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editorial
Creure en la base, aposta de futur
En la gran part de clubs modestos del nostre país, el futbol de 
base i les escoles de futbol són el motor econòmic i social que fa 
que els clubs puguin continuar exercint les seves activitats. No 
obstant, en molts pocs acaba traduïnt-se en una presència impor-
tant de jugadors als equips principals.
L’Europa fou un club pioner, en el seu temps, en la creació d’una 
estructura sòlida tant en número com en qualitat a nivell de futbol 
base. Una estructura creada quan s’estava construïnt el Nou 
Sardenya i, fins i tot, era difícil trobar camps on entrenar i on ju-

gar.  És evident que cada club 
disposa d’uns signes identitaris 
que el fan especial i l’Europa té 
un potencial històric que atrau 
moltes famílies. La desafortu-
nada pèrdua de la concessió 
del camp de L’Àliga semblava 
que podía minvar aquesta 
capacitat de seducció. No ha 
estat així.

Va ser propòsit de la nova 
Junta Directiva reordenar i 
millorar la direcció i coordinació 

d’aquesta estructura. Encara és molt aviat per dir si aquest nou 
model funcionarà com s’espera, però de moment ja es pot dir que 
els dos equips principals de base (Europa B i Juvenil A) estan 
signat un inici de campionat difícil de millorar. Cal seguir treballant 
fermament per assolir els objectius marcats no fixant-nos tant 
sols en els resultats esportius sinò en els beneficis a nivell social. 
Un club on pares i nens se sentin identificats amb el que significa 
pertànyer a aquesta entitat. La fe en la base no ha de quedar 
només en bons propòsits i, d’una vegada per totes, hem de fer 
que es converteixi en una realitat el somni de veure competint el 
Primer Equip amb majoria de jugadors formats a casa.

L’Europa té un
potencial històric
que atrau moltes

famílies. La pèrdua
del Camp de l’Àliga
semblava que podia

minvar aquesta
capacitat. No ha

estat així.

Amb deu punts de l’ordre del dia a tractar i en la valoració econòmica i de gestió en transició entre 
dues directives, la darrera Assemblea General Ordinària de socis va començar a les 19:36 hores 
del 21 de setembre i va finalitzar a les 00:03 hores del dia 22. L’Assemblea va aprovar els nous 
directius, la figura del Síndic del Soci, el pressupost 2017/2018 i va deixar pendent d’aprovar per 
a una nova convocatòria la liquidació 2016/2017. El resum detallat de l’Assemblea, punt per punt 
i votació a votació el podeu trobar a la pàgina web oficial 

L’Assemblea més llarga de l’era moderna

L’Escapvlat per dins...

“L’Escapvlat” és un mitjà de comunicació 
oficial 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 fotografia
Àngel Garreta, Agustí Tenllado, Sònia 
Pérez, Fran Capell i Josep M. Clemente

• Fonts informatives i gràfiques
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?

Taula de directius durant l’Assembla General Ordinària 2017
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Europa B i Juvenil A, arrencada estratosfèrica!

Dos equips de l’Europa han començat 
la temporada 2017/2018 com una au-
tèntic tro!. Són l’Europa B a Segona 
Catalana i el Juvenil A dins la Lliga 
Nacional.

A tancament d’aquest diari (5 d’octu-
bre), el segon equip sènior masculí 
del club és líder en solitari del grup 2 
de Segona Catalana amb 13 punts, 
fruit de 4 victòries i 1 empat. L’Europa 
treu un punt ara mateix a l’Unificació 
Llefià i és l’únic del grup, juntament 
amb el Sant Pol, que no ha perdut 
cap partit. A més, l’equip dirigit per 
David Vilajoana és el més golejador 
(14 dianes) i el menys golejat (només 
1 gol en contra).

El conjunt europeista viatja en primera 
posició en l’any on el grup 2 de Sego-
na Catalana és, a priori, més compli-
cat per l’aparent potencial d’algunes 
plantilles o pel pes històric -dins les 
categories amateurs- d’algunes enti-
tats, com poden ser Mataró, Masnou 
o Montcada, entre d’altres.

