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editorial
Relleu generacional
Qui no ha sentit mai aquella frase que diu ‘renovar-se o morir’?
Sense aquest extremisme literal, l’Europa fa uns mesos que treballa amb el fet de potenciar un augment de la seva massa social
i, molt especialment, de la de franja d’edat més jove.
Les persones que actualment van des de ser un nen petit a tenir
aproximadament 30 anys són les que, en el proper mig segle,
tiraran endavant aquest club, es trobi en la categoria que es trobi.

L’Europa, per poder
seguir ben actiu
socialment dins la
divisió que sigui,
necessita sang
nova a la graderia
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Les tarifes i promocions del carnet de soci
Ampliació de la Grada Jove, rebaixa d’alguns preus i bonificacions si portes un nou abonat
[Redacció] · L’Europa ha engegat enguany la
campanya #HoPortemDins, que busca ampliar
la seva massa social, essencialment la més jove,
però a la vegada oferir bonificacions i premiar la
fidelitat dels abonats de totes les categories.

Així, alguns preus han patit variacions a la baixa
i, com a novetat destacada, el límit superior per
formar part de la modalitat ‘Grada Jove’ creix
dels 25 als 30 anys d’edat.

Si els teus amics es fan socis, tu guanyes!
Una de les ofertes d’aquesta temporada i que
s’emmarca dins la campanya de captació de
socis impulsada pel club és la bonificació del
preu del carnet si un soci (que renovi o que es
doni d’alta per primera vegada) suma més socis
al club de la seva mà. El carnet d’aquest abonat
pot acabar-li costant al 50% o totalment gratis.
Com funciona?

És per això que l’Europa activa
una campanya de reivindicació
de futbol popular, aquell que
l’entitat escapulada mai ha
abandonat. Futbol del poble i
pel poble, proximitat amb els
jugadors, tècnics i dirigents,
familiaritat a l’estadi, al bar i a
les zones comuns.

En la gran i desigual lluita amb el futbol d’elit, l’Europa juga la
seva particular lliga de supervivència futura dins un futbol català
molt i molt tocat quant a socis i la mitjana d’edat, en la majoria de
clubs, d’aquest associacionisme. L’Europa, per poder seguir ben
actiu socialment dins la divisió que sigui, necessita sang nova a
la graderia i potenciar el sentiment, amb la gent del seu entorn,
d’una frase que circula molt en els àmbits modestos del futbol: el
teu equip és el que està al costat de casa.

Aquests són els preus dels diferents carnets per
a la temporada 2016/2017:
Grada Jove (17-30 anys): 75€
Soci Infantil (0-17 anys): 35€
Soci Futbol Base (pare/mare/tutor): 75€
Soci Sènior (major 65 anys): 80€
Soci Ordinari: 150€
Soci Protector menor d’edat: 50€
Soci Protector Sènior (+65 anys): 150€
Soci Protector: 300€

Cada persona que es faci sòcia o renovi el carnet
de la temporada passada i porti a oficines una
nova persona a fer-se soci o sòcia (amic, familiar,
company de feina, parella...) veurà reduït el preu
a pagar pel seu carnet al 50%. Si aquesta mateixa persona porta dos nou socis, el seu carnet no
costarà ni un sol euro: el club li regala.
La promoció només és vàlida per a la mateixa
modalitat de carnet de l’abonat o superior

Aquesta casa de l’Europa és, des de sempre, Gràcia, però també
ho és la del veí d’uns metres més enllà, el de Sant Gervasi, Guinardó o Sagrada Família, per citar-ne alguns. Pas a pas l’Europa
busca garantir un altre segle més de vida més enllà de les fites
esportives. Procurar que sigui etern el blau escapulari

Afició jove animant al gol de l’estadi

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

• Contacte

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.

info@ceeuropa.cat
Publicitat: Xavier Garcia (Tel. 627 017 071)
• Informació diària sobre el club

• Redacció i fotografia

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

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

• Dipòsit legal: B-14.046-2010

... qui som?

FUNDACIÓ

18 de setembre del 2016

3

L’Europa presenta el seu primer equip adaptat
En col·laboració amb ACIDH, l’Europa federarà un equip d’intel·ligència límit
[Redacció] · El primer equip adaptat del CE Europa i la fundació ACIDH jugarà un torneig al Nou
Sardenya el dimecres 21 a les 18:30 hores.

