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editorial
Nous reptes, noves il·lusions

Comença un nou curs esportiu. A nivell del Primer Equip i el Juve-
nil A ,el club espera no passar l’angoixa de la temporada anterior. 
Des de la secretaria tècnica s’ha treballat de manera pacient però 
constant per a confeccionar unes plantilles competitives en què 
l’evolució dels campionats respectius marcarà els objectius i els 
reptes a assolir.

Per la seva banda, l’Europa B, novament de la mà de David Vila-
joana, intentarà consolidar-se 
en les posicions capdavanteres 
de la seva categoria. Pel que fa 
al Futbol Formatiu, els retorns 
de Ramon Gatell coma direc-
tor i de Gonzalo Riutort com a 
tècnic del Juvenil A marquen 
l’inici d’un treball il·lusionant. 
Així mateix, el club renova la 
seva aposta ferma i decidida 
pel futbol femení que ens ha de 
dur, en un futur no molt llunyà, 
a aconseguir fi tes somiades.

Quant a l’Escola, el relleu de Xavi Lucas, a qui des d’aquesta 
editorial agraïm la seva gran feina, recau a mans d’Òscar Belis i 
amb ell l’objectiu de seguir en constant creixement. A nivell institu-
cional, la Junta Directiva treballa sense descans per redreçar 
situacions malmeses en els últims anys i poder posar plenament 
en marxa el projecte de model de club al qual molts socis van 
donar la seva confi ança. Uns socis que tindran plena informació 
en l’assemblea del proper setembre i que aviat es convocarà.

En defi nitiva, molts reptes per a una temporada que ha de signifi -
car el punt de partida per a cotes més altes  

Aquesta temporada
ha de signifi car

el punt de partida
per a cotes més
altes en molts

nivells de l’entitat,
ja sigui en àrees

esportives o
institucionals

Les ofi cines del club compten amb un nou producte ofi cial ideal per a aquests dies: la tovallola 
blava de l’Europa amb l’escut i el nom cosits. Els capitans de l’equip ja tenen la seva i ara tots els 
socis, afi cionats, jugadors de base i familiars podran aconseguir-ne una. El preu de la tovallola, 
disponible a les ofi cines del club, és de 12€ per a socis del CE Europa i jugadors del club i de 15€ 
per a la resta del públic 

A la venda la tovallola del club

L’Escapvlat per dins...

“L’Escapvlat” és un mitjà de comunicació 
ofi cial del CE Europa que depèn de forma 
directa del Departament de Premsa i vinculat 
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.

• Edició i Consell Rector

Junta Directiva del CE Europa

• Direcció

Agustí Tenllado (directiu)
Àngel Garreta (cap de premsa)

• Maquetació
Àngel Garreta

• Redacció i fotografi a
Àngel Garreta, Agustí Tenllado, Sònia 
Pérez, Fran Capell i Josep M. Clemente

• Fonts informatives i gràfi ques
Arxiu documental i web del CE Europa.

• 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?

Els capitans Álex Cano i Alberto González ja tenen la seva tovallola ofi cial
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El Femení A jugarà la ‘Final Four’ de la Copa Catalunya
Gavà acollirà, en dos dies diferents, les 
semifi nals i la fi nal de la Copa Catalunya 
femenina. Espanyol, Seagull, Barcelona 
i Europa jugaran les semifi nals el dia 25 
d’agost. L’Europa ho farà contra el FC 
Barcelona a les vuit del vespre.

La Federació Catalana de Futbol ha 
confi rmat al 100% el lloc, les dates i 
horaris de les semifi nals i fi nal de la 
Copa Catalunya femenina 2017. Espa-
nyol i Seagull obriran el foc el divendres 
25 d’agost a les 18 hores i acte seguit 
jugaran escapulades i blaugranes a 

les 20 hores. L’escenari, La Bòbila de 
Gavà. Els equips classifi cats per a la 
fi nal la jugaran el diumenge 27 a les 
12 del matí.

L’encontre de semifi nals es podrà seguir 
en directe, amb incidències del joc i fo-
tos, pel compte Twitter ofi cial dels equips 
femenins de l’Europa @europafemeni. 

El conjunt gracienc disputarà la seva 
quarta semifi nal de la història, màxima 
ronda fi ns on ha arribat el sempre crei-
xent equip europeista 

Cristian Aleza, nou tècnic de l’equip
El fi ns ara tècnic del Femení B agafarà les 
regnes de l’equip de Segona Divisió després 
de la marxa d’Álvaro del Blanco per motius 
laborals.

