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editorial
El gran dels modestos
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L’Óscar ens necessita a tots!

És urgent trobar un donant de medul·la òssia compatible per salvar-li la vida

Som tricampions de Catalunya. Després dels dos grans clubs
catalans de Primera, l’Europa és el tercer amb més trofeus i majors fites a la vitrina dels records. Es diu ràpid i costa més de cent
anys fer-ho, des de jugar una final de la Copa del Rei, passant
per ser pioner del bàsquet estatal o fundar la Primera Divisió de
futbol fins arribar a obtenir tres copes de Catalunya.
Malgrat la seva modèstia actual, el club escapulat insisteix cíclicament en donar puntuals alegries que permetin recordar a totes les
generacions que aquest no és un club qualsevol i que, per orgull,
no deixa mai de voler escriure petites pàgines d’història, des de
tastar la Segona Divisió als anys 60, passant per eliminar campions ‘magníficos’ a la Copa del Rei o, com enguany, carregar-se
tres equips de la Liga Adelante al Nou Sardenya amb una facilitat,
unes golejades i una superioritat fora del que és habitual.

[Redacció] · L’Óscar Jiménez és un exjugador de

l’Europa que va passar per l’Escola de Futbol i
pel Futbol Base del club. Al mes de juny del
2014 li va ser detectat un limfoma i ara es troba
a l’espera de trobar un donant de medul·la òssia.
Des de la Fundació, el club se suma a la crida
per trobar el donant que necessita l’Óscar.
Tant l’entitat com, a títol particular, molts jugadors i equips de base s’han implicat les darreres

setmanes amb la causa. Per a informar-se de
com fer-se donant i col·laborar amb l’Óscar,
els interessats poden posar en contacte d’una
banda amb Xavier Lucas, director de l’Escola de
Futbol, al telèfon 607 866 983. De l’altra, amb
el Banc de Sang i Teixits al correu electrònic:
atencioaldonant@bst.cat o bé amb la Fundació
Josep Carreras: fcarreras.org
L’Óscar necessita la nostra solidaritat

Queda clar que el títol de campió de Catalunya torna a posar en
boca de tothom el nom de l’Europa. Fa el que en informàtica
El títol de campió seria un ‘update’ del seu nom,
la seva fama i la seva història.
de Catalunya
Deixa un trofeu més dins la
torna a posar
llista d’èxits que fa que sigui el
en boca de tothom tercer club de Catalunya amb
millor historial en aquest sentit.
el nom de
Reactiva noves generacions
l’Europa
per tal de permetre que la
massa social i l’interès ciutadà
dels veïns propers no decaigui malgrat els mals temps actuals de
tot l’entorn del futbol català.
Tots els futbolistes que formen part de la llista de campions
d’aquesta temporada més el cos tècnic i auxiliar de la plantilla ja
tenen reservat, passi el que passi en el futur, un bocí d’història de
l’Europa i un espai d’honor dins els llibres (o ‘eBooks’) del futur.
Al marge dels èxits esportius, aquesta generació de futbolistes
passarà a la història també per la seva llarga implicació i defensa
de la samarreta escapulada en el temps. El capità Àlex Cano
es troba immers en l’escalada dins el ‘top 10’ de jugadors amb
més partits oficials de lliga i play-off de la història del club. Suma
actualment 196 partits i és el 7è d’una llista de noms il·lustres que
encapçala Ventura Gómez amb 383. Quatre futbolistes més (Rafa
Leva, Alberto González, Javi Lara i Carlos Guzman) superen els
100 partits. Una plantilla història i implicada. Un orgull gracienc

l’enquesta

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Aconseguirà el Filial donar caça al
Fontsanta-Fatjó i acabar campió?

Sí
70,5%

Pujarà l’Europa a Segona B?
A) Sí
B) No

No
29,5%

Vota a: ceeuropa.cat. Cada mes publicarem el
resultat de la darrera enquesta del portal web.

La pancarta de suport a l’Óscar en diversos moments i partits de la vida del club

L’Escapvlat per dins...

