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Els productes de l’Europa, al cor de Gràcia

El valor d’una marca

Marxandatge del club a la venda a la botiga ‘Productes de la terra’

San Miguel, Geseme, Elements, Caixa d’Enginyers, ICOF, Engel
& Völkers, MutuaRisk, Izaro, Mútua General de Catalunya, ISL
Futbol, Clínica Josep Ma. Clemente, Porta Automoció i Delfos.

[À. Garreta] · Els productes oficials del Club Esportiu Europa tenen, des de fa tres setmanes,
un nou punt de venda al cor de Gràcia. A banda
de les oficines del club, podeu comprar material
europeista a la Plaça de la Vila de Gràcia.

Aquests 13 noms formen els actuals ‘socis 1907’, un concepte de
col·laboració empresarial amb el club, ideat per la Junta Directiva ja fa uns anys i que, pas a pas, va donant el seu fruit. És el
primer pas per vincular empreses del nostre entorn o de recorregut internacional amb un dels clubs més històrics de l’esport a la
península ibèrica.

La botiga ‘Productes de la Terra’ (Pl. de la Vila de
Gràcia, 20), disposa de material europeista de
venda al públic des del cor del territori gracienc.
La samarreta oficial de joc d’aquesta temporada,
pilotes de futbol, gots de plàstic, llibretes, bolígrafs, pins, bufandes, gorres, motxilles, clauers

i un llarg llistat de productes del club es poden
comprar a la botiga de Productes de la Terra en
un entorn estratètic de Gràcia i de pas de molta
gent dia a dia.
Amb aquesta iniciativa impulsada des de l’Àrea
Social de l’Europa, el club arrela presència al cor
del seu territori i diversifica els punts de venda
dels productes. Des d’ara, els interessats en un
objecte o regal escapulat podran comprar-lo a
les oficines del club -com fins ara- o a la botiga
Productes de la Terra. Al barri de Gràcia Nova
o al centre de la Vila de Gràcia

L’equilibri de forces entre entitat i empreses, el teixit proporcional
de les col·laboracions i la diversificació dels diferents suports que
rep l’Europa són la clau d’un concepte que ajuda al creixement
del club i, a la vegada, no el fa dependre d’una única persona o
marca comercial principal.

L’Europa creix
en número
d’empreses
col·laboradores.
El ‘soci 1907’
és un dels
actius del club.

D’aquesta manera el club pot
tenir un dibuix molt més clar del
seu creixement, el gruix del coixí de recolzament econòmic i,
a nivell social, un mapa divers
en proximitat, entorn i tipus de
mercat i marques. L’Europa
creix en número d’empreses
col·laboradores sota la fòrmula
‘soci 1907’, un concepte que ja
és un dels actius del club.

Amb l’impuls donat els darrers mesos a l’àrea de màrqueting
(encapçalada per Xavier Garcia) i l’àrea social (presidida per
Ramon Ortiz i acompanyada per set socis més del club de tots
els entorns, edats i perfils), el club amplia els seus horitzons a la
vegada que s’apropa al teixit social i empresarial del seu entorn
més proper, tant a Gràcia com barris perimetrals.
Tres empreses més s’afegiran properament a la llista de collaboradors del club i, en les pròximes setmanes, el club publicarà
la llista d’ofertes, promocions i descomptes dels quals podran
gaudir els socis de l’entitat respecte la contractació de serveis
o compra de productes dels col·laboradors. Una forma pràctica
i paral·lela de treure profit al cost del carnet i com a premi a la
fidelitat d’una massa social de les més actives del futbol català en
els nostres temps
Mostra d’una part dels productes disponibles a la botiga de la Plaça de la Vila
RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

l’enquesta

L’Escapvlat per dins...

• Edició i Consell Rector

• Fonts informatives i gràfiques

Junta Directiva del CE Europa

Arxiu documental i web del CE Europa.

Quants punts sumarà el Primer Equip
des d’ara fins al final de temporada?

