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editorial
Documentar per no oblidar
Per saber cap a on vas cal saber d’on véns. La història és el
passat que forma part dels nostres ‘ADN’, ja sigui individualment
o col·lectivament. Tots tenim records a casa, objectes de la infantesa, fotografies familiars i segurament algun llibre o quadern de
l’etapa escolar. Passen dècades amagats en armaris i calaixos,
però acostumem a no voler llançar-los. Són part de nosaltres i,
quan ens posem més nostàlgics, els rescatem o els mostrem als
fills i familiars. Alguna vegada ens veiem obligats a accedir-hi per
recordar fets o posar llum a dubtes de la nostra memòria.

Pocs clubs modestos
tenen l’arxiu gràfic
i estadístic que té
l’Europa gràcies a
uns quants romàntics
del blau escapulari
que han acumulat
tot tipus de material
al llarg dels anys
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Formació interna pels tècnics de base
La coordinació esportiva de base ha iniciat una sèrie de xerrades internes per tal d’ampliar els
coneixements dels entrenadors. L’entrenador del Juvenil A, Gonzalo Riutort, va ser el primer ponent
d’aquesta nova iniciativa. El tècnic de l’equip de Lliga Nacional va explicar a la resta de ‘místers’
la seva metodologia i el dia a dia de les sessions d’entrenament per a, després, entrar en tertúlia,
debat i preguntes al respecte. D’igual manera que amb els entrenadors, els ‘fisios’ del club també
fan una formació en paral·lel per tal de completar els coneixements dels tècnics

No és pas diferent la vida d’una
entitat, menys encara una
esportiva, factor que marca
molt els sentiments dels seus
aficionats. Tot club, per modest
que sigui, té un racó de les seves instal·lacions amb trofeus i
imatges. Són la constatació de
la vida i dedidació de generacions anteriors que s’han deixat
la pell pel nom d’aquella entitat
o institució.

A l’Europa estem de sort. Pocs clubs modestos tenen l’arxiu gràfic
i estadístic que té l’Europa gràcies a uns quants romàntics del
blau escapulari que han acumulat tot tipus de material al llarg
dels anys. En especial destaca Ramon Vergés pel seu amplíssim
catàleg d’imatges de l’Europa de totes les dècades, amb infinitat
de fotografies de partits, jugadors, formacions d’equips, rivals,
àrbitres, socis, presidents i esdeveniments socials del club.

Gonzalo Riutort durant un moment de la seva exposició tècnica
L’Escapvlat per dins...
“L’Escapvlat” és un mitjà de comunicació
oficial del CE Europa que depèn de forma
directa de l’àrea de comunicació de la Junta
Directiva i del Departament de Premsa.

La seva figura serà per sempre més recordada donant nom al
grup d’història que un conjunt de socis, particularment, ha decidit
impulsar. Un reconeixement a Vergés més que merescut.

“L’Escapvlat” està produït per DBCoop i té
una periodicitat mensual (2.500 exemplars).
“L’Escapvlat” és premi ‘Vilade Gràcia’ 2010
i ‘premi ‘Nit de l’Esport’ 2013.
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Es crea el Grup d’Història Ramon Vergés
La presentació d’aquesta iniciativa de sis socis del club es converteix en un homenatge al mític exdirectiu
La sala de premsa de l’estadi
Nou Sardenya va quedar petita
el passat 26 de novembre per
retre un molt sentit homenatge
a l’històric soci i exdirectiu Ramon Vergés i Soler.
Una hora i mitja abans de l’inici del partit Europa-Palamós
de Tercera Divisió, la sala de
premsa va acollir l’acte de
presentació del Grup d’Història
Ramon Vergés, un grup format
per iniciativa de sis socis i que
vol promoure i conservar la
memòria del passat i el present
històric de l’entitat.
L’acte no només va servir de
presentació d’aquest grup, sinó
també per a retre homenatge
a la persona que li dona nom.
Socis, directius, exdirectius,
jugadors actuals i exjugadors,
familiars... ningú es va voler
perdre aquest emotiu moment
que, a més, va comptar amb
una petita tertúlia europeista
amb Vergés en l’epicentre dels
comentaris i les anècdotes dels
presents i que, moderada pel
soci Albert Benet, va comptar
amb la presència dels exjugadors Ramon Salud, Carles

