en un homenatge
rebut a l’estadi Nou Sardenya per celebrar el 40è aniversari

Voldria citar algunes anècdotes. Recordo, per
exemple, quan després d’entrevistar el porter
Ramon en un bar del carrer Aribau, aquest em
va preguntar que quant m’havia de pagar. Em
vaig quedar sorprès i li vaig respondre que a
mi ja em pagava “Vida Deportiva” i aleshores
em va explicar que això era una pràctica habitual entre molts periodistes. Un altre nom que
citaré és el de Joseito, un extraordinari extrem
que, comptant amb la meva complicitat, a punt
va estar de fitxar pel Zaragoza que estava a
Primera. En el darrer moment es va truncar.
Va ser una temporada meravellosa amb l’inoblidable partit a Lleida que jo vaig veure des de
la llotja, ja que era familiar llunyà del president
del club lleidatà Ramon Vilaltella. L’àrbitre
Martínez Benegas va tenir una actuació molt

discutida ja que va assenyalar un penal contra l’equip
local quan la pilota estava
a l’altra àrea. Hi va haver
agressions al president de la
Federació Catalana, Julià de
Campmany, el dels àrbitres
espanyols, Asensi i a Azón,
que ho era dels catalans. Zalacaín i l’àrbitre
van poder sortir sense conseqüències del
camp gràcies al massatgista del Lleida i a la
policia. L’autocar dels jugadors, en el qual jo
hi anava, va sortir tres quarts d’hora després
d’acabar el partit amb els grisos ensenyant les
seves armes reglamentàries davant l’ira dels
aficionats de la Terra Ferma. Per cert, encara
no he dit que l’Europa va guanyar per 0-1 i ja
no es va escapar el títol.
En la promoció tot va ser molt fàcil. Primera
eliminatòria contra el Maó i la segona i definitiva contra el Caudal, que havia quedat exempt
de la primera. La temporada anterior l’Europa
no va pujar per un reial decret del govern
franquista, ja que hi havia vagues a les mines
asturianes i havia de pujar el Langreo. Tothom
pot treure les seves conseqüències.
Recordo perfectament la ‘bronca’ que vaig
rebre per part de l’admirat Juan José Castillo
per fotografiar-me amb els jugadors el dia de
l’ascens a Segona. “Un periodista sempre ha
de marcar diferències amb els jugadors i els
clubs”, em va dir. Un consell que vaig agraïr
i que he seguit al peu de la lletra. Llàstima
que en els temps actuals molts periodistes es
posin samarretes dels ‘seus equips’ i ‘venguin’
un partit molt diferent del que hi ha hagut al
camp realment.
El 19 de maig és un dia molt especial per mi.
Podré tornar a veure aquells amics de fa 50
anys. Amb alguns ja vaig tenir la sort de poder
parlar en la presentació del gran documental
que va fer en Carles Balagué sobre el Centenari del club. D’altres els recordaré amb unes
llàgrimes als ulls, ja que cada vegada que parlo
amb Ramon Vergés em dóna una mala notícia.
Sí, és llei de vida i tots tenim una edat -ells més
que jo-, però mai no t’acostumes a pensar que
ja no podràs tornar a veure aquelles persones
amb qui vas tenir la sort de viure una etapa
que, a mi personalment, em va marcar per
sempre més.
Jaume Rius i Solé
Periodista i soci del CE Europa

... i 90 anys del títol més important de la nostra història
Les efemèrides s’acostumen a celebrar en
anys rodons (25, 50, 75, 100...) però no per
això deixa de tenir importància un fet que
fa 90 anys va tenir lloc a Catalunya i que,
encara a dia d’avui, és el més important
de la història de l’Europa: el títol de lliga

de la temporada 1922/1923, en categoria absoluta, sota el nom de Campionat
de Catalunya. Fins ara, l’únic títol d’alt i
primeríssim nivell de l’entitat. Donat que
encara no s’havia fundat la Primera Divisió
del futbol estatal, aquella lliga era el ‘top’.

Aquella temporada exitosa, segurament
la que més dels més de cent anys de vida
del club, va finalitzar amb la disputa de la
final de la Copa del Rei, perduda a Les
Corts contra l’Athletic Club (0-1). Un record
i homenatge també per aquella plantilla.