Com quedarà classificat el Primer
Equip quan acabi la lliga?

“L’Escapvlat” és un mitjà de comunicació
oficial del CE Europa que depèn de forma

• Direcció i Maquetació

Entre 64 i 69

A) Segon
B) Tercer
C) Quart
D) Fora del play-off

directa del Departament de Premsa i vinculat

Àngel Garreta (Cap de Premsa)

63%
Més de 69
25,9%
Entre 57 i 63
11,1%

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

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.

• Contacte

• Redacció i fotografia

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

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?
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Suma’t a la nova àrea social!
[Redacció] · La nova Àrea Social del

CE Europa, presentada recentment a
socis i aficionats i que fa mesos que
està en marxa, ha organitzat ja diversos
esdeveniments i iniciatives per portar
el nom de l’Europa més enllà i seguir
teixint vincles associatius amb els veïns
de Gràcia, entitats i institucions.
El club vol dotar d’un nou impuls tot
tipus d’iniciatives socials i populars, i
és per això que fa una crida a tothom
interessat a col·laborar-hi. Es pot participar entrant dins la comissió de l’Àrea
Social com a membre permanent o,

si es desitja, simplement aportar una
idea de treball sense haver d’agafar el
compromís d’entrar-hi. El club també
està obert a iniciatives que els propis
soci i aficionats vulguin impulsar, logísticament, en qualsevol àmbit.
L’Àrea Social manté total independència
de la Junta Directiva de torn. És una
comissió de treball per proposar i impulsar idees, les quals es transmeten a la
Junta per a la seva final consideració,
execució i/o programació al calendari.
Per a més informació es pot contactar
amb: areasocial@ceeuropa.cat

3

Nou èxit de la mona escapulada
[Redacció] · Les mones de l’Europa comencen a ser una petita
tradició a la pastisseria Formentor
(c/ Camèlies, 19-21, a pocs metres
del Nou Sardenya). Enguany els
europeistes van tornar a disposar
de nous i dolços models.

Aquest és el cinquè any consecutiu que la tradicional pastisseria
gracienca dissenya diversos models i mides de mones de l’Europa que són tot un èxit entre els
europeistes que volen una mona
personalitzada del seu club

Impuls renovat a les oficines del club
[Redacció] · Les oficines del CE Europa compten, des de fa unes setmanes, amb una nova
organització i diversificació interna per millorar i
augmentar el servei i atencions a socis, clients
i col·laboradors.

Albert Benet és el nou responsable general de
gestió d’oficines i personal del club. Amb ell s’ha
incorporat també Xavier Garcia, responsable de
relacions socials amb altres entitats, màrqueting
i publicitat. Segueixen formant part de l’atenció
d’oficines Ferran Ferran (administració i comptablitat), Marta Clavé (recepció/administració) i
Sandra Teixidó (recepció/administració i coordinadora del futbol femení del club).

Així mateix, el club amplia i concreta més emails de contacte per a consultes concretes. A
continuació oferim la relació de correus:
Oficines-Gestions: administracio@ceeuropa.cat
Comptabilitat-Factures: comptabilitat@ceeuropa.cat
Directiva Club: presidencia@ceeuropa.cat
Directiva Fundació: fundacio@ceeuropa.cat
Futbol Federat: futbolbase@ceeuropa.cat
Futbol Femení: femeni@ceeuropa.cat
Escola de Futbol: escola@ceeuropa.cat
Premsa-Documentació-Arxiu: web@ceeuropa.cat
Àrea Social: areasocial@ceeuropa.cat
Síndic del Soci: sindic@ceeuropa.cat
Comissió de Control: control@ceuropa.cat
Campus: campus@ceeuropa.cat

Les oficines es diversifiquen i s’especialitzen dins els serveis del club
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Tram final en plena forma
[Àngel Garreta] · En les darreres vuit jornades de lliga, l’Europa ha disputat cinc
partits contra equips classificats llavors en els primers llocs, superant aquest petit
‘Tourmalet’ sumant 11 dels 15 punts possibles.