Cristian Aleza va arribar fa un any a l’Europa 
i ha estat l’entrenador del Femení B, amb 
qui ha aconseguit guanyar la lliga Juvenil de 
Segona Divisió, assolint l’ascens a la Primera 
Divisió de la categoria. Aleza és entrenador 
amb el 3r nivell nacional i té diferents cursos 
de metodologia i tàctica.

El passat dilluns 7 d’agost el tècnic, al costat 
de les jugadores renovades i les noves incorporacions, va donar inici a la pre-
temporada. La llista d’amistosos de l’equip per a aquest agost es pot consultar 
online en una secció específi ca de la portada de la pàgina web ofi cial del club 

Imatge del Barcelona-Europa de la darrera semifi nal escapulada el 2014

Torna el carnet de col·laborador del futbol femení
L’àrea de Futbol Femení del 
CE Europa recuperarà en-
guany una antiga iniciativa 
de la secció, el carnet de col-
laborador.

Per tal d’impulsar encara 
més el constant creixement 
del futbol femení dins l’entitat 
escapulada, tots els socis i 
simpatitzants del club que ho 

desitgin podran fer-se amb 
aquest carnet per 20€ anuals i col·laborar, així, a l’impuls de totes les seccions 
i a seguir mantenint el primer equip femení com a equip punter de la segona 
màxima categoria del futbol estatal. El carnet, del mateix tamany i material que 
el de soci però amb motius gràfi cs específi cs de futbol femení, estarà pròxi-
mament disponible. Es comunicarà la data via xarxes i el portal web ofi cial 
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Un equip jove, de casa i competitiu

Alieu en una imatge al Torneig d’Històrics

L’Europa 2017/2018 afronta molts 
canvis dins la seva plantilla, no 
només pel que fa al número d’en-
trades i sortides de jugadors sinó 
també per la filosofia que implantarà 
aquesta temporada (la primera que 
serà completa) la nova Junta Di-
rectiva i el nou organigrama tècnic 
esportiu amb el secretari tècnic Fer-
nando Núñez al capdavant i el cos 
tècnic encapçalat per Joan Esteva 
i Matias Borsot.
 
La plantilla de l’Europa, a data 
d’aquest article encara sense tancar 
al 100%, presentarà una mitjana 
d’edat de les més joves de tota la 
lliga: 23’5 anys, on el més gran és 
un dels capitans, Alberto (31 anys) 
i el més jove un altre central recent 
ascendit del Juvenil A, Guillen (18 
anys). Durant la confecció de la 
plantilla o bé durant la pretempora-
da s’han confirmat tres incorporaci-
ons procedents d’altres equips de 
la casa: una de l’Europa B (Ferran 

Esteve) i dues del Juvenil A (Guillen 
i Alieu). A ells se sumen jugadors 
que ja van ‘saltar’ la temporada 
passada, com Varona, o retornats 
al club que es van formar a la base 
gracienca, com Torres i Josa. En 
definitiva, l’actual Primer Equip de 
l’Europa tindrà a les seves files sis 
jugadors fets a Gràcia, un fet que 
feia molts anys que no tenia lloc.

A aquesta joventut i talent de la ca-
sa cal sumar les renovacions dels 
dos puntals de l’equip, els capitans 
Cano i Alberto, així com jugadors 
que van oferir un òptim rendiment  
o sensacions de creixement a curt 
termini la tempestuosa passada an-
terior com Fer, Ruben, Uri, Varona, 
Dani Pujol, Civil o Navarro.
 
En l’aspecte ofensiu, la zona que 
més va patir el curs anterior, l’equip 
ha fitxat de fora dos jugadors con-
trastats, Raillo del Terrassa i David 
Jiménez del Gavà  

L’Europa començarà la lliga 
fora, a Cerdanyola, el 20 
d’agost. Rebrà a casa com a 
primer rival el Terrassa per a 
la jornada 2 (27 d’agost) i acte 
seguit es desplaçarà a Gavà. 
El primer plat fort de la tem-
porada arribarà en la jornada 
número 5 amb un Europa-Prat 
(13 de setembre).