• Edició i Consell Rector

• Fonts informatives i gràfiques

Junta Directiva del CE Europa

Arxiu documental i web del CE Europa.

“L’Escapvlat” és un mitjà de comunicació

• Direcció i Maquetació

• Contacte

oficial del CE Europa que depèn de forma

Àngel Garreta (Cap de Premsa)

info@ceeuropa.cat

directa del Departament de Premsa i vinculat

• Redacció i fotografia

Publicitat: Xavier Garcia (Tel. 627 017 071)

amb els altres canals del club (web i xarxes

Xavier Vidal, Jordi Vela, Eva Hernández,

• Informació diària sobre el club

socials) a nivell informatiu corporatiu.

David Bley, Josep Maria Clemente, Laura

ceeuropa.cat · @ceeuropa · facebook.com/ceuropa

“L’Escapvlat” està produït per DeBarris,

Alquézar, Martí Puig, Jordi Batuecas,

• Dipòsit legal: B-14.046-2010

SCCL. “L’Escapvlat” té una periodicitat de

Carla Sampere, Ramon Vergés

caràcter mensual amb 2.500 exemplars.

i Àngel Garreta

... qui som?
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La independència no ve sola

Cada dia 27 busca'ns per
la Vila de Gràcia
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Primer Equip
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Guzman, més de 150 partits

El futbolista format a la base escapulada entra en el club dels jugadors amb més partits de la història de l’entitat

Carlos Guzman disputant la pilota durant el Sabadell B-Europa, el partit on va sumar els 150 duels oficials entre lliga i play-off d’ascens
[Àngel Garreta] · El partit entre el Sabadell B i l’Eu-

ropa, que va servr per posar al dia la jornada 24 de
lliga al grup V de Tercera Divisió el passat 8 d’abril,
va deixar una xifra rodona en l’historial particular del
migcampista Carlos Guzman. El jugador escapulat
va assolir en aquest matx, partint dins l’onze inicial
titular, els 150 partits oficials amb l’Europa entre lliga
regular i play-off.
D’aquesta manera el jugador, format a la base escapulada, entra dins la història del club pel que fa al
registre d’estadístiques. Es dóna el curiós i simbòlic
cas que en l’actual plantilla en actiu de la temporada
2014/2015, tres futbolistes formen part del ‘top 15’
de jugadors amb més partits de tots els temps des
que es va crear la Primera Divisió -amb presència de
l’Europa- i la resta de divisions estatals i territorials
inferiors el 1928.

El jugadors actuals al ‘Top 15’ de tots els temps
196 partits (7è de la història) · Àlex Cano
169 partits (12è de la història) · Dani Valderas
167 partits (15è de la història) · Ramon Rovira
Jugadors actuals amb més de 100 partits
152 partits · Carlos Guzman
136 partits · Alberto González
132 partits · Rafa Leva
132 partits · Javi Lara

Sis anys del seu històric debut
26 d’abril del 2009, el tècnic José Ángel Valero va
convocar el juvenil Guzman per jugar a Amposta. El
migcampista va fer una completa exhibició i l’Europa
va guanyar per 2-5. A la imatge, Guzman el dia de
la seva estrena lluitant la pilota davant el malauradament difunt jugador ampostí Jordi Pitarque.

El ‘top 3’ de tots els temps
383 partits · Ventura Gómez
363 partits · Carles Capella
309 partits · Pep Rovira

Units per aconseguir l’objectiu del play-off per tercer any consecutiu
[Redacció] · Cinc jornades. Només cinc

jornades (és a dir, un màxim de 15
punts per a cada equip) li resten per adjudicar al campionat de lliga de Tercera
Divisió en el seu grup cinquè.
L’Europa, consolidat des de fa setmanes en la tercera plaça -la mateixa amb
què va entrar en el bombo del sorteig
del play-off els dos anys anteriors- busca certificar quan abans millor, matemàtiques en mà, que prendrà part un maig

més del play-off d’ascens a Segona
Divisió B. Per fer-ho l’equip escapulat
en tindria virtualment prou amb guanyar
tres dels cinc partits. Malgrat que en
futbol res està escrit, a cinc jornades
pel final sembla complicat, però no impossible, escalar més posicions i lluitar
pel títol -Pobla i Ascó semblen més ben
posicionats- i també cedir la tercera
plaça -diversos equips van jugant al gat
i la rata ocupant cada jornada la quarta
plaça un de diferent-