L’ascensió al cim més complicat -sobre el paper- va començar la jornada 26, el
dia 21 de febrer, amb un triomf per 1-0 davant el Sabadell B al Nou Sardenya.
La següent jornada l’equip va sumar un punt a Sant Andreu en el derbi (1-1). A
finals de març l’equip va registrar un important triomf a Vilafranca (0-2) per, acte
seguit, guanyar per primera vegada la Montañesa a Tercera (2-1) en partit jugat
al mig de la Setmana Santa.
La visita a Gavà aquest passat diumenge al matí posava punt i final a aquest
tram del calendari contra els equips més ben classificats de la taula. El gol d’Oriol
Dot al minut 89 suposava sumar un punt (1-1) i fer que l’Europa no hagi perdut
cap dels duels importants d’aquesta part dura del calendari, mantenint-se tercer
classificat, i aspirant al play-off i a la segona plaça de la lliga.
Els escapulats sumen 18 jornades consecutives sense perdre, el segon millor registre de tots els temps (per davant els 26 de la segona volta de la lliga
1962/1963 a Tercera i primer tram de la 1962/1963 a Segona). La recta final
del calendari deixa per endavant cinc partits per disputar, és a dir, 15 punts per
certificar l’entrada dins el quart play-off d’ascens consecutiu. D’aquests cinc
partits, tres d’ells seran a casa, al Nou Sardenya, començant per aquest mateix
diumenge contra el Masnou i rebent, en les jornades 36 i 38, el Júpiter i el Granollers respectivament.
A domicili, l’Europa visitarà els camps del Palamós i el Santfeliuenc. Tots els aspirants a les tres places lliures de play-off (la primera i el títol ja són virtualment de
l’AE Prat) estan separats a tancament d’aquest periòdic per només quatre punts
(Gavà 59, Europa 58, Vilafranca 57, Montañesa 56 i Sabadell B 55). L’Europa
té el gol average guanyat amb els tres equips que el persegueixen per darrere
i empatat amb el Gavà. Contra els blaugrana cal mirar l’average general, ara
mateix +1 gol favorable a l’Europa
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Col·labora amb el ‘Llibre Solidari’
[Redacció] · El Nou Sardenya serà escenari, el

cap de setmana del 16 i 17 d’abril, d’un punt de
col·laboració de l’ONG ‘Llibre Solidari’. Tindrà
un estand al recinte europeista el dissabte al
matí durant la jornada d’activitat de l’Escola de
Futbol i el diumenge al matí en les hores prèvies
i durant el partit Europa-Masnou.
Berta Bagur és una de les responsables d’aquesta entitat. Parlem amb ella per posar en coneixement dels europeistes aquesta ONG.
Com sorgeix ‘Llibre Solidari’?
A finals del 2011 neix de la mà d’un emprenedor
jubilat, que troba en l’ajuda als més desfavorits
una manera de seguir en actiu. S’envolta del
seu cercle d’amistats i de voluntaris per arrencar
aquest projecte de forma totalment altruista.
Com van ser els inicis?
Començant a recollir les primeres donacions de
llibres del seu cercle més proper, amb els seus
cotxes particulars, amb carros de la compra...
L´il·lusió feia superar tots els obstacles. Els
primers punts de venda van ser parades en
diferents fires dels barris de Barcelona.
L’any 2012 va suposar un canvi...
Es va creuar en la vida de Llibre Solidari un empresari que ho va canviar tot. Aquesta persona
s’il·lusiona molt amb el projecte i contribueix de
forma decisiva en l’obertura de la nostra primera
botiga al carrer Francesc Tàrrega, al barri del
Congrés de Barcelona.