Els nouvinguts L’Hospitalet 
i Reus B (un per descens i 
l’altre per ascens) seran rivals 
consecutius les jornades 6 i 7. 
Pel que fa als derbis, el primer 
caurà la jornada 12, a la Ciutat 
Esportiva Dani Jarque contra 
l’Espanyol B (29 d’octubre), 
el ‘petit gran clàssic’ contra el 
Sant Andreu, com la tempo-
rada passada, serà a mitjans 
de novembre, en aquest cas 
el dia 12 i novament al Nou 
Sardenya el de la primera 
volta (jornada 15). La segona 

volta, al Narcís Sala, serà 
el 15 d’abril. L’Europa viurà 
dos derbis seguits donat que, 
després de jugar contra el 
Sant Andreu, es desplaçarà 
la jornada 16 al Feliu i Codina 
d’Horta (19 de novembre). Pel 
que fa al final de la primera vol-
ta i, posteriorment, de la lliga, 
en les darreres tres jornades 
es jugarà contra Palamós, 
Vilafranca i Vilassar de Mar. Al 
Xevi Ramón serà on l’Europa 
acabi lliga el 13 de maig. El 
calendari de la present tempo-
rada, atenent la participació de 
Catalunya en una nova edició 
de la Copa de Regions UEFA, 
compta amb dues jornades 
intersetmanals. La primera, la 
jornada 5 (dimecres 13 de se-
tembre) en què l’Europa rebrà 
a casa el Prat. La segona, la 
jornada 13, per Tot Sants (1 
de novembre) en què l’Europa 
rebrà l’Ascó 

El calendari que marcarà el camí de l’Europa a Tercera

La fase de grups,
de nou un topall
a l’Històrics
Per quart any consecutiu 
l’Europa no va poder su-
perar la fase de grups del 
popular i tradicional Torneig 
d’Històrics, el campionat 
no oficial més important de 
l’estiu al futbol modest.

El escapulats van caure 
contra l’organitzador Mar-
tinenc (1-0) i van empatar 
contra el finalment campió, 
el Badalona (1-1)  
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Totes les dades i posicions de la primera plantilla del club
PLANTILLA DE JUGADORS

PORTERS

FER · Fernando García-Alejo Pizarro · 07/11/95
Procedència: CE Europa · Demarcació: Porter · 3a temporada

ARNAU· Arnau Riera Rodríguez · 27/12/97
Procedència: CE Sabadell B · Demarcació: Porter · 1a temporada

DEFENSES

CANO · Àlex Cano Jiménez · 07/03/88 
Procedència: CE Europa · Demarcació: Central · 9a temporada

ALBERTO · Alberto González Soriano · 01/05/86 
Procedència: CE Europa · Demarcació: Central · 8a temporada

RUBEN · Ruben Canelada Amador · 31/03/87
Procedència: CE Europa · Demarcació: Lateral Esquerre · 2a temporada

GUILLEN · Adrián Guillen Arévalo · 08/10/98
Procedència: Juvenil A · Demarcació: Central · 1a temporada

TORRES· Álex Torres Gómez · 08/10/93
Procedència: Cerdanyola FC · Demarcació: Lateral Dret · 1a temporada

MIGCAMPISTES

URI · Oriol González Murciano · 02/02/92
Procedència: CE Europa · Demarcació: Mig · 3a temporada

VARONA · Ignasi Varona Sastre-Marqués · 07/06/97
Procedència: CE Europa · Demarcació: Pivot · 2a temporada

JOSA · Guillem Josa Levratto · 31/10/95
Procedència: CD Masnou · Demarcació: Mig · 1a temporada (2a etapa)

ÁNGEL DE LA TORRE · Ángel Pérez De la Torre · 04/11/94
Procedència: CE Júpiter · Demarcació: Mig · 1a temporada

PRAT · Àlex Prat Álvez · 13/06/95
Procedència: CE Júpiter · Demarcació: Mig · 1a temporada

TENA · Carles Tena Parra · 15/10/92
Procedència: Santfeliuenc FC · Demarcació: Mig · 1a temporada

DAVANTERS

CIVIL · Xavier Civil Sánchez · 16/08/93
Procedència: CE Europa · Demarcació: Davanter Centre · 2a temporada

JAVI NAVARRO · Javier Navarro Rodríguez · 01/01/97
Procedència: CE Europa · Demarcació: Dav. Centre/Extrem · 2a temporada

DANI PUJOL · Daniel Pujol Martínez · 20/05/92
Procedència: CE Europa · Demarcació: Extrem · 2a temporada

FERRAN ESTEVE · Ferran Esteve Aragón · 12/11/97
Procedència: CE Europa B · Demarcació: Extrem · 1a temporada