Vols tornar a llegir els 36 periòdics anteriors de L’Escapvlat?
Entra a la pàgina web oficial del club i podràs accedir mes a mes al rotatiu mensual.
També podràs llegir-lo online o descarregar-lo en PDF i guardar-lo al teu ordinador.

CEEUROPA.CAT
TOT L’EUROPA EN UN CLIC
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Casimiro Arellano: “Els jugadors que s’han
quedat al club són uns autèntics valents”
L’Escapvlat entrevista el tècnic de l’Europa B, filial refundat aquesta mateixa temporada a Quarta Catalana

[Isabel Ocaña] · Casimiro Arellano és nou a l’Europa. Va arribar a principis de temporada, però tal com diu, des del primer dia s’ha sentit molt còmode. Entrena el filial
del club, un projecte nou, però que ha començat el seu camí de forma immillorable, amb la classificació per jugar la promoció d’ascens a la Tercera Divisió catalana. Ens trobem amb ell a Cornellà, entre la seva jornada laboral i la seva tornada a casa amb la família. En poc més de vint minuts ens explica, amb gran senzillesa i
naturalitat, com ha estat la temporada i com s’ha sentit entrenant l’Europa B.

A dia d’avui, independentment del que passi en el
darrer partit, teniu assegurat
jugar la promoció per intentar pujar a Tercera Divisió catalana. Era aquest l’objectiu
des que es va iniciar el curs
o es va convertir quan el vau
veure factible?
L’objectiu sempre ha estat
l’ascens, des del principi, tant
per part de l’equip, com del
president, com dels coordinadors. La idea és aconseguir
que aquest equip vagi pujant
de categoria perquè els jugadors que surtin de l’etapa
juvenil no deixin de jugar en
el club. El filial ha de ser una
plataforma perquè ells continuïn madurant i millorant, de
forma que en algun moment
algun d’aquests jugadors pugui tenir l’oportunitat de jugar
en el primer equip.
Amb 18 anys no és possible
fer-ho, doncs?
Amb 18 anys encara et queden
molts passos per fer com a jugador, encara has d’aprendre, i
el salt a un equip de Tercera és
massa gran, i el que passa ara
és que els jugadors es perden.
Tota la feina de molts anys es

perd, jugadors que han crescut
aprenent una forma de jugar
i identificant-se amb el club
han marxat. Amb el filial es pot
completar la carrera.
Com es crea aquest filial?
L’equip es va muntar en una
decisió molt ràpida, que es va
prendre el mes d’agost. Els
coordinadors, Jordi Vela i Fredi
Martín, van ser els encarregats
de configurar l’equip, amb la
condició que els jugadors del
filial han hagut de passar en
algun moment pel futbol base
del club. Jo era nou a la casa
i no coneixia els jugadors,
així que són ells els que creen
l’equip, i ho fan molt ràpid, en
uns quinze dies.
És fàcil convèncer els jugadors perquè es quedin competint a Quarta Catalana?
No és fàcil. Hem de pensar
que perquè aquests juvenils
es quedin la categoria ha de
ser atractiva. I la veritat és que
els que s’han quedat han estat
uns autèntics valents. Alguns
d’aquests jugadors, quan acaben l’etapa de juvenil, si arribaven a Nacional, estaven jugant
contra el Barça, l’Espanyol o

la Damm. Per tant, no és fàcil
que es quedin, però els coordinadors ho han aconseguit.
Realment hi ha una bona part
de la plantilla que podria estar
jugant a dia d’avui dues o tres
categories per sobre.
Com ha estat l’any?
Deia que els que s’han quedat
han estat uns valents perquè
en alguns camps ens han in-

“Treballar en un club
així, jugar a l’estadi,
veure la samarreta...
és molt agradable.
La gent està
molt compromesa
amb l’entitat”
sultat, ens han agredit, vaja,
hem rebut una miqueta. No
ha estat un any fàcil i, segurament, els nois en alguns
moments ho han passat malament. Ells estaven acostumats
a un joc de més nivell, més net,
culturalment d’un caire més
agradable, i durant la temporada hem hagut de batallar en
alguns camps.