Aquest darrer cap de setmana, a més, 
l’Europa B va signar la seva major 
golejada en 3 temporades a Segona 
Catalana, superant el Sant Adrià per 
un contundent 0-8.

Per la seva banda, el Juvenil A dirigit 
per Gonzalo Riutort ha canviat com-
pletament el registre i les sensacions 
de passades temporades. Si als 
anteriors equips juvenils del club els 
hi va costar, fins al final, mantenir la 
categoria al segon màxim esglaó del 
futbol estatal, enguany no sabem on 
acabarà aquest equip, però l’inici és 
prometedor i, sobretot, històric.

L’equip gracienc va empatar el primer 
partit de lliga i, des de llavors, tot són 
victòries, concretament cinc de conse-
cutives. L’equip ocupa, per average, la 
segona plaça, però empata en punts 
amb el primer, el Barcelona B. El 
quadre europeista és el quart màxim 
golejador del grup (13 dianes) i el 
segon menys golejat (5).

Es dona la circumstància que un inici 
tant espectacular del Juvenil A no ha-
via tingut lloc des de feia 22 anys, con-
cretament la temporada 1995/1996, 
la del primer ascens de la història a 
Divisió d’Honor. Aquell equip va gua-
nyar les 6 primeres jornades (18 de 18 
punts) per acabar perdent per primera 
vegada a la lliga a la 7a jornada. Si el 
Juvenil A guanya aquesta setmana, 
superarà en punts aquell inici de lliga 
en la jornada 7 

A dalt, un onze d’aquesta temporada de l’Europa B. A baix, del Juvenil A

El Filial és líder en solitari mentre que l’equip de Lliga Nacional fa història
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Quatre convocats amb la selecció UEFA
Catalunya Amateur prepara la Copa de Regions 
UEFA i dimecres passat va disputar un amistós 
a Badalona amb Cano, David Jiménez, Javi 
Navarro i Raillo a la llista.

Aquesta temporada 2017/2018 toca Copa de 
Regions i és per això que el combinat català 
dirigit un any més per Toni Almendros ja prepara 
la primera fase estatal del proper desembre. A 
la llista del primer amistós del curs hi havia qua-
tre jugadors de l’Europa, entre ells el capità del 
club i de la selecció, Álex Cano, completant la 
llista d’escapulats els tres davanters de l’equip 
que han estat titulars en aquest inici de lliga: 
David Jiménez, Javi Navarro i Raillo.

La llista, de 22 jugadors, la van completar 5 
exeuropeistes més, ara competint dins les files 
d’altres equips de Tercera. Cal recordar que, 
amb anterioritat, aquest combinat, amb Álex 
Cano al capdavant, ha guanyat dues fases 
estatals de la Copa de Regions i va arribar a ser 
finalista UEFA de la competició. La presència 
de l’Europa en la primera selecció internacional 
de futbol de Catalunya és sempre constant 

En benefici dels socis
Fa ja unes quantes temporades, el CE Europa va ser pioner  
al grup V de Tercera Divisió en el fet de proposar a la resta 
de clubs de la categoria pactar entrades a 5€ als estadis 
per a socis dels respectius clubs amb carnet en vigor de 
la temporada en curs. D’aquesta manera, un soci visitant 
del Nou Sardenya abonaria la meitat del preu de l’entrada 
general i, en la visita a camp contrari, el soci de l’Europa 
sortiria beneficiat del mateix acord.