Capella i Pep Rovira, el soci
número 1 de l’entitat, Alexandre Pujol, així com el periodista
Joaquín Luna.
A la sala de premsa també es
van donar cita els dos capitans
en actiu de la primera plantilla,
Álex Cano i Alberto González,
així com els exjugadors Pàmpols, Tomás, Sagrera, Montiagut, Rodri, Roig, Balseras,
Méndez, Valiente, Ventura,
Surrallés, Carvajal, Oscar, Bufi,
Arturo, Colomé, Tintín Márquez,
Fernando, Gatell i Delmàs.
També van voler acompanyar
Vergés tres dels expresidents
més recents: Josep Bartolí,
Conrad Pugés i Guillaume De
Bode.
El Grup d’Història Ramon Vergés, format inicialment per sis
socis, està obert a tothom qui
vulgui col·laborar en la difusió
de la història de l’entitat, ja sigui
en la dedicació d’hores o en
l’aportació de material. El grup
buscarà principalment organitzar col·loquis i exposicions per
mostrar públicament la llarga i
més que centenària trajectòria
del club escapulat

PRIMER EQUIP

4

8 d’octubre del 2017

L’Europa, pioner en l’aplicació del test Pro3
El club escapulat és el primer dedicat al futbol que posa en pràctica aquesta novedosa eina psicològica
El test de capacitació personal Pro3 és un test
d’enorme èxit als Estats Units i que s’ha adaptat
també per a l’esport europeu.
Des d’inicis d’aquesta temporada el Primer Equip
de l’Europa treballa amb el psicòleg Manel Carballo aquest aspecte intern de la vida esportiva
dels integrants d’una plantilla. El test Pro3 és el
resultat de la revisió i adaptació del test PSCI
(Professional Sports Character Inventory), conegut a Estats Units com «el test dels Giants»,
en referència a l’equip de futbol americà dels
New York Giants, pioner a Estats Units en l’ús
d’avaluacions psicològiques per a la selecció i
el desenvolupament dels seus jugadors.
En paraules del CEO del projecte, l’exfutbolista
Paco Segarra, “aquest és un test específic per
a l’esport que té una qualitat que no tenen altres
tests de personalitat, que n’hi ha molts. Aquest
mesura tres àmbits que els altres no fan: com es
comporta el jugador dins el camp, com ho fa a
nivell de vestidor i a nivell social, i com es comporta dins el seu entorn personal”. En paraules
de Segarra “això permet treballar amb l’esportista des del minut 1 i millorar el seu rendiment
allò on creiem que està més dèbil fent feina de
camp de forma personalitzada”.
Manel Carballo, psicòleg encarregat de tractar
amb la primera plantilla escapulada exposa que
“la principal diferència amb altres feines similars
és que en altres feines les primeres setmanes
són només per a conèixer la persona, a fons, la

seva personalitat, etc. Aquest temps és molt més
curt amb Pro3. Pots començar a treballar des del
primer dia. El jugador, a més, té una devolució
del test amb els seus resultats i s’hi reconeix.
S’hi veu. Aquest factor ajuda a que treballi amb
tu molt més ràpid, amb més confiança”.
Tant Segarra com Carballo afirmen que dins
les múltiples facetes d’un entorn esportiu a tots
els nivells (tàctic, tècnic, emocional, esportiu,
entorn...) l’apartat psicològic no guanya partits
per sí mateix però ajuda a millorar la persona, el
seu rendiment i capacitat i, unit al col·lectiu, pot
aportar un plus de rendiment -segons objectius
d’aquell col·lectiu- a final de temporada.
Des del club, el president Víctor Martínez admet
que “el cos tècnic de la primera plantilla està
encantat amb el projecte i els seus resultats, és
una experiència molt positiva i ens agrada ser
el primer club de futbol que l’aplica al nostre
territori. Hem descobert moltes possibilitats amb
aquest projecte aplicat a les plantilles”.
Característiques del Pro3
* Consta de 297 preguntes de resposta múltiple
* 5 opcions de resposta per pregunta
* Aplicació individual o col·lectiva
* Temps variable (40 a 60 min.) o sense temps
* Pensat per a majors de 14 anys
* Anàlisi de 31 factors de personalitat
* Anàlisi de factors en tres camps: competitivitat,
sociabilitat i personalitat

