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editorial
No deixar passar ni una
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El club, al costat dels Castellers de la Vila
de Gràcia en l’any del seu XXè aniversari
La colla va ser convidada a viure en directe el derbi entre l’Europa i el Sant Andreu

Són necessaris fets i no paraules. Aquesta és una frase molt utilitzada per quedar bé, però s’ha de convertir en una realitat quan
ens referim a la lluita contra la violència (verbal i física) i la defensa del ‘Joc Net’ en totes les interpretacions i aspectes del joc.
Els derbis entre l’Europa i el Sant Andreu de la temporada
2015/2016 van evidenciar moltes actituds no desitjades, van estar
rodejats d’insults i provocacions externes a l’Europa, van romandre absents de condemnes i no
La lluita contra la es va actuar per a l’eradicació
de l’arrel del problema. Com
falta de civisme
era d’esperar, aquests factors
es van repetir en l’Europa-Sant
al futbol català,
Andreu de finals del mes de
els insults i la
novembre. Abans del derbi hi
violència, ha de
havia, sobre la taula, la proser radical i clara posta andreuenca de repetir
el pacte de rebaixa de preu al
50% per a les dues aficions en
els partits de la primera i segona volta. L’Europa no podia acceptar de nou un acord similar mentre el greuge rebut per l’entitat no
fos reparat i el civisme en l’entorn del partit -ara i en el futur- fos
una garantia social. No es podia acceptar per dignitat, per defensa del ‘Joc Net’ també a les graderies i per respecte a l’honor del
CE Europa i dels seus socis.

[Redacció] · L’Ajuntament de Gràcia va acollir el
passat 23 de novembre l’acte inicial de celebració dels 20 anys del primer assaig dels Castellers
de la Vila de Gràcia.

La pluja va impedir la repetició del primer assaig
a l’aire lliure, ara fa dues dècades, a la Plaça del
Sol. No obstant, l’acte institucional es va poder
celebrar dins les instal·lacions de l’Ajuntament, a
la Plaça de la Vila. Allà, els castellers van presentar el logotip de celebració del XXè aniversari i un
recull d’actes que es faran al llarg de l’any 2017.

Representant l’Europa van assistir tres membres
de la seva Comissió Social: el president Ramon
Ortiz, Xavier Garcia i Àngel Garreta.
En finalitzar l’acte, Ortiz va fer entrega d’un quadre commemoratiu al president dels Castellers
de la Vila, Joan Carles Llibre, i al cap de colla,
Raimon Garriga. Una nodrida representació dels
castellers va acompanyar els més animosos
socis i aficionats de l’Europa, ubicats al gol sud
de l’estadi, en el derbi del passat dia 27 al Nou
Sardenya contra el Sant Andreu

Tant és si era abans l’ou o la gallina, si la rivalitat ha arribat fins
els nostres dies des de fa més d’una dècada o qui va tirar la primera pedra. El que queda clar és que en ple segle XXI les provocacions i els insults col·lectius (ningú pot respondre d’una o dues
persones individualment) no tenen lloc als camps de futbol i que
en la lluita que fa temps defensa l’Europa per viure un ‘futbolcat’
proper, familiar i respectuós és clau no deixar passar ni una
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Els Ben Plantats tornen a Sant Medir

El CE Europa es federa oficialment com a colla de la dolça festa gracienca
[Àngel Garreta] · El proper 3 de març del 2017

serà històric per a l’Europa i, de retruc, pels
amants de la dolça festa de Sant Medir. El club
escapulat ha decidit oficialitzar-se dins la Federació de Colles i formar part, a tots els efectes,
d’aquesta bonica tradició gracienca.
Aquest any 2016 l’Europa tornava a participar
de Sant Medir com a entitat convidada i gràcies
a la colla La Tradicional, qui va facilitar tota la
logística. De dia, el club va fer el recorregut pels
carrers de Gràcia amb una selecció de nois i
noies de l’Escola i el Futbol Base. De nit, amb jugadors, capitans, entrenador, directius, capitans
d’altres equips de base o femenins i convidats.
Una manera de procedir que és la intenció que
es mantingui com a tret característic propi.
En la propera edició, però, l’Europa ja desfilarà
pels carrers, matí i vespre, com a colla pròpia,
amb la seva bandera, els seus cavalls i camions i els seus romeus i romeves de Sant Medir.
‘Els Ben Plantats’, que és com es dirà la nova
colla -primera que es crea a Gràcia des de l’any
2000- agafa el nom de la que el club va impulsar
i mantenir durant unes quantes temporades dels
daurats anys 20 del segle passat.

