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editorial
Una nova estructura esportiva
Un dels principals objectius que la nova Junta Directiva proposava en el seu programa era la creació d’una nova estructura esportiva. Pel que fa al primer equip, tot i que l’Europa havia jugat 4
promocions d’ascens consecutives, el club no estava dotat d’una
estructura a nivell organitzatiu que planifiqués la composició de la
plantilla d’una manera racional i ordenada. Les conseqüències les
estem patint aquesta temporada.
És per això que calia la
La creació de la ﬁgura necessitat de crear la figura
del Secretari Tècnic del Secretari Tècnic. Des d’un
primer moment es va tenir ben
busca establir unes clar que qui reunia les millors
condicions per a aquest càrrec
regles i criteris
era en Fernando Núñez, criat
que no ho deixin
futbolísticament a casa nostra.
tot a l’improvisació Ha estat gairebé 20 temporades jugant a futbol en equips
punters de Segona B i Tercera
Divisió i això li aporta un quelcom especial de coneixements
sobre les necessitats del club. Ell será l’encarregat de dissenyar
la plantilla, de proposar l’entrenador i de crear l’estructura técnica
adient per poder fer el salt a categories superiors. Amb la creació
d’aquesta figura s’han d’establir unes regles i criteris que no ho
deixin tot a l’improvisació, tot i que de ben segur que hi hauran
errors i es cometran equivocacions perquè el futbol no és una
ciència exacta. Aquesta nova estructura comptarà també amb
un Director de Futbol Formatiu que haurà de posar els pilars per
a recuperar el prestigi perdut. Aquest posarà les bases per a
que, en un futur no molt llunyà, el Primer Equip pugui nodrir-se
amb més freqüència del planter. La millor manera d’assolir èxits
esportius ho porta l’organització, la planificació i estar guiats per
professionals preparats que hagin viscut el futbol de prop
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Els equips de l’Europa-ACIDH van disputar el 33è
Campionat de Catalunya Special Olympics-ACELL
[Ferran Delgado] · Els equips A i B de l’Europa-

ACIDH van disputar el diumenge 2 d’abril la
33a edició del Campionat de Catalunya Special
Olympics-ACELL a Lleida.
Al camp de futbol del Pardinyes es van concentrar
aproximadament 500 esportistes. L’Europa-ACIDH
va inscriure els seus dos equips però, desafortunadament, no va poder augmentar la ratxa de
títols (fins ara havia guanyat tots els campionats
disputats des de la seva fundació). D’una banda,
l’Europa-ACIDH “A” es va topar amb un grup molt
fort. Els seus resultats van ser: Europa-ACIDH 1
- Tastidis 2, Europa-ACIDH 4 - Femarec 5, Terra
Negra 2 - Europa-ACIDH 0.
Per la seva banda, l’Europa-ACIDH “B” tampoc
va tenir sort, signant els següents resultats: TEB
Vallès 3 - Europa-ACIDH 0, Asproseat 2 - EuropaACIDH 0, Club Car 3 - Europa ACIDH 2.
Aquest campionat que ja suma 33 edicions es
disputa en modalitat de futbol sala sobre gespa.
Ara tots dos equips escapulats se centraran en la
recta final del campionat de lliga
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L’Aleví, campió de l’Europa FT Cup!
[Nicolás Arlanzón] · Sota una intensa

pluja, la primera edició del torneig internacional aleví Europa FT Cup va caure
a mans del conjunt escapulat.

El Nou Sardenya va acollir un torneig
amistós que va tenir la participació
de quatre equips: tres locals- Europa,
Premier Barcelona i Pubilla Casas- i un
internacional, l’AS Calcio Kreuzlingen,
que es trobava d’estada a Barcelona.
El torneig va constar de quatre enfrontament de 50 minuts, dividits en dues

meitats de 25: dos semifinals, el partit
pel 3r i el 4rt lloc i la final.
La primera semifinal va enfrontar el Premier Barcelona i l’AS Calcio Kreuzlingen. Un matx dominat pels barcelonins,
que no van donar cap opció als suïssos
(7-1). La segona, entre l’Europa i el Pubilla Casas va acabar amb un resultat
similar: 7-0. En el partit pel tercer i quart
lloc, el Pubilla Casas es va poder refer
de la desfeta contra els graciencs i va
batre l’AS Calcio Kreuzlingen per un
contundent 8-2. Qui tampoc va donar

opcions al seu rival va ser el conjunt
europeista que, a la final, va batre al
Premier per un escandalós 17-0.