Club
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L’Europa inspira literatura infantil
L’escriptora Adela Pérez plasma en els seus llibres el que observa dins l’Escola de futbol del club

Adela Pérez amb els seus llibres al Nou Sardenya
[Àngel Garreta] · Tot va sorgir de casua-

litat, tant ser escriptora com inspirar-se
gràcies a l’Europa per escriure de futbol
per a nens. Adela Pérez, autora de la
col·lecció d’Els Piranyes, va visitar les
instal·lacions del CE Europa i va concedir una entrevista pels mitjans del club
per explicar la seva singular història.
Posem en situació els socis de l’Europa. Qui és Adela Pérez i com arriba
a escriure sobre futbol?
Sóc una persona que des de petita
m’agrada llegir i escriure. M’agrada tant
que amb 19 anys vaig anar a Madrid a
registrar una novel·la que creia que era
molt i molt bona... i allà es va quedar.
Les editorials són un circuit molt tancat.
Després vaig estudiar periodisme però
no li vaig donar gaires oportunitats. Vaig
treballar a producció de doblatge i m’ho
vaig passar molt bé. De casualitat vaig
començar a fer traducció. L’amo del bar
on treballava de cambrera traduïa i ja
estava fart i em va dir que si volia traduir.
Vaig fer la prova i em van agafar per
traduir una pila de llibres en francès.
Posteriorment amb la crisi va arribar
l’atur i vaig aprofitar per fer un màster
d’edició perquè a mi el que m’agradaven
eren els llibres i el que volia és treballar
en el món dels llibres. En el marc del
màster vaig fer pràctiques amb Destino,
que volia fer una col·lecció de futbol.
Eren les meves pràctiques d’editora però l’havia de fer una altra persona, que
ens va deixar penjats. Jo havia fet tres
capítols i la sinopsi de la història.
Finalment Destino em va engrescar per
provar de fer-ho jo i si no agradava,
doncs fora.

I va agradar...
Vaig començar a escriure i a veure molt
futbol. Va agradar quina forma agafava
el projecte i em van dir que si finalment
es publicava, començariem directament
amb dos llibres, a sac.
Que ja són cinc!
Sí, és una col·lecció tancada de cinc números, tant en castellà com en català.
I l’Europa com hi entra en tota aquesta història?
Veia futbol amb la meva parella, apuntava i prenia notes d’expressions,
jugades... em vaig començar a fixar en
el futbol masculí, malgrat moltes nenes
també practiquen aquest esport i de fet
en els llibres hi ha una nena que poc
a poc agafa protagonisme fins tenir-lo
plenament als darrers llibres.
Tots els ‘imputs’ de futbol els vaig anar
incorporant mentalment durant dos
anys fins publicar el primer dels números, que va sortir el maig del 2014. Però
clar, era futbol d’adults o professional i
els protagonistes de les històries són
nens. Havia de veure què es movia en
el futbol d’infants, si era gaire diferent i
quines particularitats tenia.
I per quin motiu l’Europa?
A l’Europa jugava el fill d’una amiga i
aprofitant vaig venir a veure entrenaments i partits.
Llavors, tot i els noms ficticis de les
històries dels llibres, pot ser que algú
de l’Europa es reconegui en alguna
batalleta o capítol?
No, no, en absolut. Tot és una barreja
d’històries. Hi és la base de les histò-