Programa dels Ben Plantats dels anys 20

Dibuix de la revista ‘El Xut’ il·lustrant els Ben Plantats

Aquests dies els impulsors de la recuperació de
la colla, dinamitzada des de la Comissió Social
del club, perfilen els estatuts d’Els Ben Plantats
i preparen ja la logística de la seva posada en
escena pel proper 3 de març
Nens de l’Europa repartint caramels el 3 de març del 2016

Capitans del Primer Equip i Femení A al camió de nit

FUTBOL FORMATIU
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Els tècnics opinen sobre l’acadèmia de l’Europa
En la primera temporada d’aplicació d’aquesta metodologia de treball els resultats comencen a ser satisfactoris
“Al principi vaig pensar que
les formacions suposaven una
obligació més i un esforç poderhi assistir, però finalment em
vaig sorprendre ja que m’ha
agradat molt i espero que hi
hagin més, que siguin igual
d’amenes i interessants” reconeix Lluís Anglada, entrenador
del Cadet D.

[Redacció] · L’acadèmia interna
de l’Europa ja ha fet diverses
formacions a entrenadors i les
sensacions generals són més
que positives. A continuació
podem veure algunes de les
opinions dels entrenadors i els
formadors que han participat:

“Considero que les formacions
que ens estan donant al club
són espectaculars. Ens ajuden
a conèixer encara millor el club
i fa que tots els entrenadors
anem pel mateix camí. Ja sigui
des del punt de vista logístic, metodològic, d’aspectes

formals o en quant a la base
del model de joc que es vol
implantar. Personalment, a mi
em serveixen per aprendre dels
meus companys. També per
aprendre coses del club, ja que
és el meu primer any aquí. Les
presentacions són d’un nivell
molt alt i la predisposició dels
participants fa que siguin molt
positives“ afirma Héctor Morillo,
entrenador del Juvenil A.
“Em sembla una molt bona idea
realitzar formacions. Reunirnos i poder posar en comú les
nostres idees, experiències,

“Em sembla un total encert seguir fent formacions conjuntes,
ja que d’aquesta manera tots
els entrenadors tenim el mateix
factor comú. Això, beneficia al
jugador per poder anar pujant
inquietuds i inseguretats, fa de categoria amb mateixa idea i
que puguem aprendre com model de joc” ens explica Joan
a entrenadors i també com a Ferré, entrenador de l’Infantil
persones” admet Juan Correa, A. Per la seva banda, Roger
entrenador del
Navarro, de
Juvenil B. Per la
l’Infantil B,
“Les
formacions
són
seva banda, Jorconsidera
di Puig, entrenaun fet diferencial
que “és molt
dor del Juvenil
positiu, es
que
ens
farà
créixer
C diu que l’acavan tractar
dèmia li sembla
com a entrenadors molts punts
molt interessant
que la ma“més enllà del i millorar i plantejar joria sabem
contingut, que
coses on incidir”
però molts
és molt útil, tamcops oblibé suposa un
dem o senzillament no i presdia al mes on tots els entrena- tem prou atenció en el nostre
dors del club podem compartir, dia a dia. Considero que millodebatre i dialogar”.
rar aquests punts produeixen
un gran enriquiment personal
“Aquest tipus de formacions i alhora ens fan millorar en la
ens ajuden directament als
entrenadors per fer créixer els
coneixements i la interacció
entre els diferents entrenadors fa que entre nosaltres
descobrim coses que ajuden
a aplicar els coneixements en
els nostres equip. Sens dubte,
qui surt guanyant és el club, ja
que els entrenadors milloren i
això fa millor a l’Europa” ens
descobreix Jandro Esteban,
entrenador del Cadet A. A Xevi
Vilamala, del Cadet C li sembla
“una bona iniciativa per millorar
la formació i els coneixements
dels entrenadors”.