Amb una classe magistral d’efectivitat i
de bon joc, els graciencs van proclamarse campions. Després dels xiulets finals,
tot va ser una festa. El resultat era el de
menys i tots els equips van rebre una
copa commemorativa, cada jugador es
va endur la seva medalla i tots es van
fer una foto conjunta demostrant un
gran ‘fair play’.

EUROPA FT CUP
Resultats del torneig

Semifinals
Premier 7 - AS Calcio Kreuzlingen 1
Europa 7 - Publlia Casas 0
Tercer i quart lloc
Pubilla Casas 8 - AS C. Kreuzlingen 2
Final
Europa 17 - Premier Barcelona 0
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Fernando Núñez: “En una bona planificació esportiva
no es poden deixar les coses pel final”
[A. T.] · Fernando Núñez és un dels
mites futbolístics de l’etapa recent de
l’europeisme. Als seus 38 anys mira
enrere i veu 186 partits amb la samarreta escapulada i 21 temporades com a
jugador amateur amb més de 600 partits
a les seves espatlles. Ara, ha decidit
penjar les botes. Ho fa per afrontar un
gran repte: ser el secretari tècnic del
club que porta al cor i en el qual es va
formar: l’Europa.

Content de tornar a casa?
Molt feliç. Sempre he volgut seguir
vinculat al futbol i aportar la meva experiència. Quin millor lloc que al meu
equip de sempre?
Explica’ns com es va gestar el teu
fitxatge pel club...
L’estiu passat vaig rebre la proposta.
Vaig parlar amb Víctor Martínez, Jordi
Vela, Agustí Tenllado… gent que coneixo des de que era un crio i em van
comentar quin seria el projecte i si em
podria interessar el càrrec de secretari
tècnic. Per descomptat vaig dir que sí
d’immediat. Afronto aquesta etapa amb
molta il·lusió.
Encara ets jugador en actiu. Què va
dir el teu actual club, el Sant Cugat,
quan els hi vas comunicar?
Els hi vaig comunicar abans que sortís

la notícia en cap mitjà al cos tècnic i es
van alegrar molt per mi i a més m’estan
ajudant a conèixer més jugadors, ja que
tant José Alcaraz com Ramon Montilla
tenen un ampli coneixement. Els hi estic
molt agraït.
En aquests 2 mesos que portes al
càrrec, com ha estat la teva acollida
a l’Europa per part del soci? I per
part de la plantilla del Primer Equip i
el cos tècnic?
La veritat és que estic encantat amb
tothom. Amb els socis que des de la
meva etapa al futbol base m’he sentit
molt estimat, amb la plantilla que inclús
alguns d’ells han estat companys meus
i amb quasi tots m’hi he enfrontat en
un terreny de joc i, per descomptat,
amb el cos tècnic l’acollida ha estat
immillorable.
Digue’ns, a grans trets, quina serà la
teva tasca com a secretari tècnic.
Fer una mica d’enllaç entre la plantilla i
la Junta Directiva, ajudar-los en el que
pugui, conèixer el màxim de jugadors
possibles i, sempre d’acord amb cos tècnic i directiva, fer la plantilla del Primer
Equip el més competitiva possible.

aviat per dir-ho, però creus que la
plantilla, almenys en un percentatge
alt, pot estar tancada 3 o 4 setmanes
després de finalitzar la lliga?
Aquesta és la nostra intenció. Tenir la
plantilla definida en la seva major part
el més aviat possible. Després sempre
pot haver-hi algún moviment més durant l’estiu però nosaltres pensem que
en una bona planificació no es poden
deixar les coses pel final.

Aquest any està sent una temporada
molt complicada a nivell esportiu per
la manca de planificació. És encara

La confecció de la plantilla amb qui
es consensuarà? I quin tipus de criteris la determinaran?