Enguany la Junta Directiva escapulada ha arribat a un acord 
(que pot ser extensiu segons evolució de la temporada) amb 
deu clubs: Figueres, Horta, L’Hospitalet, Palamós, Prat, Reus 
B, Terrassa, Santboià, Santfeliuenc i Vilassar de Mar. Tot 
plegat, una forma econòmica de treure suc al preu del carnet 
de soci de l’Europa més enllà del Nou Sardenya 

A deu camps es podrà entrar per 5€

David Jiménez, rei del gol i les assistències
La falta de gol, el gran mal de la tem-
porada passada, ja no és un problema 
enguany. Després de 8 jornades dis-
putades, l’Europa ha transformat 12 
gols, 7 més que la temporada passa-

da a aquestes alçades de competició. 
D’aquesta dotzena de dianes, cinc 
d’elles són obra de David Jiménez, 
qui ha marcat una diana en 5 de les 
8 jornades. A més, el propi futbolista, 

incorporat a l’Europa aquest estiu 
provinent del Gavà de Segona B, 
és també el màxim assistent de gol 
amb dues passades finals als seus 
companys 



8 d’octubre del 2017 5catalunya

L’Europa i el compromís de país
El Club Esportiu Europa és un club que, des de la 
seva fundació, no viu al marge de la realitat soci-
al i política del seu territori ni s’ha pas mantingut 
al marge malgrat ser una entitat esportiva.
 
El compromís amb Catalunya té un segle d’his-
tòria i és inequívoc amb el pas de les dècades. 
Lamentablement, casa nostra pateix els darrers 
dies una inadmissible vulneració de les llibertats 
dels ciutadans i és per això que l’Europa va 
publicar un manifest -el dia 20 d’octubre-, una 
condemna pels fets de l’1 d’octubre i un comuni-
cat d’adhesió a l’aturada general de país pel dia 
3 d’octubre. A continuació us oferim el manifest  
i comunicat publicats al web i a la premsa:

Manifest

El Club Esportiu Europa es manifesta, com ho ha 
fet sempre històricament, en favor de les lliber-
tats socials, individuals i col·lectives, la llibertat 
de pensament, crítica i expressió, la defensa de 
la voluntat majoritària del poble en cada moment 
de la seva etapa històrica i el respecte a la lliure 
elecció política i moral de les persones.

La centenària trajectòria de la nostra entitat així 
ho ha expressat en diverses ocasions, mostrant-
se el club sempre al costat del respecte a la seva 
gent, veïns i conciutadans, així com a tots els 
catalans en general. El tarannà democràtic d’un 
club que és propietat de la voluntat dels seus so-
cis ens fa defensar aquests valors i promoure’ls 
per sobre de tota ideologia que, legítimament, 
pugui tenir individualment cada persona.

El Club Esportiu Europa no busca obrir cap 
debat ni posicionament polític, donat que això 
pertany al pensament particular de cadascú 
i dins la nostra entitat hi ha una rica pluralitat 
d’opcions ideològiques. No obstant, sí que el 
club vol deixar constància, mitjançant aquest 
manifest, del seu rebuig a tota vulneració dels 
drets individuals i col·lectius, mostrant igualment 
el seu suport a les institucions sorgides del vot 
de la gent. El club també vol expressar la seva 
condemna a l’impediment del lliure dret de reu-
nió i manifestació, a la coacció cap a la llibertat 
d’informació dels mitjans de comunicació i el 
rebuig davant la vulneració de la privacitat de la 
correspondència.

Comunicat de l’1 d’octubre

Davant els altament greus, lamentables i denun-
ciables fets violents que, per ordre de l’Estat, 
estan tenint lloc a Catalunya, el CE Europa no 
pot mirar a una altra banda.

Fidel al seu històric compromís de país i amb els 
valors de la democràcia i el civisme, el CE Euro-
pa condemna sense matisos la censura i l’atac 
físic al dret d’expressió popular pacífic i social 
que una part majoritària del poble de Catalunya, 
partidària de diverses opcions ideològiques, vol 
exercir avui. 

El CE Europa estarà al costat del que la nostra 
societat i la resta de clubs de futbol de casa 
nostra vulguin decidir conjuntament i que pugui 
afectar als nostres entorns esportius i socials 

L’entitat, sempre al costat de la voluntat del poble de Catalunya



6 8 d’octubre del 2017Base i Femení

Ja tens el teu carnet del Futbol Femení?
L’àrea de Futbol Femení del 
Club Esportiu Europa recupera 
enguany una antiga iniciativa 
que ja va tenir 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, amb l’impuls 
de totes les seccions i a se-
guir mantenint el primer equip 
femení com a equip punter de 
la segona màxima categoria 
del futbol estatal, la Segona 
Divisió.

