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editorial
Al marge de l’estètica i el resultat
Durant la darrera Assemblea General Ordinària de socis del club,
la directiva escapulada va donar veu al soci Ramon Ortiz, en
representació de la nova àrea social, per explicar a grans trets els
objectius d’aquesta renovada secció del club que s’afegeix, complint amb els estatuts, a la creació d’altres òrgans com el Síndic
del Soci o la Comissió de Control i Transparència.
La relació de qualsevol club de futbol modest amb el seu entorn
és sempre difícil a Barcelona, capital a l’ombra d’un gegant de
l’esport que és punter en totes les disciplines. En el cas de l’Europa, però, històricament aquesta tasca ha resultat encara més
complicada. El tarannà de l’entitat, durant moltes dècades, es va
limitar a expressar un “si la gent vol venir, ja saben on som”. Error
de base. Com si fos una relació entre persones, fer venir algú al
teu costat té la base en la complicitat, el bon tracte, saber escoltar
o, segons el cas, seduir.

L’impuls de la nova
àrea social del club
ha de servir per
ﬁdelitzar nous
europeistes
a banda del
nivell esportiu

Aquesta tasca és encara més
complicada quan un club de
futbol no milita a la Primera
Divisió, el seu estadi no és
cobert i per a 30.000 persones
i el nivell de futbol dels seus
esportistes ‘top’ ocupa la 4a
divisió estatal en ordre real. La
clau per seduir amb aquestes
armes aparentment inofensives
passa per enfocar la relació de
forma totalment diferent.
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Del negre al blanc
Gir radical a la ratxa negativa que va tenir l’Europa fins a finals de novembre
[Àngel Garreta] · El 22 de novembre l’Europa

ocupava el lloc 17 de la classificació, a tocar del
descens. Setanta-set dies després era cinquè a
2 punts del play-off. El canvi clau: passar de nou
partits sense guanyar a nou sense perdre.

De la nit al dia, trobar la victòria contra el Palamós al Nou Sardenya el 29 de novembre del
2015 va canviar el destí de l’equip gracienc dins
la taula classificatòria.
En aquell moment el quadre escapulat deixava
enrere nou jornades consecutives de lliga sense
obtenir els tres punts, sumant 6 empats i 3 derrotes. Des de llavors, comptant el propi Palamós
i fins el tancament d’aquesta edició del periòdic
-per motius de rotativa, abans de la disputa del
Rubí-Europa-, la plantilla dirigida per Albert Poch
ha guanyat 7 dels 9 partits següents, sumant 23

dels darrers 27 punts en joc i no encaixant cap
derrota. De fet, l’equip no ha perdut fins a la data
des del citat 22 de novembre i és el millor equip
de la segona volta.
Els números golejadors també acompanyen el
canvi. En el tram negre de la temporada l’equip
va transformar només 4 gols en 9 partits i va
encaixar 8 dianes. Des del canvi de dinàmica,
l’Europa, en altres 9 partits, ha marcat 22 gols
i n’ha encaixat 9. Els gols a favor, doncs, s’han
multiplicat espectacularment per 5’5.
A més, el Primer Equip escapulat ha signat per
primera vegada enguany tres victòries seguides
(Morell, Peralada i Manlleu, abans de saber el
resultat a Rubí a tancament d’aquest article).
Una dinàmica ascendent que té com objectiu
tornar a entrar dins el play-off per quart any

L’Europa no ha de pensar, ni un minut, en atraure nova massa
social per l’estètica del seu joc del moment ni per uns resultats
puntuals. L’impuls de la nova àrea social del club ha de servir
per fidelitzar nous europeistes a banda del nivell esportiu. És
probable que molta gent tingui una vinculació amb un altre equip
de la ciutat o de la península com a primera opció d’elit, però cal
acomodar l’Europa en el raconet del cor que encara queda lliure
en aquests potencials aficionats. Aconseguir que el futbol d’elit
sigui la passió que es veu per TV i que l’Europa sigui el que es va
a veure al camp a les 12 del matí.
Idear noves fòrmules adaptades al segle XXI, tenir una generosa
visió d’horitzó i pensar campanyes imaginatives. Començar per
donar molt i esperar recollir, amb paciència, el fruit del futur

l’enquesta

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Jugarà l’Europa play-off d’ascens?

Sí
75,5%
No
24,5%

Arribarà a 20 gols el màxim golejador
de l’Europa aquesta temporada?
A) Sí
B) No
Vota a: ceeuropa.cat. Cada mes publicarem el
resultat de la darrera enquesta del portal web.