ries, els costums de grup, les manies,
però cap fet puntual que pugui ser
assenyalat. Als llibres hi ha situacions
d’imaginari col·lectiu de futbol, cap cas
concret personal, però sí que el lector
es fa seves les vivències dels protagonistes.
Per a qui es recomana aquesta col·
leció de llibres?
Nens entre 8 i 12 anys.
Però segur que els pares també els
llegeixen, oi?
Sí, i s’identifiquen molt. Els fa recordar
totes les experiències que passen al
voltant de l’activitat futbolística dels
fills, el seu esforç, el seu rendiment,
els resultats bons i dolents, els riures,
els plors...
Venint a l’Europa a la recerca d’inspiració, hi ha alguna cosa que hagis
vist que t’hagi causat sorpresa?
Sí, la forma de viure el futbol, l’emoció i
passió de la gent. Tot passa per l’equip,
pels partits, per jugar... què fara l’equip
si jo no hi sóc? El bon rotllo amb els
entrenadors, que tenen una funció molt
important. Em van causar sorpresa
positiva els entrenadors, que són molt
joves i tenen una gran responsabilitat
formativa. Ho vaig trobar molt generós.
No tothom dedica les tardes a les il·
lusions dels nens.
Els llibres els has escrit amb intenció de transmetre els valors de
l’Escola?
Un xic sí i a la vegada no. Tenia clar que
no volia ser molt políticament correcta
ni escriure tota l’estona nens i nenes,
nois i noies... que està molt bé duplicar

gènere, però a la vida real no és autèntic
i és farragós. Volia evitar que tot fos
ideal i que tothom fos molt bo. Aquí en
algun moment juguen brut, en un primer
moment refusen la nena que vol venir
a jugar a l’equip, però després és una
més del grup, etc. Volia llibres amb credibilitat, gens forçats. Al mateix temps,
però, hi ha una petita part de transmetre
valors de respecte als altres.
Aquesta seria la versió en llibres dels
Oliver i Benji del segle XXI?
Ui (riures) ja m’agradaria! No estaria
gens malament! Però hi ha molta literatura infantil futbolística.
I no hi haurà més de cinc llibres?
No, en principi no, és sèrie tancada. En
el fons ja m’agrada perquè ha quedat
ben tancat i ben lligat. Tinc notes amb
més idees que podrien generar més
llibres, però ja és maco de vegades
tancar les històries
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Copa Catalunya
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La celebració de la Copa Catalunya en imatges
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Homenatge als 20 anys d’himne del CE Europa
[Redacció] · Al descans del
partit Europa-Montañesa de
Tercera Divisió, l’estadi Nou
Sardenya va viure un senzill
però emotiu acte de commemoració dels 20 anys de la
creació de l’himne del club i
d’homenatge al seu autor, Robert Baquero. Una gran placa
amb la lletra quedarà per sempre més visible a l’entrada de
les instal·lacions.

La inauguració del Nou Sardenya l’any 1995 va suposar l’inici
d’una etapa nova per a l’Europa
plena de reptes i il·lusions. En
aquest context de renaixença
escapulada, l’aleshores soci
europeista, Robert Baquero
i Tubau, músic de professió,
va tenir l’encert de compondre
i escriure un himne atractiu,
alegre i engrescador, que ràpidament es va consolidar com
un dels símbols de l’entitat. En
la seva tasca, en Baquero va
comptar amb la col·laboració
de tres cantants i la del també
músic Ramon Enric Pérez, qui
va cedir-li l’estudi de gravació i
qui també va ser reconegut pel
club durant aquest acte familiar
i proper.

L’estrena va tenir lloc el 15
d’agost del 1995 coincidint amb
un Europa-Lleida, partit del
primer Trofeu Vila de Gràcia.
Més tard, l’autor va fer donació de l’himne al club sense
demanar res a canvi. Fins i tot,
la seva generositat va fer que
no el registrés al seu nom per a
no cobrar els drets d’autor. Un
altruisme que palesa l’estima
que en Robert Baquero té per
l’Europa i que demostra que
es pot ser un seguidor visceral
i apassionat, crític amb el joc
de l’equip, l’entrenador i la junta
directiva i alhora un soci amb
voluntat d’aportar quelcom positiu als interessos generals.
La lletra que ara fa 20 anys va
escriure Baquero és plenament
vigent avui i ho serà per sempre. Fa una defensa de l’autoestima: “portem amb orgull
el blau escapulari, sentim els
colors ben endintre del cor” i un
crit a l’optimisme: “no tinguem
por del que vindrà, el futur
hem de guanyar!”. Un himne
que ens identifica i agermana
i que fa que sempre cantems
tots plegats “Europa, sempre
endavant!”