A dalt, el president i Paco Segarra. A sota, Manel Carballo

FUTBOL FORMATIU
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Fer gols i aturar-los: les xifres de golejadors i porters
Completada gairebé una volta a totes les lligues, repassem els jugadors amb més gols i els porters més segurs
Poques jornades resten per a
que totes les lligues de base, en
qualsevol categoria, completin la
primera volta del seu campionat.
En aquest petit article repassarem els màxims golejadors que
té ara mateix la base escapulada
i també els porters que menys
gols han rebut fins a la data.
Centrarem l’exposició de xifres
només en futbolistes de futbol
11 donada la major dificultat, en
aquesta modalitat, de presentar
xifres altes de gols, entenent que
el Futbol 7, per dimensions del
rectangle de joc, és més donat a
resultats més golejadors en tots
els partits.
Dos jugadors comparteixen, a
data d’avui, l’honor de dur més
gols vestint la samarreta de
l’Europa en campionat regular
de lliga: Àlex Martínez del Cadet
C i Ferran Montero de l’Infantil
D, tots dos havent signat fins a
la data 14 dianes. Pel que fa als
porters, repeteixen protagonisme
els mateixos dos equips, donat
que només han rebut un únic gol
Marc Gamote (Cadet C) i Dídac
Aliana (Infantil D). Sens dubte,
els dos equips acumulen màxim
protagonisme de xifres.

Top 5 goleadors
(gols transformats)
14 - Àlex Martínez (CC)
14 - Ferran Montero (ID)
12 - Roger Lorente (ID)
12 - Pablo Clavijo (IA)
9 - Javi Fernández (JA)
Top 5 porters
(gols encaixats)
1 - Marc Gamote (CC)
1 - Dídac Aliana (ID)
2 - Jordi Follana (IA)
2 - Sergi Elias (IA)
3 - Marcel Pérez (CC)
A nivell col·lectiu, l’Infantil D
és l’equip estrella amb 60 dianes transformades, de llarg
l’equip més golejador seguit
de l’Infantil A (47) i i el Cadet
C (37). En l’aspecte defensiu,
protagonisme compartit pel
Cadet C i l’Infantil A amb només 4 dianes rebudes.
Tots els jugadors i equips
citats seguiran treballant per
a que tot aquest reguitzell
numèric acabi donant els seus
fruits esportius quan finalitzi la
temporada de lliga

Sobre aquestes línies, a la foto superior de dalt de tot, imatge de grup del Cadet C.
A sota, mateix tipus d’instantània amb l’Infantil D

ÀREA SOCIAL
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Insígnies a la fidelitat del soci
S’entreguen al Nou Sardenya els reconeixements a 25 i 50 anys consecutius de carnet
Tres socis van rebre el passat 26 de novembre
al migdia la insígnia corresponent als 25 o 50
anys consecutius de carnet de soci del Club
Esportiu Europa.
Quan l’escalfament del partit Europa-Palamós
va arribar a la seva fi i uns instants abans de
la sortida a la gespa dels jugadors, el club va
entregar les insígnies d’aquesta temporada per
a aquells socis que, enguany, han sumat 25 i 50
anys de fidelitat a l’Europa. Aquestes van ser els
socis reconeguts:
50 Anys
Soci 41: Juan Manuel Escudero de Villasante
Soci 42: Ramon Besora González
25 Anys
Soci 106: Òscar Kevin Martínez Lamelas
Dins la categoria de 50 anys de soci, en Ramon
Besora González no va poder venir a recollir la
insígnia. En el seu nom ho va fer el seu pare,
Ramon Besora, qui també la va rebre fa uns
anys enrere.
Com a curiositat, els 25 anys de carnet d’Òscar
Kevin Martínez Lamelas coincideixen amb l’any
en què el seu pare, Víctor Martínez, ha resultat
proclamat president del club. Sobre la gespa
de l’estadi el pare li va entregar al fill la insígnia
de plata