Celebració d’un dels cinc gols del partit Peralada 0 - Europa 5

L’Escapvlat per dins...
“L’Escapvlat” és un mitjà de comunicació

• Edició i Consell Rector

• Fonts informatives i gràfiques

Junta Directiva del CE Europa

Arxiu documental i web del CE Europa.

oficial del CE Europa que depèn de forma

• Direcció i Maquetació

directa del Departament de Premsa i vinculat

Àngel Garreta (Cap de Premsa)

amb els altres canals del club (web i xarxes
socials) a nivell informatiu corporatiu.
“L’Escapvlat” està produït per DBCoop.
“L’Escapvlat” té una periodicitat de caràcter

mensual amb 2.500 exemplars.

• Redacció i fotografia

Xavier Vidal, Josep Maria Clemente,
Fran Capell, Jordi Batuecas,
Nicolás Arlanzón, Ramon Vergés,
Sònia Pérez i Àngel Garreta

• Contacte
info@ceeuropa.cat
Publicitat: Xavier Garcia (Tel. 627 017 071)
• Informació diària sobre el club
ceeuropa.cat · @ceeuropa · facebook.com/ceuropa

• Dipòsit legal: B-14.046-2010

... qui som?

club
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Nou Sardenya: millorant estètica i comoditat
[Redacció] · Els actes de celebració dels 75 anys de la
presència de l’Europa al carrer Sardenya cantonada amb
Camèlies van arribar acompanyats d’una remodelació de les
cadires de la tribuna, originals
del 1995 i que estaven molt
gastades pel pas del temps
malgrat haver tingut, en el tram
final de vida, una millora amb
una capa de pintura.

La zona ‘noble’ de l’estadi va
passar, en una setmana, del
blanc al blau, canviant el color
predominant de tot el recinte
per situar el color de l’escapulari del club i el de la Vila de
Gràcia com el més present al
llarg de tota la instal·lació esportiva. La substitució de totes
les cadires de la tribuna alta
va comportar una altra millora
estètica, adaptant-se a l’estil
dels clubs de primer nivell al
segle XXI: incorporar el nom a
la distribució de cadires i formar
la paraula del club (en aquest
cas ‘Europa’) amb cadires d’un
altre color. El blanc, doncs,
forma la paraula del nostre club
sobre el blau de l’escapulari per
donar una imatge externa de la
tribuna molt actual.
Aprofitant la dinàmica del canvi
,el club ha volgut també ampliar
la comoditat d’altres racons
de l’estadi. A la tribuna baixa
(sota la graderia principal, rere les banquetes i el túnel de
vestidors) s’ha instal·lat una
primera fila de cadires blaves
que s’ampliarà properament
amb una segona per tal de
permetre seure còmodament

també els espectadors que no
pugin al ‘primer pis’ del Nou
Sardenya.
Part de les cadires aprofitables
i en millor estat de les que es
van retirar de la tribuna alta
s’han instal·lat també al lateral
de l’estadi, just a sota del gratacels. Amb una nova mà de
pintura, la comoditat de 4 dels
10 blocs de graderia d’aquella
zona també ha millorat amb la
instal·lació de cadires.
Quan finalitzin totes les installacions de cadires (previstes
només pel bloc central del lateral i deixant els córners lliures
per pujar i baixar porteries d’entrenament sense fer malbé cap
cadira), el Nou Sardenya tindrà,
dels seus 4.000 espectadors
de capacitat, més de 1.300
asseguts còmodament.
Els dos gols, rere les porteries
de Secretari Coloma i Sardenya, quedaran lliures de cadires per facilitar el creixement
dels grups d’animació i de la
grada més jove, acostumada a
seguir els partits sense seure i
a cridar i saltar per celebrar els
gols de l’equip.
D’aquesta manera el Nou Sradenya guanya en estètica, en
potenciació del color del seu
escapulari i del seu poble, així
com també en comoditat, podent trobar seients per a tots
els gustos: a dalt de tribuna,
a sota de tribuna i al lateral,
segons sigui la ubicació que
l’aficionat hagi escollit per presenciar els partits
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El futbol barceloní de Tercera, en directe per la TDT
BTV comença a emetre partits dels quatre representants de la ciutat a la darrera categoria estatal
[Àngel Garreta] · Els socis i aficionats de l’Europa

han comprovat com, darrerament, dos dels partits
del Primer Equip del CE Europa s’han pogut veure
en direcre per televisió a Barcelona TV: L’EuropaPrat i l’Europa-Manlleu. Còmodament i des del sofà
de casa.

La televisió pública barcelonina ha fet una clara
aposta, impulsada pel seu departament d’esports, pel
futbol de proximitat. Cada setmana, un dels quatre
equips de Tercera (Europa, Sant Andreu, Júpiter o
Montañesa) es podrà veure el diumenge al matí, a les
12 hores, pel senyal de BTV a la TDT i, a la vegada,
per ‘streaming’ per internet.