Com ja he comentat abans, la confecció
de la plantilla será consensuada amb el
cos tècnic i la direcció esportiva. Tractarem de combinar jugadors contrastats
i amb experiència amb jugadors joves
amb ganes de competir i tenir minuts.
Dins del possible volem tenir jugadors
de casa a la plantilla del primer equip.
Després de la pèrdua de l’Àliga, una
previsible reducció de pressupost
pot afectar a que tinguem un equip
menys competitiu l’any que ve?
Nosaltres intentarem que no afecti. És
evident que la mala gestió anterior
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jugadors i poder-los veure en acció i fer
un seguiment als que puguin semblar
interessants.

Tu, actualment, jugues a Primera
Catalana. Veus en aquesta categoria
jugadors joves amb qualitat per a donar el salt amb garanties a Tercera?
Sí. Hi ha jugadors amb
projecció i qualitat su“Intentarem que una ficients per a donar el
possible reducció
salt a Tercera. M’ajuda
bastant jugar en aquesde pressupost no
ta categoria i així poder
afecti per tenir un
conèixer-la millor.

no ajuda però tenim confiança en poder
tenir una plantilla que pugui competir
amb garantia d’èxit.

Has seguit ja alguns
partits del Primer Equip
i també ens consta que
has estat veient altres
equips i jugadors. Sense desvetllar dades ni
noms, tens ja al teu cap
equip competitiu”
una llista de qui podria
Pensant en un futur,
formar part de l’equip
quina estructura a
l’any que ve? Quins
nivell de seguiment de jugadors i
criteris creus que s’han de seguir?
Es tracta de conèixer les mancances equips penses crear?
que pugui tenir aquest any la plantilla Es tracta de tenir controlat el més
i intentar millorar-la. Intentarem portar àmpliament possible el futbol català.
jugadors compromesos, amb ganes de Intentarem tenir la màxima informació,
jugar en un club històric i amb nivell per bases de dades, gent de la meva confiança que m’aporti informacions sobre
poder fer una bona temporada.
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actual ho està demostrant amb Varona i
amb jugadors que actualment entrenen
amb ells i em consta que si la situació
d’aquest any hagués estat diferent, algun jugador més de la pedrera hauria
tingut minuts.

Una de les teves missions, a banda
dels fitxatges, has dit que serà el de
ser un enllaç entre el Primer Equip i
la Junta Directiva. En aquest sentit, Per últim, vols afegir alguna cosa
penses que la teva
més. Li diries alguna
cosa a l’afició?
llarga trajectòria com
“Dins del possible
Poc més. Tant sols dir
a jugador pot ser un
plus en les teves re- volem tenir jugadors que il·lusió, ganes i trelacions amb el vesti- de casa a la plantilla ball per la meva part no
en mancaran. Per això
dor?
del Primer Equip”
esperem que amb l’ajuJo crec que em pot serda de la nostra afició,
vir de molt. Encara sóc
jugador en actiu i encara penso com puguem complir amb els objectius que
qualsevol d’ells així que puc entendre ens proposem
perfectament les seves inquietuts. Això
pot servir per a que puguin tenir més
confiança en mi.
Com a jugador t’has fet al Nou Sardenya en el planter i vas arribar al
Primer Equip en edat juvenil i ben
aviat et vas consolidar. El cas més
recent d’ascens és el de Varona. Què
creus que manca actualment per a
que casos com aquests siguin més
habituals al nostre club?
Hi ha d’haver una sèrie de factors que
ho facin possible. En primer lloc cal procurar que, en un futur, el salt de juvenil al
Primer Equip no sigui tan gran. La nostra
intenció és aprofitar també l’Europa B
per a que els jugadors joves amb projecció vagin adquirint experiència. I una
qüestió important: tenir un cos tècnic al
Primer Equip que tingui confiança en
els joves i els doni minuts. El cos tècnic

actualitat
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Els memorials Cabanas, Vallejo i Navarro, al juny
[Jordi Vela] · Com és tradició des de fa
anys i com a cloenda de la temporada
esportiva, l’Europa organitzarà el seu
torneig de futbol base amb els Memorials en record de Juanma Cabanas i Xavi
Vallejo, dos històrics delegats del nostre
Futbol Formatiu i membres de la penya
Caliu Gracienc.