Com funcionen les donacions i el voluntariat
de ‘Llibre Solidari’?
Un factor clau en aquest projecte ha estat i és la
solidaritat de les persones. Sense llibres no hi ha
ajudes i la gent s’ha bolcat en què no ens falti la
matèria primera, de tal manera que actualment
per cada llibre que surt dels nostres punts de
venda n’entren quatre. El voluntariat mereix una
menció especial. Aquest projecte no es podria fer
realitat sense el voluntariat, aquestes persones
que dediquen part del seu temps a un perfecte
treball en equip, perquè la nostra ajuda arribi als
col·lectius més desfavorits.
Quins àmbits toca el vostre projecte?
Ja no volem parlar de projecte, som una realitat.
Estem treballant per a què les nostres ajudes
arribin a cobrir el màxim de necessitats bàsiques
de les persones (sostre,menjar,...) i oberts a estudiar col·laboracions amb altres associacions
i sempre sumant als nostres primers projectes
d’ajudar a la gent gran tant amb aliment fresc
com amb lloguers de vivenda social

HISTÒRIA
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MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Xavier Vidal

Quan Cros va ser blaugrana i Samitier escapulat
L’any 1925 el futbol s’havia convertit en
un esport de masses. La gent omplia
estadis i els primers ídols esportius
apareixíen a les portades de la premsa
escrita. Malgrat que es començaven a
sentir les primeres veus per a la creació
d’un campionat de lliga d’àmbit estatal,
els aficionats s’havien de conformar
amb el Campionat de Catalunya.
Així, els clubs van començar a disputar
nombrosos partits amistosos amb rivals
nacionals i estrangers, amb el propòsit
de mesurar les seves forces amb d’ altres equips, dels quals només se’n sabia
el que explicaven les cròniques dels
diaris. Entre els estrangers, la referència eren els grans equips professionals
britànics, però el seu alt nivell feia que
pocs equips de les illes visitessin els
nostres terrenys de joc. Altres referències eren el futbol centre-europeu
i sud-americà, més concretament la
selecció d’Uruguai, que l’any anterior
s’havia proclamat campiona olímpica
a París. Recordem que fins el 1930 no
es disputa la primera Copa del Món i
que, per tant, a nivell de seleccions el
torneig olímpic era la màxima competició. Aprofitant aquest èxit, el Nacional
de Montevideo, que tenia bona part
dels jugadors campions olímpics, va
organitzar una gran gira per Europa,
estructurada en 38 partits en 9 països
diferents, barrejant contrincants de seleccions nacionals i clubs. Tot plegat va
iniciar-se el 8 de març i es va allargar
fins el 8 d’agost. De bojos!
A Catalunya van jugar 7 partits, detallats
així: 3 derrotes, 2 empats i només 2 victòries visitants, uns excel·lents números
pels nostres, si tenim en compte que
només van patir 5 derrotes en tota la
gira. L’11 d’abril del 1925 el Nacional
disputava el primer partit contra l’Europa, guanyant per 1-0 els escapulats,
tot i que aquesta victòria té una mica de
“trampa”, ja que els visitants van arribar
molt justos de temps de Gènova i van
acordar que els dos conjunts jugarien
amb majoria de jugadors reserves. Un

A l’esquerra, Cros salta i Samitier, d’escapulat, s’ho mira. A la dreta, Cros amb els colors de l’Europa en el partit amb el FC Barcelona

dia després el Barcelona, entrenat per
l’exeuropeista Ralph Kirby, empatava a
2 gols. La premsa de l’època, per tal de
donar-li més espectacularitat als partits
i al rival, anomenava a l’equip uruguaià
com “los campeones olímpicos”, fet que,
amb el temps, ha induït a confusions.
El 13 d’abril tornaven a jugar el Nacional
contra una selecció de Barça i Europa
(jugant amb la samarreta blaugrana) a
Les Corts. L’alineació: Plattko, Serra,
Alcoriza, Artisus, Sancho, Carulla,
Pellicer, Samitier, Cros, Olivella i SagiBarba. Un autèntic “dream team” dels
anys 20, amb 6 europeístes que van
aconseguir una ajustada victòria per
2-1 contra un Nacional en què jugaven
també 6 dels campions olímpics. Era
la primera derrota ‘oficial’ de la gira i,
segons les cròniques, la selecció BarçaEuropa va jugar un excel·lent encontre,
avançant-se en el marcador per 2-0
(gols de Samitier i Sagi Barba). És en
aquest partit on la gran estrella escapulada Manuel Cros va sortir al camp
amb l’americana de l’Europa per sobre
de la samarreta blaugrana. Aquesta
aparent “boutade”, però, tenia un doble
missatge: el primer que, tot i anar de
blaugranes, aquell era un equip barreja
d’ europeistes i blaugranes. El segon