Creus que el fet que tots
siguin nois de la casa ho fa
tot més especial?
Per mi sí, i per l’equip també,
perquè es coneixen. Els que no
han jugat junts des de petits,
en algun moment potser han
jugat amb el germà d’un altre
o han coincidit d’alguna forma.
Es coneixen tots i hi ha grans
afinitats personals.
Com entrenador de l’equip,
com t’has sentit aquesta
temporada?
Bé, estic molt content. Treballar en un club així, jugar a
l’estadi, veure la samarreta,
és molt agradable. A més,
l’equip, els nois, són gent d’un
nivell cultural alt, et trobes gent
molt afable. Amb el delegat,
Climent, també he estat molt
bé, és una persona espectacular. I estar a l’Europa, tot i
que sigui portant el ‘B’, és molt
important i es gaudeix, perquè
això és per mi un ‘hobby’, no
una professió.
Com afronteu el Play-Off?
La pressió l’hem tingut tota la
temporada i crec que ens hi
hem acostumat. La gent està
molt compromesa i sabem quin

és l’objectiu, però l’afrontarem
sense grans traumes.
Com vas arribar a fer-te amb
el càrrec de l’equip?
Coneixia de feia anys el Fredi
Martín. Quan ell va començar
a entrenar jo ja entrenava, i
compartim criteris i opinions,
ja són molts anys des d’aleshores en el futbol. Va coincidir
que jo estava sense equip, i ell
em va preguntar si m’atrevia.
En quins equips havies estat
anteriorment?
El meu primer equip, fora del
que seria l’àmbit escolar, va
ser el juvenil del Santfeliuenc,
amb el que vaig estar tres
anys, i després, per diverses
circumstàncies, em vaig fer
càrrec del primer equip, amb el
que vaig estar tres anys més.
A part, he entrenat a Cervelló,
a Vilanova del Camí, a Sant
Ildefons, a l’Arrabal-Calaf...
Quines són les teves aspiracions? Penses en el futur?
No penso en les categories ni
en voler entrenar uns equips o
uns altres en funció d’això. Entreno perquè m’agrada, perquè
és la meva passió
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La Comissió Esportiva i l’anàlisi del futbol al club
transcorregut un temps, tornen a trucar a la porta de CE
Europa.

Quins són els àmbits d’actuació de la Comissió?
Tots els equips de Base i Escola del club i de la Fundació tret
del Primer Equip. La seva gestió afecta a tots els jugadors,
monitors, entrenadors, delegats, famílies i treballadors.

mana i en aquest escenari
analitzem la jornada: els resultats esportius , els aspectes
conductuals-disciplinaris o
qualsevol altre aspecte interrelacionat amb el Futbol Base
i Escola: peticions de baixa,
aspectes socioeconòmics o
d’altres temes que es generen
o es proposen.També som
corresponsables de l’organització de les presentacions,
de les activitats solidàries de
la institució i de la resta d’activitats complementàries que
s’organitzen.
Aquesta temporada hem elaborat un “Quadern de l’Europa” que recull una breu història
del nostre club, una petita
informació sobre les penyes,
l’himne, tots els trets d’identitat del nostre model esportiu,
etc... per intentar difondre i
possibilitar un coneixement
més aprofundit del passat i
del present per part de totes
les persones que directament
participen en la dinámica de
l’Escola i del Futbol Base de
l’Europa.

I com funciona?
Ens reunim preceptivament
un cop a l’inici de cada set-

Quin procediment segueix?
Sempre el mateix: recollida
d’informació, anàlisi d’aquesta,

[Redacció] · Arturo Ramírez és

el vicepresident de l’Europa
i directiu des de l’etapa presidencial de Juanjo Isern. És
el responsable de l’Escola i el
Futbol Base i actualment president de la Comissió Esportiva
de l’entitat.
Qui forma part actualment
de la Comissió Esportiva
que vostè presideix?
El coordinador del Futbol base
(Jordi Vela) i tres dels seus col·
laboradors d’etapa, el director
de l’Escola de Futbol (Xavi
Lucas), un representant de la
Fundació, un representant de
les famílies, un representant
de les penyes (renovable
bimensualment) i un representant de l’administració del club.