Teixint connexions amb les entitats de Gràcia
Des de l’any 2013 els impulsors de ‘Teixint Connexions’
han organitzat una festa que,
com ells mateixos expliquen,
va néixer des de la modèstia
al carrer de la Llibertat amb
la idea de ser un punt de
trobada i connexió del teixit
associatiu de Gràcia.
El 2015 es va apostar per fer
un pas endavant programant

la festa a la Plaça de la Vila
de Gràcia amb la participació de més d’una trentena
d’entitats.L’any passat un total
de 50 entitats van ocupar la
Plaça del Poble Romaní.
Enguany s’ha fet una aposta
pel carrer Gran de Gràcia. L’Europa va participar-hi el passat
2 de desembre amb un estand
davant el metro Fontana.

Assemblea de socis

Aquesta trobada d’entitats,
que va ser tot un èxit, també
va tenir lloc dins el marc de la
solidaritat amb La Marató de
TV3 d’enguany.

El proper 18 de desembre
a les 19 hores (1a convocatòria) i 19:30 hores (2a)
tindrà lloc una Assemblea
Extraordinària de socis a ‘El
Centre’ (C/ Ros de Olano, 9)
amb aquest ordre del dia:

La festa va comptar amb
diverses activitats culturals,
esportives, gastronòmiques,
així com escenaris amb amb
actuacions musicals, de dansa, tallers i jocs

* Aprovació acta anterior
* Liquidació comptes 16/17
* Ratificació de la Comissió de
Control i Transparència
* Proposta revisió estatuts
* Precs i preguntes

EQUIPS PRINCIPALS
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Amb la cinquena marxa posada!
L’Europa B és líder i el Juvenil A, a tres del primer, ocupa la primera plaça d’ascens
Dos equips de l’Europa estan
de moda: Filial i Juvenil A. Els
dos conjunts escapulats naveguen amb velocitat de creuer
per la zona més alta de les
respectives lligues.

David Vilajoana (foto inferior
dreta) suma 31 punts, un més
que un dels seus principals rivals, la Guineueta, amb qui va
empatar a domicili en l’estrena
de la lliga.

d’honor es troba actualment el
Mataró, amb 27 punts, quatre
per sota dels graciencs. L’aspecte ofensiu resulta clau per
a l’Europa B: amb 33 dianes és
l’equip més golejador.

L’Europa B, dins el grup 2 de
Segona Catalana, és el líder en
solitari. A tancament d’aquest
article i abans d’afrontar el
cap de setmana del 16 i 17 de
desembre, el conjunt dirigit per

En aquesta categoria el primer
classificat al final del campionat
puja directament a Primera
Catalana i el segon classificat
disputa una promoció d’ascens.
Sota aquestes dues places

Per la seva banda, el Juvenil A
de l’Europa, renovat completament enguany i encapçalat en
l’aspecte tècnic per Gonzalo
Riutort (foto esquerra), està
signant uns números espec-

taculars: l’equip gracienc és el
segon de la taula classificatòria amb 31 punts, només tres
menys que el gran candidat al
títol, el Barcelona B. Per sota
l’Europa s’ubica l’Espanyol
B amb 29 punts. En una lliga
plena d’equips ‘B’, les places
d’ascens (dues i directes) les
marquen posicions que no són
estrictament les dues primeres
de la taula. Aixi les coses, l’Europa seria el primer equip que

ara mateix pujaria a Divisió
d’Honor, la segona plaça d’ascens la gaudiria a dia d’avui el
Mollet, quart classificat, amb 26
punts, cinc per sota.
El primer dels equips que es
quedaria sense el premi de pujar de categoria seria, ara mateix, el Reus, cinquè classificat
amb 25 punts. L’Europa -que
el va guanyar 3-0- té 6 punts +
average de marge
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