Aquesta temporada l’Europa comptarà amb un
equip especial per a persones amb intel·ligència
límit en col·laboracio amb l’ACIDH. Per presentar
l’equip en societat s’ha organitzat un trofeu de
Futbol 7 anomenat ‘Sense Límits’ i que tindrà
presència internacional. Hi participaran el PB
Special Barça, l’AA Espanyol Special, el Cagliari
Calcio 07 (Sardenya) i l’Europa-ACIDH.
El trofeu, impulsat per la Fundació Privada Esportiva Europa, compta amb el suport d’ACIDH,
la federació ACELL, l’UFEC, la Fundació de la
Federació Catalana de Futbol i l’Ajuntament de
Gràcia entre d’altres. Aquesta setmana s’ha
celebrat una roda de premsa de presentació del
trofeu. El ‘Sense Límits’ comptarà amb la presència de cares populars de la televisió, autoritats
esportives del Barcelona, l’Espanyol i la FCF,
així com representants institucionals.
La presentació de l’equip adaptat Europa-ACIDH
comptarà amb un presentador d’autèntic luxe,
l’actor i humorista Toni Albà.

Toni Albà serà
l’‘speaker’ de luxe

El popular còmic serà l’speaker del Nou Sardenya per un dia i s’encarregarà de presentar els
jugadors dels quatre equips adaptats participants del trofeu ‘Sense Límits’.
Albà també destil·larà una bona dosi del seu
particular humor i serà l’encarregat de dirigir
els diversos parlaments de les autoritats en les
pauses entre partits.
Recordem que tots els socis i aficionats de
l’Europa, així com del futbol català i popular
en general, estan convidats a venir a veure la
presentació del primer equip europeista adaptat
a persones amb intel·ligència límit.
L’entrada al torneig (que constarà de dues semifinals i una final, tot de forma seguida el mateix
vespre) és totalment gratuïta.
Trofeu Sense Límits
Lloc: Nou Sardenya
Data: dimecres 21 de setembre
Inici partits: 18:30 hores
Entrada: gratuïta
Participants: Europa-ACIDH, PB Special Barça,
AA Espanyol Special i Cagliari Calcio 07

El nou equip escapulat no podia tenir
millor mestre de cerimònies per a la
seva presentació, que anirà a càrrec
de l’humorista i actor Toni Albà.
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Tres cares noves al Primer Equip
Amb la temporada iniciada, l’equip fitxa Òscar Sielva, Dani Márquez i Javi Navarro

Javi Navarro (a la imatge de l’esquerra al fons) i Òscar Sielva (en la mateixa foto amb la pilota) van debutar a Olot. A la dreta, Dani Márquez en l’amistós disputat a Sant Ildefons
[Sònia Pérez] · El Primer Equip allarga el

mercat d’estiu amb tres nous jugadors,
dos migcampistes i un davanter, fins
completar les 21 fitxes actuals.
Els mitjos Òscar Sielva (Marbella), Dani
Márquez (Alcorcón) i el davanter Javi
Navarro (Málaga juvenil), s’incorpren
a la disciplina del club gracienc. Amb
aquestes reforços la direcció esportiva
dóna per tancada la plantilla pel que fa
a zones mitges i ofensives.

Òscar Sielva -25 anys i natural d’Olotés un experimentat migcampista que
arriba del Marbella de Segona B. Sielva
va debutar a Primera amb l’Espanyol la
temporada 2008/2009 jugant cinc partits
a la màxima categoria. Ha passat per les
files del Cartagena (a Segona), l’Olot i
el Marbella. Amb la selecció espanyol
sub’19 va arribar a proclamar-se ni més
ni menys que campió d’Europa. El jugador va debutar la setmana passada al
duel Olot-Europa, a la seva ciutat.

La reacció a la lliga comença per
l’Europa-Manlleu del Nou Sardenya
El campionat de lliga de Tercera Divisió
no ha començat bé pel Primer Equip
de l’Europa. Un empat a casa en la
jornada inaugural contra el nouvingut
La Jonquera i tres derrotes seguides
(Peralada i Olot a domicili i Vilafranca
a casa) deixen l’equip amb 1 punt de
12 possibles.
No obstant, l’Europa ja sap el que és
alçar el vol després d’un mal inici de

primera volta, precisament agafant
d’exemple la temporada passada,
17è classificat a gairebé mig ‘curs’ i
finalment tercer, disputant la quarta
promoció d’ascens consecutiva.
L’Europa-Manlleu d’aquest diumenge
18 de setembre a les 18:30 hores a
l’estadi, ha de ser el punt inicial de la
remuntada d’un equip cridat a lluitar
pels objectius fins al final