missatge era que, malgrat els cants de
sirena del Barça, ell es quedava i era de
l’Europa. De totes maneres, aquest fet
de cedir-se jugadors d’un club a un altre
per jugar partits amistosos, era del tot
habitual en aquests anys. Normalment
es feia quan es considerava que el rival,
era d’un potencial molt gran.
Amb unes gestions de darrera hora la
Junta Directiva escapulada va aconseguir que el Nacional romangués
uns dies més a Barcelona i d’aquesta
manera poder disputar així el darrer
partit (tot i que ja es comentava que al
juliol tornarien) contra l’Europa, aquest
cop sense reforços. Així, el divendres
16 d’abril i al camp del Guinardó, els
gràciencs van aconseguir un més que
meritori empat a 1. Segons els diaris,
11.000 persones van assistir al partit. La
gira del Nacional va continuar per més
països, i a primers de juliol tornaven a
Catalunya, tot i que durant aquest temps
van reforçar-se amb Ghierra i Nasazzi,
dos campions olímpics que els equips
Universal i el Bella Vista els hi havien
cedit. El primer partit d’aquest retorn era
contra l’Europa, i el repte era immens ja
que els visitants presentaven a l’onze
inicial 9 campions a París 1924. Tot
i així els europeistes van aconseguir

una victòria de gran prestigi per 1-0.
Al segon partit, el Nacional va jugar
contra el Girona, aconseguint una fàcil
victòria per 0-4. Al darrer encontre es
va tornar a reeditar l’equip combinat
entre Europa i Barcelona, aquest cop
però al camp europeista i amb la samarreta gracienca. L’equip combinat va
presentar la següent alineació: Plattko,
Serra, Walter, Artisus, Sancho, Maurici,
Pellicer, Samitier, Cros, Piera i Alcázar.
El combinat va fer un partit desastrós,
perdent per 0-4. De totes maneres,
aquest no va ser l’únic partit de Samitier
amb l’Europa, ja que al cap d’una mica
més d’un any i amb motiu de la Festa
Major de la Vila de Gràcia, el club va
aconseguir portar el potent equip txec
de l’Sparta de Praga. Es van jugar dos
partits, al primer d’ells l’Europa es va
reforçar amb Peidró del Sants i Zabala
de l’ Espanyol (empat a 2). En el segon
partit hi van actuar: Florenza; Serra,
Alcoriza; Artisus, Pelaó, Maurici; Pellicer, Samitier, Cros, Zabala, i Alcázar
i el resultat també va ser d’empat a 2,
marcant per l’Europa Cros i Zabala. Cal
dir que aquests partits són dels primers
encontres que es té constància gràfica
que l’Europa vestia amb la samarreta
escapulada i els pantalons blaus. Mai
més ha tornat a canviar d’uniforme.