La final de la Copa Catalunya en DVD amb L’Independent
Per primera vegada a la història, un diari ha
publicat un DVD amb un partit de l’Europa.
Es tracta de la final de la Copa Catalunya
disputada al Nou Sardenya entre l’Europa i el
Girona i que va acabar amb el conegut triomf
del quadre escapulat per 2-1.
En col·laboració amb TV3, L’Independent de
Gràcia ha editat un DVD amb la retransmissió
íntegra de la final i que té un cost de només
cinc euros. Es pot obtenir a la seu del periòdic
gracienc (c/ La Perla, 31). Tel. 932 174 410.
L’edició del DVD, limitada, és un record únic
del tercer títol de campió de Catalunya que
suma l’Europa a les seves vitrines

Ferran Iraola, nou directiu del club
La Junta Directiva compta des d’ara amb un nou membre. Es
tracta del soci número 164 de l’entitat, Ferran Iraola Araman.
Iraola, amb 17 anys d’antiguitat com associat al club escapulat, exercirà el càrrec de directiu vocal dins l’organigrama
que regeix l’Europa. Entre les seves funcions, Iraola serà el
responsable de la captació de nous recursos i també de la
logística del Primer Equip de l’Europa

CamPuS

8

19 d’abril del 2015

Triple oferta de Campus per a l’estiu: esportiu, colònies i tecnificació
[Redacció] · La Fundació de

l’Europa manté una ferma
aposta pels tres Campus que
oferta als joves futbolistes
de cara a l’estiu. Enguany hi
haurà novament tres tipus de
possibilitats de gaudir del futbol
en les setmanes que no hi ha
entrenaments ni competició.
El Campus més antic de tots,
el d’estiu, de càracter lúdicoesportiu, tindrà lloc al Nou Sardenya del 22 de juny al 31 de
juliol en una primera etapa i del
31 d’agost al 4 de setembre en
una segona. Es podrà inscriure
els infants de 9 a 14 hores o de
9 a 17 hores (hi haurà dos tipus
de torn cada dia). De 9 a 14 els
inscrits gaudiran d’esmorzar
inclòs i de 9 a 17 hores els
inscrits gaudiran d’esmorzar,
dinar i berenar. De 8 a 9 del
matí hi haurà, opcional, un servei d’acollida previ a l’obertura
de les instal·lacions. Futbolísticament hi haurà formació específica de jugadors de camp
i porters i activitats paral·leles
com piscina, tallers i ‘coaching’
i formació en anglès.
Orientat als jugadors federats
i per millorar la seva tècnica i
habilitats individuals, el Camp
de l’Àliga acollirà una nova
edició del Campus de Tec-

nificació, que tindrà lloc del
22 de juny al 10 de juliol. Es
podran inscriure futbolistes
federats (de l’Europa, la Fundació Europa o altres clubs)
en categories Infantil (nascuts
2001/2002), Aleví (2003/2004),
Benjamí (2005/2006) i Prebenjamí (2007/2008). El Campus
de Tecnificació va dirigit exclusivament a jugadors i porters
federats. A la primera sessió
diària es treballaran els aspectes tècnics. A la segona sessió
diària s’introduirà l’aspecte
tècnic treballat a la competició,
amb la introducció de la presa
de decisions com a element
de treball.
I per a tots aquells que vulguin
gaudir del futbol a la vegada
d’unes colònies fora de la capital catalana hi ha el CampusColònies d’El Collell (Banyoles) del 13 al 17 de juliol. Els
jugadors realitzaran dobles
sessions en camps de gespa
natural. A més, s’organitzaran
tornejos de futbol 3x3 nocturns
i hi haurà piscina, quads...
Per a més informació, preus
i condicions cal visitar el lloc
web oficial (ceeuropa.cat)
o contactar amb oficines al
932 102 551 o per correu a
administracio@ceeuropa.cat