El carnet, del mateix tamany 
i material que el de soci però 
amb motius gràfics específics 
del futbol femení gracienc, es 
pot tramitar ja a les oficines 
del club (c/ Secretari Coloma, 
140. De dilluns a divendres 
d’11 a 14 i de 17 a 20 hores) 
exceptuant dies festius 

Els quatre principals equips del club
veuran el documental del Centenari
Tot i que el documental ja té 
10 anys, els valors europeis-
tes i la història que s’hi repas-
sa no passen mai de moda. 

En ell es recullen molt bé tots 
els aspectes del que era i és 
l’Europa, pels graciencs i no 
graciencs, per a pares i fills. 

El club vol que els principals 
equips en competició generin 
identitat amb la visualització 
d’aquesta peça audiovisual. 
En una primera fase el veuran 
Primer Equip, Femení A, Filial 
i Juvenil A.

El Nou Sardenya va acollir el 
primer dels equips en veure 
el documental, el Juvenil A. 
El president del club, Víctor 
Martínez, acompanyat del 
vicepresident esportiu, Edu-
ard Garreta, va dirigir-se als 
jugadors per introduir el vídeo 
i ressaltar la importància i els 
valors del club que defensen 
els futbolistes 

Dos onzes ideals de base
La coordinació esportiva de ba-
se farà cada setmana un onze 
ideal de Futbol 11 i un onze 
ideal de Futbol 7 amb els mi-
llors jugadors, des del Juvenil 
A i fins als prebenjamins.
Per confeccionar-lo es valo-
raran els entrenaments de la 

setmana i els partits del cap de 
setmana. 22 futbolistes seran 
triats els millors cada 7 dies.

Aquests dos onzes es publi-
caran a la pàgina web del club 
cada dilluns i també a les dife-
rents xarxes socials oficials 
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Cada soci podrà retirar 10 entrades anticipades a 5 euros

Durant la darrera Assem-
blea General Ordinària de 
socis del club i dins l’apartat 
d’informe del president, la 
Junta Directiva de l’Euro-
pa va explicar quin seria el 
funcionament, enguany, del 
reconeixement dels socis que 
celebrin durant el 2017 els 
25, 50 o 75 anys d’abonats 
ininterrompudament. Davant 
la impossibilitat de fer, a final 
de temporada, una Diada del 

Soci com és tradicional cada 
any, el club ha decidit entre-
gar aquestes insígnies el 26 
de novembre al descans del 
partit Europa-Palamós, on 
el conjunt escapulat rebrà el 
degà del futbol català.

Així, davant la resta de socis 
presents a l’estadi, els home-
natjats podran rebre la seva 
insígnia i la tradició es podrà 
mantenir un any més 

Les insígnes als socis, el 26-N

La Junta Directiva del Club 
Esportiu Europa ha aprovat 
aquesta setmana una nova 
mesura de benefici econòmic 
pels socis de l’entitat.

Cada setmana de partit a casa, 
un soci amb carnet en vigor de 
la temporada en curs podrà 
retirar un màxim de 10 entrades 
a 5 euros (la meitat del preu 
final de la mateixa a taquilles 
el dia de partit). El club busca, 
així, dos factors: potenciar la 
presència de més aficionats 
ocasionals que, a la llarga, 
puguin acabar enganxant-se 
al club i, de pas, posar en valor 
els preus de cada modalitat de 

carnet i sumar més avantatges 
a la condició de soci del club.

Campanya fins Nadal

Aquesta promoció serà vàlida 
fins Nadal. Arribada aquella 
data la campanya es podria 
ampliar o modificar en funció 
de l’èxit. Per retirar entrades 
cal passar, en setmana de 
partit, per les oficines del club 
(c/ Secretari Coloma, 140) de 
dimecres a divendres d’11 a 
14 i de 17 a 20 hores. No es 
podran recollir -per logística de 
fabricació- en dilluns ni dimarts. 
El dia de partit no es podran 
comprar a aquest preu 

80 cupons amb avantatges!
L’àrea de màrqueting del club escapulat 
ha impulsat a finals d’aquest estiu una 
iniciativa sense precedents al club, l’Eu-
rotalonari. Un taló ple de cupons amb 
avantatges, descomptes i promocions.