L’ens televisiu vol provar, almenys durant sis mesos,
l’encaix d’aquestes emissions davant l’audiència,
apostant preferentment per emetre tots els derbis que
puguin tenir lloc d’aquí a final de temporada i quadrin
amb la franja horària disponible a BTV.
Tots quatre clubs implicats, representats pels seus
presidents i caps de premsa, es van reunir recentment
a la seu de BTV per aprovar, en comú i per unanimitat,
les directrius i condicions sota les que s’emeten els
partits, suposant un pas endavant per a la plataforma
televisiva, un nou marc potent de visibilitat dels clubs i
un espai nou d’inserció publicitària en directe que pot
suposar ingressos atípics als quatre equips afectats

La càmera principal de BTV en la darrera retransmissió
en directe de l’Europa-Manlleu

club
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L’Europa, present al PAM d’esports de Barcelona

A l’esquerra, el president De Bode amb la regidora Núria Pi. A la dreta, taula d’entitats on hi va participar l’Europa al costat, entre d’altres, de l’antic Secretari General d’Esports, Rafel Niubó
[Redacció] · El president del CE Europa, Guillaume

de Bode, en representació de l’entitat escapulada,
va participar el passat 6 de febrer del debat esportiu
sobre el PAM (Pla d’Acció Municipal) on hi participen
clubs i entitats de tota la ciutat de Barcelona.
L’acte es va celebrar en el marc del Pla Estratègic de
l’Esport. Va ser la primera sessió participativa per a
aquest tema que se celebra a la ciutat. Organitzada
per l’Institut Barcelona Esports, l’objectiu era copsar la
visió i les propostes que el sector esportiu barceloní pot
aportar en l’àmbit de l’actuacio esportiva municipal.
La jornada s’adreva a clubs, entitats, federacions,
escoles, organitzacions, empreses, i als diferents

professionals del món de l’esport i de l’activitat física.
Des de les 10 i fins a les 14 hores va tenir lloc l’acte
al Museu Disseny Hub Barcelona i es van configurar
les diferents representacions de les entitats pel proper
any natural. El president de l’Europa va participar del
debat defensant les realitats i necessitats de clubs
com l’Europa en la gestió de la pràctica esportiva. La
comissionada d’esports de l’Ajuntament barceloní,
Marta Carranza, va encapçalar l’acte, que va comptar
amb representació de més de 250 entitats.
Com funciona?
Sis àmbits temàtics diferents, cadascun amb un grup
de treball específic, repartits a les diferents taules de

debat. Cada àmbit temàtic té un portaveu i cada taula
de debat té un dinamitzador i un transcriptor.
En la primera part es recullen totes les opinions sobre
la diagnosi del treball fet des del 2012 fins ara, per
acabar fent una exposició dels resums d’aquestes revisions. En la segona part del debat té lloc el temps de
propostes: formulació de suggeriments, observacions
i aportacions noves al Pla Municipal d’Esports.
Totes aquestes revisions, aportacions i propostes
seran processades i es penjaran al web ‘decidim
Barcelona’ (portal municipal) on tots els ciutadans i
ciutadanes podran votar sobre les propostes i valoracions prèviament avaluades.

HiStÒria
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MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Xavier Vidal

Tomàs Rosselló: el golejador oblidat
Al llarg dels més de 100 anys d’història
del club, hi ha diversos anys/temporades que, per diverses raons, no estan
documentades d’una manera exhaustiva. Està clar que dels darrers 60 anys
no falta cap informació bàsica, és a dir,
alineacions, golejadors, etc. així com el
dia a dia del club. Ara bé, un dels ‘forats negres’ que hi havia i que es podia
resoldre amb temps i paciència, era la
dècada dels anys 40 del segle passat.
És per això que, des del departament
de premsa i arxiu del club, ens hem
proposat treure a la llum la màxima
informació possible d’aquests anys i
d’altres èpoques poc documentades,
amb la finalitat que, de mica en mica ,
es pugui fer una fotografia més exacta
del passat europeista.
Les raons per les quals els anys 40 restaven oblidats o no estudiats amb precisió podrien ser diverses. La primera és
que la generació que ara ronda els 70
anys o més eren molt joves per viure-ho.
Una altra raó és que els pares d’aquests
nens d’aleshores acabaven de passar
una cruel Guerra Civil, culminada amb la
dictadura de Franco i, òbviament, tenien
altres prioritats. Finalment, també podia
ser que algú tingués o recollís aquesta
informació però, malauradament, no
ens hagi arribat, de moment, fins els
nostres dies.
De totes maneres i després d’una intensa i llarga recerca, ens hem trobat amb
un golejador que havia quedat oblidat:
Tomàs Rosselló. La veritat és que l’insigne i veterà soci europeista Carles
Coll ja ens havia posat sobre la seva
pista i els números li han donat la raó.
Rosselló va començar a l’infantil del
Martinenc per després passar a l’Europa, on la temporada 1937-1938, i amb
l’equip a la màxima categoria del futbol
català, va disputar 12 partits del Campionat de Catalunya i va marcar 7 gols.
El seu debut va tenir lloc en la primera
jornada del Campionat, un 17 d’octubre
del 1937, en un Europa 3 - Girona 1. El