El Memorial Juanma Cabanas, en categoria Infantil, es jugarà el dissabte 10 de
juny i l’Europa participarà amb el seu actual Infantil B. El Memorial Xavi Vallejo,

en categoría Aleví, serà el dissabte 17
de juny i l’Europa participarà amb el seu
actual Aleví A. Aquest torneig tornarà a
jugar-se en format futbol-11, preparant
el pas dels alevins al futbol ‘gran’.
També al juny es jugarà el Memorial
Agustín Navarro, en categoria Cadet;
será el diumenge 11 de juny i l’Europa
jugarà amb l’actual Cadet A.
De moment, clubs com el Jàbac, el
Cornellà, el Mataró i Nama Sports ja han
confirmat la seva participació

Tu també pots ser un ‘Ben Plantat’!
[À. Garreta] · L’Europa va viure el passat 3 de març

un Sant Medir històric amb la recuperació oficial
com a colla federada d’Els Ben Plantats, l’antiga
colla que el club tenia durant els anys 20 del segle
passat i que, gràcies a l’impuls de la Comissió
Social de l’entitat, va poder repartir caramels com
entitat convidada el 2016 i fer-ho amb entitat pròpia
el 2017.
Els Ben Plantats estan oberts a la participació de
tots els socis del club. Si ets soci o sòcia i vols formar part d’aquesta dolça tradició de Sant Medir sota
els colors de l’Europa, només cal enviar un correu
electrònic a l’adreça: benplantats@ceeuropa.cat
La colla ja prepara la festa del 2018 i fa una crida
social a la participació
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Els femenins de base, la joia de la corona!

El Femení B i el Femení 7 signen dues temporades idèntiques: campiones invictes i ascens de categoria

[J.V. / Fotos: Jordi Longás] · El Femení B
de l’Europa, de categoría juvenil-cadet,
va proclamar-se el passat diumenge 2
d’abril, en guanyar al camp de l’Arrabal, campió de lliga de Segona Divisió
Juvenil.

Amb aquest campionat, l’equip dirigit

[À. G. / Fotos: Nicolás Arlanzón] · Jugado-

res i cos tècnic del Femení 7 de l’Europa
van celebrar el passat dissabte al matí al
Camp de l’Àliga el campionat matemàtic
de lliga de la categoria.
Les escapulades van superar per 9-3 el
Levante Las Planas B i, d’aquesta manera, es van proclamar campiones del
grup 2 de la Segona Divisió femenina

per Cristian Aleza assoleix també l’ascens a la màxima categoria juvenil del
futbol femení català.
Gran temporada de les escapulades
que, fins al tancament d’aquesta edició
de L’Escapvlat, han guanyat els 22 partits de lliga. Premi merescut per l’equip i,

Infantil-Aleví. Títol que, a més, serveix
per pujar de categoria. Les gracienques
tanquen set dies d’èxit total després del
campionat i ascens del Femení B.
Tots dos equips facturen enguany una
temporada molt similar. El Femení 7
també ha comptat per victòries absolutament tots els partits disputats fins a
la data, un total de 22. Les europeistes

especialment, per les jugadores que, tot
i el descens de categoria de la temporada passada, es van mantenir fidels i van
apostar per seguir a l’Europa i recuperar
la categoria perduda.
L’equip el formen el tècnic Cristian
Aleza i les jugadores Núria González,

han transformat ni més ni menys que
l’escandalosa xifra de 230 gols a favor,
encaixant-ne 37 en contra. L’equip, amb
66 punts al capdavant de la taula, en
té 9 més que la Fundació UE Cornellà,
segon classificat i un partit menys, a
falta de dos partits per tancar la lliga.
Contra el seu rival l’Europa té l’average
a favor obtenint la victòria en els dos
duels directes.

Ariadna Antón, Mariona Molins, Clara
Dueñas, Catia Pedrosa, Mónica Casado, Irene Pastor, Carla Le Flohic, Clara
Sánchez, Berta Vilaplana, Maria Ratera,
Alba Morales, Noelia Ramos, Carlota
Granados, Berta Corominas, Claudia
Gomis, Natasha Estivill, Mar Boladeras
i Míriam Longás

El CE Europa vol felicitar per aquest èxit
els tècnics Mar Garcia i Ernest Garcia
i, com no, les jugadores que formen la
plantilla. Aquestes són:
Anna Lucia Tan, Nàstia Ester, Àngela
Farrés, Aina Salinas, Xènia Tena, Mireia
Rossell, Alexia Vidosa, Martina Pujol,
Cèlia Payrato, Josepha Vercammen,
Clàudia Montserrat i Laia Sust
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