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editorial
Molta feina encara per fer
El passat 31 de gener es va complir 1 any de l’arribada al club de
la nova Junta, encapçalada per Víctor Martínez. No ha estat un
any gens fàcil. Tot just 15 dies després de prendre possesió del
càrrec, es rebia la desagradable notícia d’haver quedat fora del
concurs per optar a una nova concessió del Camp de l’Àliga. L’impacte esportiu que podia haver suposat no ho ha estat tant com
l’impacte econòmic que això representa en un club que necessita
d’ingressos addicionals en concepte de lloguers.
Altres aspectes econòmics
La Junta, formada per com el pagament de l’IBI i de
la tasa metropolitana i els deueuropeistes d’arrel,
tes antics, ja gairebé liquidats,
s’esforça per assolir amb proveïdors, han dificultat
molt la posada en marxa de
nous objectius.
projectes que aquesta Junta
El soci està donant
volia aplicar per un creixement
el suport que cal
a tots nivells, encara amb futur
i el marge de
incert. Tot això va quedar ben
clar en les 2 assemblees ceconfiança per a
lebrades i, sense embuts, es
consolidar projectes. va explicar al soci que tant la
“due dilligence” com les conclusions de l’informe d’auditoria advertien de l’elevat risc d’inviabilitat del club. El que sí s’ha pogut redreçar és la situació esportiva:
el Primer Equip lluita per estar a dalt, el “B” i el Femení A ocupen
bones posicions i el Juvenil A té a tocar l’ascens a Divisió d’Honor. A més, molts altres equips ocupen posicions capdavanteres.
Aquesta Junta, formada per europeístes d’arrel, s’esforça per
assolir nous objectius. El soci està donant el suport que cal i
el marge de confiança necessari per a consolidar projectes. El
temps avança molt ràpid però també és el més sincer jutge que
es coneix. Cal seguir treballant perquè queda molta feina per fer.
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La FCF es posa al dia en tecnologia i llengua
La Federació Catalana de Futbol ha donat un pas endavant en dos aspectes esportius. D’una
banda, l’acompanyament al jugador lesionat mitjançant una sèrie de vídeos específics de més
de 30 lesions comuns i que ajudaran el futbolista a saber com tractar i viure la seva recuperació.
D’altra banda, l’àrbitre Pau Garcia Fuster, de Tercera Divisió, amb el vist-i-plau de la ‘International
Board’, ha tradüit per primera vegada el reglament general del futbol al català. Ara ja es poden
consultar les normes d’aquest esport en la nostra llengua pròpia

Imatge de la seu de la FCF el dia de la presentació dels vídeos per a lesionats
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.
“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.

• Edició i Consell Rector

• Fonts informatives i gràfiques

Junta Directiva del CE Europa

Arxiu documental i web del CE Europa.

• Direcció

• Contacte

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

info@ceeuropa.cat

• Maquetació

• Informació diària sobre el club

Àngel Garreta
• Redacció i fotografia

Àngel Garreta, Sònia Pérez, Fran Capell,
Josep M. Clemente i Albert Ramírez.

Publicitat: Xavier Garcia (Tel. 627 017 071)
ceeuropa.cat · @ceeuropa · facebook.com/ceuropa

• Dipòsit legal: B-14.046-2010

... qui som?
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Sant Medir
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Els Ben Plantats ja respiren Sant Medir

La colla del Club Esportiu Europa organitza el seu primer sopar un any després de la seva consolidació
Sant Medir ja és aquí i la colla
d’Els Ben Plantats es prepara
per sortir com a refundada
colla pròpia per segon any
consecutiu.
El 2016 va servir per retrobarse amb la tradició com entitat
convidada. El 2017 va ser el del
retorn com a colla federada i el
2018 s’espera la consolidació
d’una jove colla que el dissabte
17 de febrer va celebrar el seu
primer sopar de Sant Medir.
Aquest va tenir lloc a la seu dels

Castellers de la Vila de Gràcia,
a ‘Can Musons’, on hi van assistir desenes de persones que
van poder, a més, compartir
l’àpat amb la primera plantilla
del club. De fet, Els Ben Plantats de principis del segle XX
ja eren una colla ben peculiar,
on els futbolistes de l’Europa
també eren romeus.
Tal com ja es va fer en les dues
festes anteriors, Els Ben Plantats sortegen una plaça doble
dins el seu camió de nit per a

repartir caramels amb l’Europa
pel carrer Gran de Gràcia. Es
poden comprar números per 1€
a oficines del club. El sorteig del
guanyador tindrà lloc el dilluns
26 de febrer.
Entre els actes que ja ha viscut
enguany la colla destaca la
benedicció dels caramels, que
va tenir lloc a la Plaça Virreina
el passat 11 de febrer. A continuació teniu un petit calendari
d’actes i activitats de Sant Medir pels propers dies