Qui també va formar part de les categories inferiors de la selecció estatal
és Dani Márquez -22 anys i natural de
Barcelona-. Va jugar amb les sub’16,
sub’17 i sub’18. Sorgit de la Gramenet,
ha militat a l’Atlético de Madrid (des del
juvenil fins l’equip ‘C’), els dos filials
del Villarreal i la temporada passada al
segon equip de l’Alcorcón. Márquez ja
ha jugat un partit amistós amb l’Europa,
amb la temporada començada, a Sant
Ildefons.

Per la seva banda, Javi Navarro -19
anys i natural de Barcelona- és un davanter centre que va jugar la temporada
passada al Málaga de Divisió d’Honor
juvenil i que és sorgit del futbol base de
l’Espanyol. El davanter també va jugar
uns minuts a Olot, debutant oficialment
en lliga.
La plantilla incorporarà segurament un
defensa més per tancar el mercat d’estiu
de forma definitiva

Els dorsals fixos
de l’equip per a
aquesta temporada
1- Fer
2- Joel
3- Rojas
4- Cano
5- Uri
6- Javi Iglesias
7- Rubi
8- Alberto
9- Abel Rita
10- Civil
11- Jordi Cano
12- Dani

13- Boison
14- Reverter
15- Denis
16- Sielva
17- Gonzalo
18- Fran Bea
19- Navarro
20- Varona (Filial)
21- Campoy
2223- Joel Coch
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El Cadet B, campió del Memorial Cabanas

[Sònia Pérez] · Aquest 2016 els trofeus Memorial

Cabanas i Memorial Vallejo s’han traslladat a
l’inici del curs, enlloc de jugar-se, com era habitual, en finalitzar la temporada. S’ha buscat, així,
potenciar el torneig amb els equips en forma per
iniciar la competició de lliga i no pas mig ‘desconnectats’ de la temporada en curs.

aquest cop contra el Masnou, començava amb
més igualtat. Però finalment era el Masnou qui
amb un xut de falta directe estrenava el marcador. El partit acabava amb un nou gol del Masnou
per acabar el matx amb un 0-2.

El passat diumenge a la tarda, dia de la Diada
Nacional de Catalunya, el Cadet B de l’Europa
es va proclamar campió del Memorial Cabanas
en imposar-se a la selecció de jugadors xinesos
de Nama Sports i als del Masnou.

Finalment, els dos equips catalans disputaven
el partit decisiu, atacant tots dos equips però
sent l’Europa qui es posava per davant en el
marcador. En els últims minuts del partit, amb
un 2-0 a favor de l’equip local, posava emoció
al joc un gol del Masnou, qui volia posar difícil
que es quedés la copa a casa.

S’iniciava el torneig amb superioritat escapulada
en un partit on la selecció xinesa no va poder
fer res per evitar la golejada de l’equip local, el
qual va aconseguir pujar al marcador un 5-0. El
segon partit, on jugava de nou la selecció xinesa,

Finalment, el Cadet B de l’Europa es proclamava
campió del Memorial Cabanes en la seva setena edició, primera que es disputa abans de la
temporada oficial i donava la primera alegria de
base de l’any al club
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Nama Sports, nova empresa col·laboradora
L’Europa signa un nou ‘Soci 1907’ amb l’entitat catalano-xinesa i acull la formació de nous talents

[Àngel Garreta] · La sala de premsa de l’estadi
Nou Sardenya va acollir la setmana passada
la signatura del conveni de col·laboració entre
l’Europa i Nama Sports.

L’empresa catalano-xinesa, fundada per Nacho
Guerrero i Ma Dong, és nou ‘soci 1907’ del CE
Europa com a empresa col·laboradora. Nama
Sports és una empresa esportiva que busca
formar joves valors xinesos amb la metodologia
esportiva de casa nostra.
A la taula de ponents de l’acte van estar presents el president de l’Europa, Guillaume de
Bode, el coordinador del futbol formatiu escapulat, Albert Vivó, i el citat Nacho Guerrero
de l’empresa Nama Sports. En aquest sentit,
Guerrero va manifestar que aquest conveni
“ens ajudarà a millorar el nivell del futbol dels
joves xinesos amb la metodologia d’aquí, i res
millor que fer-ho amb un club centenari”. El
responsable de Nama Sports va assegurar que
estava convençut que l’acord seria “per molts
anys”, i va donar les gràcies a Albert Vivó “pel
treball que està fent amb els nostres nois en les
setmanes que fa que estem aquí. Se senten un
més de l’equip i estan molt integrats amb els
seus nous companys”.