ALIEU · Alieu Baldeh · 22/02/98
Procedència: Juvenil A · Demarcació: Extrem · 1a temporada

RAILLO · Manuel Raillo Arenas · 29/08/90
Procedència: Terrassa FC · Demarcació: Davanter Centre · 1a temporada

DAVID JIMÉNEZ · David Jiménez Guardia · 29/06/92
Procedència: CF Gavà · Demarcació: Extrem · 1a temporada

STAFF TÈCNIC I AUXILIAR

JOAN ESTEVA· Joan Esteva Pomares · 28/04/73
ENTRENADOR · 2a temporada

MATI BORSOT · Matías Borsot Esparbé · 30/05/60
SEGON ENTRENADOR · 2a temporada

ADRI · Adrià Aguirre López · 30/06/93
PREPARADOR FÍSIC · 1a temporada

XAVI · F. Xavier Martínez López · 30/10/97
AUX. PREPARADOR FÍSIC · 1a temporada

MARC GAMÓN · Marc Gamón Gil · 08/05/93
PREPARADOR PORTERS · 3a temporada

DAVID · David Flores Gibert · 22/06/91
FISIOTERAPEUTA · 1a temporada

MANEL · Manel Carballo Calvo · 17/07/81
PSICÒLEG · 1a temporada

YOSHI · Yoshinobu Nishizaki · 08/05/93
SCOUTER · 2a temporada

ANDREU · Joan Andreu Sánchez Fernández · 09/02/59
DELEGAT D’EQUIP · 3a temporada

GABI · Gabriel Garrido Armengol · 29/11/90
UTILLER · 1a temporada

MOVIMENTS D’ESTIU

El mercat de jugadors 
d’aquest estiu s’ha mogut 
força dins la primera planti-
lla escapulada.

Entre les renovacions de 
la temporada 2016/2017 
l’equip compta amb Fer, 
Cano, Alberto, Ruben, Uri, 
Varona, Civil, Javi Navarro 
i Dani Pujol.

Han causat baixa Aguilar, 
Rubi, Denis Coch, Joel Ma-
rín, Joel Coch, Javi Iglesias, 
Rojas, Fran Bea, Gueri, 
Campoy, Dani Márquez, 
Gonzalo, Rita i Reverter.

Són noves incorporacions 
de l’equip Arnau, Guillen 
(des del Juvenil A),  Torres, 
Josa (segona etapa), Ángel 
De la Torre, Prat, Tena, Fer-
ran Esteve (des de l’Europa 
B), Alieu (des del Juvenil A)
Raillo i David Jiménez.

Diversos jugadors de la ba-
se estan fent la pretempora-
da a prova i no es descarta 
tancar la plantilla amb algun 
d’ells o un reforç extern.
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La sala de premsa i les oficines
del club canviaran de cara

Marc Alegre i Alberto Morales acompanyaran 
Ramon Gatell en la coordinació de la base

La nova coordinació esportiva 
de base tindrà Ramon Gatell 
com a cap visible però també 
dos coordinadors adjunts per 
categories.

Gatell va ser anunciat ja fa 
setmanes com a nou director 
tècnic del Futbol Formatiu del 
CE Europa. La seva tasca 
serà supervisar i gestionar, de 
forma unificada, els 26 equips 
federats masculins des de 
Juvenil A fins a Prebenjamí 
C. Per sota d’ell, dos coordi-
nadors controlaran el dia a dia 
d’un gruix de categories.

En primer lloc, Marc Alegre se-
rà el coordinador del Futbol 11, 
tenint sota la seva responsa-
bilitat els, precisament, onze 
equips d’aquesta disciplina (3 
juvenils, 4 cadets i 4 infantils). 
A l’Escola des de 2005 a 2015, 
Alegre ha fet de segon entre-
nador a la base a l’Infantil A, 
Cadet A i Juvenil B. 

Ha coincidit amb Ramon Ga-
tell en diferents equips en 
aquesta etapa. En els darrers 
temps Marc Alegre també ha 
coordinat els equips de futbol 
11 del CE Júpiter.

En segon lloc, Alberto Morales 
serà el coordinador del Futbol 
7, tenint sota la seva respon-
sabilitat els 15 equips d’aques-
ta disciplina (7 alevins, 5 ben-
jamins i 3 prebenjamins). 