L’Eurotalonari veu la llum amb més de 
80 empreses i comerços adherits de 
forma exclusiva pels europeistes. Els 
socis que van assistir a la darrera As-
semblea General Ordinària i alguns dels 
que van assistir a l’Europa-Reus B ja 
tenen a les seves mans l’Eurotalonari. 
Aquesta promoció, en format de cupons 
de descompte o ofertes, és exclusiva per 
a socis, jugadors, entrenadors, famílies 
del Futbol Formatiu i l’Escola de Futbol i 
empleats del club.

Pel que fa als equips del club, l’Europa 
farà entrega en mà de l’Eurotalonari, 
mitjançant els entrenadors, als equips 
de més edat (des dels equips sènior fins 
a infantils). La resta d’equips, Escola 
inclosa, rebran el seu taló al moment de 
retirar el ‘pack’ de la nova roba a oficines. 
Pel que fa als socis, els que no l’hagin 
rebut ni a l’Assemblea ni al darrer partit 
de lliga a casa poden passar a retirar-lo 
a les oficines del club.

 L’Eurotalonari és gratuït i es poden fer 
servir les ofertes que inclou segons les 
especificacions de cada promoció. Hi ha 
ofertes que no caduquen mai, alguna 
que ho fa a finals del 2017 i altres, una 

majoria, que tenen una validesa d’un 
any. Entre els sectors que s’hi anuncien i 
ofereixen promocions hi ha de tot: serveis 
de restauració, botigues esportives, cade-
nes d’electrodomèstics, serveis de salut, 
tallers mecànics, tècnics d’instal·lació 
i reparació, botigues de mobles, agèn-
cies de viatges, acadèmies d’idiomes, 
empreses de benestar i bellesa, escoles 
de ball, gimnasos, botigues de queviures, 
òptiques i un llarg etcètera.

Els comerços formen un nucli de teixit 
associatiu ampli, que no només inclou 
Gràcia sinó també Vallcarca, Sant Ger-
vasí, Guinardó i Sagrada Família. 

Com funciona?

Per fer ús de la promoció o descompte, 
únicament cal entregar el cupó corres-
ponent de l’Eurotalonari, arrencant-lo del 
conjunt. No és necessari presentar cap 
carnet de l’Europa. Aquests descomptes 
o promocions seran vàlids únicament pels 
establiments de la direcció esmentada 
a l’anunci, tret que aquest especifiqui el 
contrari. Com a exclusions generals les 
promocions poden ser no acumulables a 
d’altres del mateix establiment.

Les ofertes poden ser no aplicables, a 
criteri de cada establiment, si aquest es 
troba en període de rebaixes. El CE Euro-
pa no es fa responsable de la cancel·lació 
d’ofertes per part de l’anunciant 

La tovallola del club, a la venda
Un dels productes estrella de 
la nova temporada 2017/2018 
és la tovallola oficial del Club 
Esportiu Europa. Confeccio-
nada en blau i amb el logotip 
i la tipografia oficials del club 
en negatiu (color blanc), es 
troba disponible a les oficines 
del club al preu de 15€ pel 
públic general i de 12€ pels 
socis amb carnet vigent de la 
present temporada.

Aquest és un dels nous pro-
ductes dels quals pot gaudir 

el soci, a més de l’Eurotalonari 
(veure article inferior) i el des-
compte en la venda d’entrades 
pels partits al Nou Sardenya 
(veure article superior).

El club treballa per oferir als 
seus socis de ple dret el mà-
xim d’avantatges i promocions 
per tal de posar en valor la se-
va fidelitat al club i a uns colors 
amb la renovació temporada 
rere temporada, del carnet de 
soci. Properament hi haurà 
més novetats promocionals 
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