Des de fa dues setmanes, alguns joves xinesos,
residents a Catalunya, ja s’entrenen amb els
equips de l’Europa. El club forma 14 jugadors
entre les edats d’onze a setze anys, que entrenen amb diferents equips del futbol formatiu
gracienc (sense prendre part de la competició
federada).
L’acord, que s’allarga més enllà del conveni de
‘Soci 1907’, inclourà lloguer de l’estadi per part
de Nama Sports en les hores que aquest no té
activitat europeista. L’empresa catalano-xinesa
realitzarà entrenaments i amistosos, supervisats per entrenadors i coordinadors de l’Europa.
En aquest sentit, el president de l’Europa es
va mostrar satisfet per poder realitzar aquest
conveni i “ajudar a joves jugadors a potenciar
les seves capacitats esportives” i va agrair a
Nacho Guerrero i Ma Dong, responsables de
Nama Sports, “la seva predisposició a collaborar amb l’Europa”.
Finalment, una selecció de jugadors de la Xina
van prendre part el passat diumenge a la tarda del Memorial Cabanas de categoria cadet,
en format triangular competint pel títol amb el
Masnou i el club campió, el de casa, l’Europa
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Calendari anual de competició de l’Escola
Tot l’any esportiu 2016/2017 al detall: configuració d’equips, Lliga, Copa i final de curs
[Redacció] · L’Escola de Futbol del Club Esportiu
Europa ja ha definit el seu calendari de la temporada 2016/2017 pel que fa a totes les seves activitats:
entrenaments, partits per agrupar equips, competició interna de lliga i copa (equips i aficionats) i
final de curs.

El 26 (pels torns de dilluns-dimecres) i el 27 de setembre (pels torns de dimarts-dijous) començaran
els entrenaments dels nens i nenes de l’Escola
per a totes les edats. El primer cap de setmana
d’octubre no hi haurà partits. Els primers duels, que
serviran per equilibrar al màxim la plantilla i mirar
de repartir el millor possible el ‘pes futbolístic’ dels
jugadors, s’iniciaran el dissabte 8 d’octubre. Aquestes proves duren tres setmanes, fins al dissabte 22
d’octubre. Aquell dia s’acabaran totes les proves
d’equilibri i els responsables de l’Escola configuraran les diferents plantilles, que rebran, com cada
any, noms de països d’arreu del món.
El dissabte 29 d’octubre tornarà a haver-hi descans
de partits per donar peu a l’inici de la Lliga (del 5
de novembre al 4 de març). Pel mig, hi haurà descans nadalenc del 22 de desembre al 8 de gener
de forma ininterrompuda. El dissabte 11 de març
començarà la segona competició anual que sempre
disputa l’Escola: la Copa. Aquesta finalitzarà el dia
10 de juny.
El divendres 16 de juny hi haurà la tradicional festa
de final de curs, amb premi per a tots els jugadors
i equips de l’Escola i reconeixement especial pels
campions de Lliga i Copa, ja sigui els equips o les
aficions que els acompanyen, que també disputen
una especial competició paral·lela.
En dies específics es tornarà a jugar, un any més,
la particular lligueta de pares i mares dels jugadors
de l’Escola, en dates encara per determinar

El Juvenil A vol oblidar les angoixes de la temporada passada
[Redacció] · Les principals lligues ja
han donat inici entre finals d’agost i
principis de setembre. Dels 4 grans
equips del club (Primer Equip, Filial, Juvenil A i Femení A), només el
Juvenil A es manté invicte dins la
seva categoria.

Els nois dirigits enguany per Héctor
Morillo han disputat, fins a tancament d’aquest article i abans de la
jornada del cap de setmana del 17
i 18 de setembre, tres partits: dos
empats inicials i un triomf al Nou
Sardenya el passat dissabte.

D’aquesta manera l’equip ocupa,
inicialment, una còmode posició a la
zona mitja de la classificació.
L’objectiu d’enguany passa per no
voler veure de prop, en cap moment,
la zona de descens
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