presa de decisions, (gairebé
sempre consensuades) i posterior seguiment de les decisions
preses. Aquesta temporada
també hem elaborat un intrument d’avalució individual adre-

“És urgent una
regulació que vetlli
pels equips
que són formadors
i compensi
econòmicament
la inversió feta”
çat als monitors i entrenadors
per tal que facin una valoració
del grau de satisfacció de la
seva tasca, en funció dels
recursos disponibles i les posibles propostes de millora per
la propera temporada.
Quins són els objectius generals de base i escola?
A nivell esportiu, ensenyar
o perfeccionar habilitats tècniques i tàctiques pròpies
d’aquest esport; a nivell actitudinal, saber ser i estar a
l’hora d’entrenar, competir i

interrelacionar-se; a nivell físic,
afavorir una condició física saludable.Però l’objectiu prioritari
és formar jugadors per nodrir el
Primer Equip. Crec que aquest
és un repte de present i de futur
del nostre club, encara que la
tasca és difícil donat les interferències en el nostre entorn
d’alguns clubs. L’ètica i estètica
esportiva no sempre presideixen les actuacions d’algunes
persones responsables d’altres
entitats a l’hora d’interessarse o emportar-se jugadors de
la nostra pedrera. Tampoc la
legislació vigent ens protegeix.
És urgent una regulació que
vetlli pels equips formadors i
compensi econòmicament la
inversió feta en un determinat
jugador si aquest, amb contracte en vigor, decideix marxar. A
vegades les famílies es deixen
portar per “cants de sirena” i

Què considera la Comissió
Esportiva per esportivitat?
Aquest aspecte és bàsic per
nosaltres. Avui dia tothom coincideix que un bon futbolista,
a part de tenir unes bones habilitats per practicar aquest esport, ha de tenir una formació
educativa-esportiva. Nosaltres
entenem l’esportivitat basada en els següents principis:
Mantenir una actitud digna
davant tant de la derrota com
la victòria; rebutjar la victòria
a qualsevol preu, respectant
l’esperit de les regles de participació, més enllà de l’aplicació
o interpretació afortunada d’un
àrbitre; rebutjar la violència
física i verbal; mantenir l’autocontrol en qualsevol context o
circumstància; valorar l’esforç i
l’afany de superació propi i dels
altres; integrar les deferències;
entendre que l’equip en el seu
conjunt està per sobre de la
individualitats.
Com valora la gent que té
sota la seva direcció?
Crec que el club en aquests
moments té sort de comptar
amb dues persones de gran
valor: Xavi Lucas i Jordi Vela,
dos grans professionals que
s’estimen el club i són fidels a
la institució. D’altra banda, la
implicació d’alguns jugadors
del Primer Equip en l’Escola i la
Base ens aporta un valor afegit
a l’hora d’intentar generar un
lligam o una identitat al voltant
del nostre equip insígnia
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Agrupació Europeista: 65 anys de fidelitat
[Àngel Garreta] · La família europeista va afegir un

motiu més d’alegria en aquest final de temporada
tan positiu per tants equips de l’entitat. La penya més
antiga de l’Europa, l’Agrupació, va celebrar un dinar
social on es va brindar pel futur de l’Europa i on van
assistir representants de tots els estaments, encapçalats pel president del club i pels presidents de la
resta de penyes oficials que té l’entitat.

Molts socis i aficionats de l’Europa van voler acompanyar l’Agrupació Europeista en l’acte del seu 65è
aniversari celebrat al ‘Pasa Tapas’ de la Barceloneta.

de Gràcia, Elsa Blasco. L’entrenador del Primer Equip,
Pedro Dólera, i els capitans Àlex Delmàs i Àlex Cano,
van representar la plantilla.

A la taula principal, el president del club, Guillaume de
Bode i el president de la Fundació, Joan Josep Isern.
Tots dos acompanyats del conseller d’esports de Gràcia, Víctor Cullell i la presidenta del consell municipal

En aquest acte no van faltar els presidents de les
altres penyes: Antoni Ponsa del Grup Europeista Pep
Rovira, Albert Pujol del Caliu Gracienc i Oleguer Olivé
de la Torcida Escapulada