Propers actes federatius al voltant de la dolça festa
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365 dies de nou projecte escapulat

L’actual Junta Directiva va prendre possessió del càrrec el 31 de gener de l’any 2017
El 27 de gener de l’any passat, l’actual màxim
dirigent de l’Europa va saber que la seva candidatura quedava com a única per a obtenir la
presidència del club. Quatre dies després es va
fer efectiu, formalment i públicament, el canvi de
directiva. Ara ha passat tot un any, moment sempre precís per fer un balanç de com ha arribat el
club fins avui sota l’òptica de la nova direcció.
Quin balanç general fa vostè del primer any
de mandat?
Ha resultat un primer any molt intens. No hem
començat a mirar endavant fins gairebé a la
meitat d’aquests 12 mesos. Esportivament, la
temporada passada va ser estressant, salvant
l’equip en la darrera jornada, condicionant la
preparació de la següent.
Què és el més dur que ha viscut la directiva
fins ara?
Comprovar que estem cosits a impostos. Especialment l’IBI de l’Àliga i la tasa metropolitana.
Actualment anem pagant periòdicament un
deute acumulat d’anys enrere i la cirereta és
que, ara mateix, es junta haver de pagar tots
els anys acumulats de la gestió dels darrers 4
exercicis amb, precisament, la pèrdua del control
d’aquesta instal·lació.
I el més agraït?
El factor humà. Que tots els agents implicats en
diferents àrees professionals i esportives han
entès perfectament la nova realitat i han seguit

donant el 200% de la seva dedicació al club. A
nivell esportiu, el creixement de jugadors de la
casa dins el Primer Equip, amb alguns futbolistes consolidats, altres guanyant minuts i alguns
debutant recentment.
Quin és el partit de futbol que, com a president, més ha gaudit?
El del Terrassa d’aquest passat mes de gener,
guanyant 1-3 amb molta solvència, és possiblement el que més m’ha agradat. Vam ser netament molt superiors. Però també em va agradar
molt un partit que no va ser una victòria, sinó una
derrota, a la Ciutat Esportiva Dani Jarque contra
l’Espanyol B. Vam estar a un molt alt nivell.
Dels objectius que es va plantejar quan formava una candidatura, quins s’han pogut
dur a terme, quins estan a punt i quins, per
diverses circumstàncies, hauran d’esperar
més del previst?
S’han dut a terme millores a nivell de patrocinadors, tant en concepte publicitari com en acords
logístics o materials, com ara i per posar un
exemple, les reformes de les oficines i la sala
de premsa que s’han dut a terme recentment i
a les quals els hi feia falta modernitat.
En procés tenim el Futbol Formatiu, en evolució
i creixement com ja s’ha pogut comprovar quant
a resultats esportius. Pendents ens resten molts
altres objectius que es podran assolir quan el
club deixi d’arrossegar un llast econòmic.
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Dins moltes àrees del club hi ha al capdavant gent
vinculada durant dècades a l’Europa o europeista
de naixement: a la junta directiva, a departaments
laborals d’oficines, a les coordinacions esportives… N’està especialment satisfet d’això?
Totalment. Dins l’estructura del Futbol Formatiu, en
concret, ha tornat molta gent europeista que, en el
passat, havia abandonat el club i ara hi torna perquè
també creu en el nostre projecte. La feina del màxim
responsable de l’àrea, en Ramon Gatell, o d’en Fernando Núñez a nivell de Primer Equip, són també
clau en això.
Resten tres anys de mandat. Quin horitzó dibuixa
ara mateix?
Els imagino intensos. En un club com l’Europa no pot
ser d’una altra forma. És un club exigent però també
agraït. Per un europeista és un orgull poder treballar
per a que siguin tres anys productius.
En quins àmbits es preveu un creixement de l’Europa en aquest segon any de mandat que ara tot
just comença?
En el Futbol Formatiu, essencialment. Mirarem de
nodrir el Primer Equip el màxim possible de jugadors
de la base. Si ascendim el primer dels juvenils a Divisió
d’Honor, la plataforma de salt ja seria molt important.
A més, tenim altres equips de diferents categories en
disposició d’ascens. Ens falta polir algunes coses,
donat que també hi ha algun equip en descens, però
en general intentarem que es noti un creixement en
aquesta àrea respecte el 2017.
Sigui l’Àliga o una altra instal·lació, tornar a disposar de dos recintes de gestió pròpia forma part
dels objectius immediats?
Immediats no perquè no hi ha instal·lacions disponibles
al nostre voltant que surtin a concurs a curt termini.
L’Àliga és un objectiu, però encara ens queden 4 anys
per poder intentar recuperar-lo. Gràcia, com a territori,