Morales va ser també monitor 
de l’Escola entre 2006 i 2010 i, 
posteriorment, tècnic d’alguns 
equips de la Fundació Privada 
Esportiva Europa. 

En el darrer any ha coincidit 
amb Alegre com a coordinador 
al Júpiter, també dels equips 
de Futbol 7 

Així és el nou carnet de soci 2017/2018

Nova edició del CD d’història

El nou carnet de soci inclou la novetat d’identificació electrò-
nica mitjançant codi QR i un canvi en la disposició del nom 
i número de soci. Com a motiu gràfic, una abraçada de gol 
amb Alberto, Cano, Uri i Dani Pujol, en format dibuix, ocupa 
la part central amb el Nou Sardenya de fons. El nou carnet 
ja es pot recollir per a renovacions i donar d’alta amb una 
oferta especial: cada so-
ci que dugui un nou soci 
de la mateixa o inferior 
categoria veurà bonificat 
el 50% de la categoria 
del nou soci en el preu 
del seu carnet 

La versió 4.0 del CD d’història i estadística del CE Europa, 
confeccionat una vegada més per l’europeista José Manuel 
Muñoz, ja es troba disponible a les oficines del club al preu 
únic de 10€ i fins a finalitzar existències. En aquest CD es 
pot trobar absolutament tot 
l’historial competitiu de l’Eu-
ropa en totes les categories 
regionals i estatals així com 
campionats de copa. Hi ha 
també les dades generals del 
club, plantilles, estadístiques 
contra rivals i un munt d’infor-
mació complementària 

Una imatge de la sala de premsa en procés de transformació

El Club Esportiu Europa i l’em-
presa Instaldeco han arribat 
a un acord de patrocini que 
s’allargarà durant tot el mandat 
de l’actual Junta Directiva.

L’acord unirà les dues entitats 
durant quatre anys i permetrà 
donar un canvi d’imatge als 
principals espais del club. 

Instaldeco modificarà la sala 
de premsa i les oficines i en 
substituirà part del mobiliari 
actual per tal d’adequar-la als 
nous temps. A més, aquest 
acord inclou també una tanca 
publicitaria d’Instaldeco al Nou 
Sardenya. Aquests dies de pre-
temporada ja s’estan realitzan 
les obres d’adaptació de la sala 

de premsa, on hi haurà noves 
cadires i una redistribució de 
part de l’espai. A la paret de 
fons (a la imatge inferior) ja 
ha desaparegut el gran plafó 
amb l’escut de l’Europa i altres 
logotips que hi havia fins ara. 
El club busca, així, modernitzar 
els espais d’una instal·lació poc 
actualitzada des del 1995 
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Concurs de balcons, activitats esportives i una passejada 
dels primers equips sèniors per celebrar el Bicentenari
Aquest any 2017 la Festa Major de Gràcia cele-
bra el Bicentenari. Ni més ni menys que 200 anys 
de tradició arrelada al voltant del 15 d’agost.

El CE Europa, igual que ho va fer l’any passat, 
participarà de la festa gracienca, enguany amb 
quatre tipus d’activitats: una passejada del Pri-
mer Equip i el Femení A pels carrers guarnits, 
un petit camp de futbol 3x1 i lectura de contes 
a la Plaça Joanic i, el més destacat, el concurs 
de balcons guarnits, on l’Europa premiarà el 
millor balcó gracienc amb temàtica europeista, 
en paral·lel al concurs general de la festa.

Les activitats del club començaran el dia 16 
d’agost, a les 18 hores a la plaça Joanic, com 
a epicentre i punt de sortida d’una passejada 
dels jugadors de la primera plantilla masculina 
i femenina del club. Barrejats entre ells en dos 
grups, l’Europa farà una ‘ruta sud’ i una ‘ruta 
nord’ per acabar visitant tots els carrers guarnits 
en una tarda.

El dia 17, a les 18 hores, l’Europa entregarà el 
seu reconeixement al millor balcó guarnit amb 
motius europeistes i ho farà en el mateix acte i 
escenari on la Festa Major entregarà els premis 
als guarnits dels carrers, un dels moments més 
esperats de la festa. Per acabar, el dia 21, a 
partir de les 17:30 i fi ns les 20 hores, a la Plaça 
Joanic, hi haurà un 3x1 de futbol gratuït per a 
tots els nens i nenes que s’hi vulguin apuntar i 
hi haurà una lectura d’un conte sobre la Festa 
Major a càrrec de Teresa Vergés 
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