nostra tasca de gestors d’equip
i com a educadors. A nivell
metodològic serveix per pensar
si estem entrenant de la millor
manera possible”.
Per la seva banda, el coordinador del futbol formatiu, Albert
Vivó manifesta que “l’experiència està sent molt bona. Amb
les formacions busquem donar
valor afegit als nostres entrenadors i que després es reflecteixi
en la formació dels esportistes.
Volem que els entrenadors tinguin molts recursos i que això
els hi permeti gaudir de l’entrenament i la competició”.
Un dels coordinadors de base
i el formador d’aquesta acadèmia, Gerard Piniés, explica que
“els objectius que perseguíem
s’estan complint de forma molt
positiva. Les formacions esdevenen un espai de creixement.
A part dels coneixements,
hi ha un aspecte humà molt
important, que enriqueix als
entrenadors i el funcionament
del club. Em refereixo a les
relacions interpersonals entre
els entrenadors de l’Europa,
de seguida es pot apreciar com
aquest vincle es veu enfortit al
compartir moments de reflexió
en comú. Treballar en equip és
bo per a tots i el club”

PRIMER EQUIP
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L’Europa troba el seu camí
El gran partit a Granollers marca el nord a seguir

[Redacció] · La situació de

l’Europa dins el grup V de la
Tercera Divisió segueix complicada. No obstant, els dos
darrers partits (un derbi sempre
motivador i un duel a domicili
més fred ambientalment) han
suposat un gir positiu en el joc
i el rendiment dels jugadors.
L’empat contra el Sant Andreu i
la victòria ‘in extremis’ al minut
90 a Granollers conviden a
l’optimisme pel que es refereix

a haver trobat la tecla que calia
tocar per començar a encaixar
l’equip i marcar un camí.
Haver trobat aquesta tecla no
té perquè significar una ratxa
estratosfèrica de triomfs i punts
de forma consecutiva, quelcom
complicadíssim d’assolir per
a qualsevol equip i que es va
donar la temporada passada
a les files de l’Europa com un
fet històricament puntual, però
sí que deixa en evidència, i

molt, quina línia cal seguir. Per
actitud, entrega, joc, capacitat
ofensiva, ordre defensiu i intensitat, el partit de Granollers hauria de ‘fotocopiar-se’ i repetir-se
de nou cada jornada.
L’equip es va mostrar fort,
amb caràcter i decidit, com si
el temps no hagués passat
i l’Europa fos el dels darrers
quatre play-offs consecutius.
Treballant així es podrà sortir
de sota i salvar els mobles
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Contra l’homofòbia al futbol
El derbi entre l’Europa i el
Sant Andreu va servir de
marc d’una pionera iniciativa impulsada per la revista
Panenka en lluita contra
l’homofòbia al món del futbol,
un entorn on aquest tema
encara és força tabú.
Els capitans dels dos equips

van lluir un braçalet amb els
colors de l’arc de Sant Martí,
deixant de banda per un dia
les respectives senyeres.
Els equips de Primera Divisió
van sumar-se una setmana
després a la bona iniciativa
de Panenka

Un debutant de la casa al derbi
El petit clàssic recent del
futbol català, l’Europa-Sant
Andreu, va servir per veure el
debut d’un recent fitxatge del
Primer Equip, Gerard Tejedor
‘Gueri’, però també la darrera
estrena d’un noi de la casa en
partit de lliga del Primer Equip
escapulat.

Ignasi Varona, migcampista
format a la pedrera del club
gracienc i que milita aquesta
temporada a l’Europa B, ja va
fer la pretemporada d’estiu
amb els ‘grans’ i el passat
27 de novembre va jugar els
darrers 10 minuts del derbi
amb molt protagonisme

HISTÒRIA
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MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Xavier Vidal

Can Santpere, la masia europeista
La Vila de Gràcia va tenir un passat ple de masies i terres per conrear, encara que avui ens sembli impossible
de creure. Aquesta Gràcia rural gairebé va perdurar fins
la meitat del segle passat, fins que l’expansió de la ciutat
de Barcelona no va tenir aturador i va anar destruint al
seu pas qualsevol vestigi d’aquest passat.
La llista de masies es llarga i n’hi havia d’imponents i
senyorials com per exemple la de Can Comte o de més
modestes con la de Can Santpere, situada just a l’illa
on es troba el Nou Sardenya. Més concretament les
seves terres estaven delimitades, més o menys, entre la
Travessera de Dalt i els carrers Sardenya, Providència
i Secretari Coloma.
La masia datava del s.XVIII i n’era propietària Eulàlia
Santpere. Amb els anys va passar a mans de Guillem de
Llanas i després a un descendent seu, Jeroni de Llanas.
El 1940 s’enderrocà la casa i només van sobreviure
la capella i la masoveria; les terres van ser venudes
a la família Borés Sans. Com es ja sabut, la directiva
europeista del president Sugot va adquirir una part
d’aquestes terres (majoritàriament una zona boscosa)
per aixecar l’estadi Sardenya. En la adquisició també
s’incloïa la masoveria, que estava situada al que ara
seria el córner de baix del carrer Sardenya.
Aquesta dependència va ser utilitzada com a vestidors
i com a petita oficina, i va durar bastants anys, fins que
també va ser enderrocada.I és que encara que actualment el club viu, logísticament i per distribució de portes
del nou estadi, donant l’esquena al carrer Sardenya,
la història ens diu que bona part de la vida europeista
ha transcorregut per aquest carrer, el carrer que dóna
nom al nostre estadi.