Entrevista

al

President

té una greu mancança d’instal·lacions esportives, ja no
només quant a camps de futbol edificats, sinó també
pavellons i altres equipaments esportius.
Generar fidelitat, per a un club que viu fora del
futbol professional, és un objectiu que moltes
directives del futbol català no han aconseguit. És
un mal general i no hi ha res a fer o encara hi ha
esperança?
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A nivell de club hi ha persones plenament dedicades
a aquest objectiu que intentarem que doni fruits aviat.
Cal fer-ho, per necessitat però també per convicció. Si
no es pica pedra, les glòries no tornaran soles.
Un desig abans del 31 de gener del 2019?
Acabar amb l’economia de guerra que ens hem vist
obligats a aplicar i poder sanejar el club i, des d’aquí,
assolir els èxits esportius que l’Europa es mereix
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Futbol Formatiu

Dos nous coordinadors
pel Futbol 7 del club
El fins ara coordinador responsable,
Alberto Morales, deixa el club per incompatibilitats laborals. La direcció esportiva,
amb l’acceptació de la Junta Directiva, ha
decidit que per a la resta de temporada
hi haurà dues figures de coordinació del
Futbol 7. Una és Guillem Josa, jugador
del Primer Equip del club que ha arribat
des de l’Escola fins a la primera plantilla
passant per totes les categories. També
forma part dels entrenadors de la base
desde fa uns anys i enguany és l’entrenador de l’Alevi A.
L’altre és Marc Rodriguez, exjugador de
l’Escola i també de la base fins l’etapa
de juvenil. Posteriorment ha estat també
entrenador dels equips de base, actual-

ment dirigint l’Alevi C. Josa i Rodríguez
són dues persones coneixedores del
club i el funcionament de la base i estan
preparades per iniciar un nou rol dins el
seu organigrama.
L’estructura pel que fa a la direcció esportiva queda així:
Director Tècnic
Ramon Gatell
Coordinador Futbol 11
Marc Alegre
Coordinadors adjunts Futbol 7
Guillem Josa i Marc Rodriguez
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Primer Equip
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Tota una garantia a domicili!
El Primer Equip de l’Europa és, després del líder, el millor de la lliga lluny de casa
Temporada positívament atípica la que viu el Primer Equip
lluny del Nou Sardenya. El conjunt escapulat és, a tancament
d’aquest article a 16 de febrer,
el segon millor equip de tota
la temporada com a visitant,
només superat per l’Espanyol
B, que lidera tots els registres
de tot tipus en una temporada
on ‘menja a banda’.
De fet, bona part dels motius
que han dut l’Europa a disputar

la zona alta de la lliga en una
temporada que, a l’estiu, s’havia dissenyat senzillament per
no patir, es troben a domicili.
L’equip ha signat victòries a
camps molt complicats i alguns
històricament negats, com el
darrer triomf per 0-1 al Prat de
Llobregat.
Els de Joan Esteva sumen 25
punts a domicili gràcies a 8
victòries i 1 empat. Si la lliga
només es jugués fora de casa,

l’Europa seria ara mateix el segon de la taula amb tres punts
de marge respecte el cinquè,
que seria el Terrassa.
A partir d’ara arriba la recta final
d’un campionat on l’Europa ja
ha fet el més important, consolidar un bloc i deixar de mirar la
part baixa de la taula. Només
el temps, els resultats i les dinàmiques marcaran quina serà
la classificació final d’un equip
que torna a il·lusionar

Álex Cano, el central més golejador
El capità de l’Europa ja suma
39 dianes en lliga i play-off
d’ascens amb la samarreta escapulada. És el primer defensa
del ‘top’ històric.
El gol d’Álex Cano que suposava salvar un empat a casa contra el Gavà (el 2-2 transformat al
minut 85 en una clàssica cursa
en atac del capità europeista)

és el 39è que va signar vestint
la samarreta del nostre club en
competició regular o fase d’ascens. De les nou temporades
del capità al Club Esportiu Europa no hi ha hagut cap sense
gols del ja clàssic dorsal 4 dels
graciencs.
Amb aquestes xifres Cano iguala Caraltó en el rànquing històric

i té per davant, Pérez Cabedo
(40), Óscar Casasempere
(41) i Llibert Tomàs (41) com
golejadors més assequibles
per a igualar en properes jornades. El central europeista
és el 16è jugador de la història
més golejador, una xifra que
suposa un mèrit sense precedents per la seva demarcació
específica al terreny de joc