CLUB I FEMENÍ
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ICOF: nou soci col·laborador del club
[Redacció] · L’ICOF (Institut de la Còr-

nia i d’Oftalmologia), situat al carrer
Camèlies número 18, ben a tocar del
Nou Sardenya, se suma a la llista de
prestigioses empreses col·laboradores
del Club Esportiu Europa.
L’Institut va ser fundat l’any 1994 pel
Dr. Germán Arango García. És al 2014,
20 anys després de la seva inauguració,
que es produeix el relleu generacional a
càrrec de la Dra. Alexandra Arango Rodríguez, directora mèdica i especialista
en còrnia, superfície ocular i cirurgia
refractiva. El centre posseeix 240 me-

tres quadrats destinats a l’exploració i
diagnòstic de malalties oculars i 140
metres quadrats de quiròfans on es realitzen cirurgia de cataractes, glaucoma,
parpelles, retina, còrnia...
Diversos socis i aficionats de l’Europa ja
són clients d’aquest prestigiós centre oftalmològic. A l’acte de signatura del conveni hi van ser presents per l’Europa el
president del club, Guillaume de Bode,
i el responsable de màrqueting, Xavier
Garcia. Per part de l’ICOF van assistir
la doctora Arango i la responsable de
comunicació, María Gómez

Conveni esportiu amb ISL Futbol
[Redacció] · El CE Europa i l’empresa ISL Futbol

han signat un conveni per portar jugadors nordamericans a entrenar amb l’Europa, facilitant
també a la inversa beques universitàries per
anar a estudiar als Estats Units.
ISL, representada a Catalunya per jugadors
coneguts al futbol català, alguns d’ells fins i tot
amb passat escapulat, té llicència internacional
amb altres clubs, com el FC Barcelona, i organitza sessions d’entrenament, visites culturals,
amistosos i beques universitàries. Jugadors de
l’Europa podrien anar a estudiar i jugar a les
lligues universitàries dels Estats Units. El club
rep, fruit de l’acord, una compensació econòmica
per totes les gestions esportives.

Aquesta temporada ja hi ha a Gràcia jugadors
nord-americans entrenant i jugant amb diferents
equips de base de l’Europa. Els dos recintes esportius escapulats són sovint la seu de sessions
formatives d’ISL amb nens vinguts de l’estranger.
Fins i tot el vídeo promocional de la companyia
a Barcelona, en anglès, incorpora el reclam
mediàtic del FC Barcelona però se centra en
l’experiència d’un nen que ha visitat Catalunya
i juga amb el CE Europa.
A l’acte de signatura del conveni hi van ser
presents el president Guillaume de Bode, els
directius Arturo Ramírez i Ferran Iraola, el coordinador Albert Ametller i, per part d’ISL, Àlex
Isern i Pere Segarra

Venda de roba oficial del club Femení A: feina feta
[Redacció] · El Nou Sardenya disposarà aquest
cap de setmana d’un racó, sota la tribuna de
l’estadi, per a la compra de roba del CE Europa.
Aquest ‘petit mercat’ facilitarà als aficionats i seguidors roba -per estrenar- amb els colors i l’escut
del club corresponents a models i/o marques de
temporades anteriors.

És una bona oportunitat per a fer un regal o per a
comprar els primers articles escapulats a un bon
preu. L’estand estarà disponible el dissabte 16
d’abril al matí (durant tot l’horari d’activitat de l’Escola de Futbol) i el diumenge 17 d’abril des de les
10:30 hores i fins a la finalització del partit de lliga
de Tercera Divisió entre l’Europa i el Masnou

[Redacció] · Amb 32 punts i l’equip situat a la cinquena

posició de la taula a l’inici de la jornada 23 del campionat,
l’Europa ja té la feina feta i la permanència assegurada un
any més a la Segona Divisió del futbol estatal.
Situat 16 punts per sobre de l’equip que marca el descens
(La Roca), l’equip d’Álvaro del Blanco sap que la temporada
2016/2017 seguirà competint a la divisió de plata. El darrer
triomf a L’Estartit (0-3) va certificar la feina d’un equip que
té ara per endavant quatre partits per donar per finalitzada
la lliga: AEM i La Roca -consecutivament a casa-, Espanyol
B a Sant Adrià i tancament del calendari rebent al Nou
Sardenya el San Gabriel. L’equip afrontarà aquests partits
ja sense pressió de cap tipus

8

CAMPUS

17 d’abril del 2016