Temporada 1942-1943. D’esquerra a dreta: Martín, Navarro, Casafont i Rosselló, els quatre que van ﬁtxar pel Granada

seu primer gol el va marcar a la jornada
5, concretament en la victòria escapulada per 0-2 al camp del Sabadell. Amb la
Guerra Civil a les portes de Catalunya,
les competicions futbolístiques van
quedar suspeses i un cop finalitzat el
conﬂicte bèl·lic, Rosselló va haver de
marxar durant 2 anys a Andalusia.
Rosselló va tornar a vestir la samarreta
escapulada la temporada 1942-43, un
curs molt complicat on només valia l’ascens a la Primera Regional A. L’Europa
ho va aconseguir després de realitzar
un gran campionat, i els 16 gols marcats
per Rosselló hi van contribuir de manera
decisiva. Al final d’aquesta campanya el
Granada, que jugava a Primera Divisió i
era entrenat pel germà de l’exporter del
Barcelona Franz Platko, el va fitxar juntament amb Casafont, Martín i Navarro.
El canvi de categoria era molt important
i sigui per la falta d’adaptació o per altres motius, només Casafont va arribar
a disputar partits a Primera Divisió. Al
mes de novembre del 1943 i ja amb el
campionat en marxa, Rosselló i Martín
retornaven a la disciplina escapulada.
Malgrat tot, Rosselló va tenir temps en-

cara, per marcar 12 gols i proclamar-se
campió de la Copa Federació.
La temporada 1944-1945 va sumar 7
gols i, malauradament, una greu lesió
el va tenir apartat durant la campanya
1945-1946. A la segúent va marcar 6
gols i ja en la darrera temporada (19471948) i exercint de capità de l’equip
-on jugava moltes vegades al mig del
camp- va fer 4 gols més. A tall d’anècdota direm que en el darrer partit que
disputava com escapulat i que també
coincidía amb la finalització del Campionat, va marcar el seu últim gol.
Un cop fetes les sumes corresponents,
ens dona com a resultat que Tomàs
Rosselló va marcar 52 gols (fins i tot
en podria ser algún més però ens
falten dades d’uns pocs partits) en les
6 temporades que va jugar, per un
total de 118 partits disputats. Aquesta
elevada xifra de gols el situa en la
sisena posició del ranking de golejadors
europeistes; no en va, cronològicament,
és el tercer gran golejador de la història
fins arribar a mitjans del segle passat,
rere els grans Antonio Alcázar ( a qui

supera d’un gol) i el mite Manel Cros,
màxim golejador de tots els temps amb
99 dianes.
És de justícia, per tant, que Rosselló
“recuperi” un oblidat lloc d’honor entre
els grans davanters que han vestit la
samarreta escapulada i que la història
deixi les seves aportacions a l’alt lloc
que mereix.
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El CE Europa participarà de Sant Medir
Una carrossa amb els colors del club desfilarà, matí i nit, pels carrers de la Vila de Gràcia
[À. Garreta] · La nova àrea social del club vol
impulsar una sèrie de mesures per fer més
participativa la vida de l’Europa dins el teixit
social del voltant, ja sigui a nivell de Vila de
Gràcia com barceloní o de l’àrea metropolitana.
El primer gran pas serà la participació del club
en una carrossa de Sant Medir. L’Europa, en
una desfilada amb nens del club en el torn de
matí de i una amb capitans, jugadors tècnics i
directius per la nit, prendrà part de la popular
tradició com a tancament de la desfilada de la
colla La Tradicional.

Per ajudar a cobrir la participació de l’Europa
dins la festa, es farà un sorteig (a 1€ la butlleta que es pot comprar a l’estadi, al bar i a
oficines) oferint dues places a la carrossa pels
afortunats.
L’Europa va tenir una colla fa un segle
La participació de l’Europa no és nova. El club va
arribar a tenir colla, els ‘Ben Plantats’, fa gairebé
un segle. En el proper número us oferirem un
article d’història sobre aquella singular colla

Foto de l’acte en què es va mostrar el cartell que presidirà l’edició 2016 de Sant Medir / Foto: santmedir.org
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