A dalt, la masia, imponent, l’any 1930, una
dècada abans que l’Europa fes acte de
presència pels terrenys per tal d’aixecar
el seu camp de futbol. Sobre aquestes
línies, els vestidors de l’equip entrats al
final de la dècada dels anys 40.
A l’esquerra, a sota, farmaciola del club
dins les dependències de la masia de Can
Santpere. Al costat d’aquest text, vista de
Sardenya en un partit de futbol amb la
masia al fons i al costat del córner.

ACTUALITAT
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L’Europa-ACIDH participa al torneig
‘Cagliari NO Límits 2016’ a Sardenya
L’equip del club adaptat a persones amb intel·ligència límit realitza la seva primera sortida internacional
[Redacció] · L’equip adaptat de
l’Europa-ACIDH, campió del
trofeu ‘Sense Límits’ a Gràcia,
torna la visita al Cagliari.

El propòsit d’aquest campionat
va molt més enllà d’oferir un camí inclusiu a les persones amb
discapacitat intel·lectual. Se’ls
presenten característiques,
com l’extrema flexibilitat i participació en el territori, així valors
de promoció social i cultural.
Gràcies a la Federació ACELL

El club estrena canal informatiu a Telegram
[À. G.] · El club escapulat suma
una nova eina comunicativa
2.0 amb la creació del canal
‘@ceeuropa’ a l’aplicació de
missatgeria Telegram.

Després de les xarxes socials
Twitter, Facebook i Instagram,

arriba un nou canal comunicatiu a Telegram i que, com a
principal novetat, incorpora la
informació immediata.
Qualsevol altra xarxa social cal
ser consultada per informar-se.
És a dir, l’usuari ha d’obrir Twit-

ter, Facebook o Instagram per
mirar, actualitzar el seu ‘timeline’ i cerca la informació. El nou
canal Telegram és de notificació
immediata. La persona registrada al canal de Telegram de
l’Europa (canal només informatiu, sense convertir-se en grup

i a Special Olympics Catalunya,
també són actors principals,
tant a nivell europeu com internacional, com a promotors
d’un concurs social, ideològic,
cultural i turístic. L’EuropaACIDH serà testimoni, per
primera vegada a Sardenya, de
la participació d’equips ‘special’
de futbol del Manchester City,
del FC Barcelona, del ASPAJUNIDE (Múrcia) i del Mònaco.
El passat mes de setembre
l’equip Europa-ACIDH es va

de xat) rebrà una notificació al
seu dispositiu quan el club hagi
enviat una comunicació, foto o
arxiu. Notificació que es rebria
com en qualsevol conversa de
feina, amb un amic o un grup al
propi Telegram o altres aplicacions de missatgeria instantània.
D’aquesta manera, la informació de les notícies del club (no
pas el directe dels partits, que

proclamar campió de la primera
edició del trofeu ‘Sense Límits’
i l’equip ASPAJUNIDE (Múrcia)
del VII Trofeu Internacional
Ciutat de Barcelona de Futbol
Sala / ACELL. L’expedició de
l’Europa-ACIDH comptarà amb
12 esportistes, un entrenador i
dos professionals.
La versió italiana del ‘Sense
Límits’ es juga del 8 a l’11 de
desembre. Serà la segona
experiència internacional del
recent creat equip

no s’enviarà per Telegram) pot
arribar, al segon, a les mans de
cada persona interessada en
les novetats del Club Esportiu
Europa.
Per a registrar-se al canal
només cal afegir l’adreça telegram.me/ceeuropa o, des
de dins de Telegram, buscar
el canal pel seu nom d’usuari:
@ceeuropa
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