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editorial
Una reforma que serà determinant
El Femení A de l’Europa disputa enguany la seva temporada
número 14 a la divisió de plata del futbol estatal. Aquesta categoria rebia abans el nom de Primera Nacional. Des de la temporada 2011/2012 es diu Segona Divisió i, a partir de la temporada
vinent, tindrà el mateix nom però no suposarà militar al segon
esglaó del futbol femení estatal, sinó el tercer.
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidit crear
una nova categoria de plata -procediment explicat a l’article de la
pàgina 3 d’aquest periòdic-.
És una novetat principalment
El temps dirà si la
apadrinada pels clubs més
reforma de la RFEF
potents de l’estat. Aquest fet
és o no una bona
suposarà que, els clubs que
no assoleixin plaça en aquest
idea. Mentrestant,
l’Europa ha de lluitar nou esglaó esportiu, perdran
una posició a la llista principal
per intentar treure
de categories.

el cap dins aquesta
divisió i mantenir
l’actual nivell.

L’augment de qualitat del
futbol femení espanyol és
innegable, així com el creixement de llicències federatives
i fins i tot la repercussió a nivell mediàtic. La principal categoria
estatal, la Primera Divisió, ja té ‘naming’ amb el patrocini d’una
gran empresa i els partits es poden veure per diferents televisions
i plataformes.
Ara, la RFEF aposta per una nova segona categoria, anomenada
‘Primera B’. El temps dirà si aquesta reforma és o no una bona
idea. Mentrestant, l’Europa ha de lluitar per intentar treure el cap
dins aquesta divisió i, així, seguir mantenint l’actual nivell de pertànyer a l’autèntica i real categoria de plata del futbol. Tocarà suar
i serà difícil, però no hi ha repte impossible pel Femení A.
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Base i Escola disposen d’una nova normativa interna
complementàries del club són
aspectes a remarcar.

Les dues seccions de base del
Club Esportiu Europa, l’Escola
de Futbol i el Futbol Formatiu,
incorporen enguany una nova
normativa interna que regula
els drets, deures i obligacions
de tots els estaments del club:
jugadors, delegats, entrenadors, club i comissió esportiva.

portament de jugadors i tècnics
i insisteix en el concepte de
la representació del club. Dur
l’escut de l’Europa al damunt
és representar el club, abans,
durant i després dels partits i
els entrenaments, així com en
els desplaçaments de competició interna o federada.

Aquesta normativa recull una
sèrie de punts d’obligat compliment i es disposa com a
norma general de les seccions.
A les pàgines del reglament es
tracten, entre altres aspectes
generals, els d’entrenament,
de partit, lesions i normes per
a familiars i/o tutors.

El respecte al rival, el bon ús de
les instal·lacions o la implicació
en les activitats paral·leles i

La normativa també regula el
tema d’altes i baixes federatives, les lesions i els períodes
de recuperació amb el servei
de fisioteràpia del club. A les
darreres pàgines es datalla
la composició de la comissió
esportiva, òrgan del club que
tracta els possibles conflictes i
dictamina les resolucions
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La ‘Primera B’, una nova divisió femenina

La RFEF crearà una categoria pont, de dos grups, entre la ‘Liga Iberdrola’ i l’actual Segona Divisió
Temporada de canvis importants en el futbol femení estatal
després que la RFEF anunciés
durant l’estiu la creació d’una
nova categoria just per sota
de l’actual Primera Divisió,
també coneguda com a Liga
Iberdrola.
El que va començar com a
rumor a finals de la temporada
anterior, es va anar confirmant
durant l’estiu tot i que a la RFEF
li va costar massa comunicar-

ho als clubs de manera oficial.
Actualment, la Segona Divisió
estatal està formada per set
grups de 14 equips. Fins ara,
els campions de cada grup
promocionaven per assolir les
dues places d’ascens a la Primera Divisió (Liga Iberdrola).
Per contra, els tres darrers classificats descendien a categoria
Preferent territorial. A partir
d’ara això canviarà de cara al
proper curs esportiu fruit de la
nova reforma.

Amb la restructuració, desitjada
pels clubs més potents del futbol femení espanyol, hi haurà
una categoria intermitja entre
les actuals Primera i Segona
Divisió estatals. S’anomenarà
Primera Divisió B i estarà formada per 32 equips, dividits
en dos grups, Nord i Sud. Hi
podran accedir filials.
Vist així, tant evident és que
augmentarà el nivell esportiu de la categoria, com que

s’incrementaran les despeses
per desplaçaments. I és aquí
on els clubs resten a l’espera
de conèixer què proposarà la
RFEF quant a subvencions.
Els 32 equips que formaran la
Primera B seran:
Els dos darrers classificats de
l’actual Primera Divisió, que
enlloc de baixar a Segona ho
faran a Primera B. Els quatre primers classificats dels
7 grups de l’actual Segona

Divisió (excepte els dos clubs
campions de grup que guanyin
la promoció d’ascens i pugin a
la Liga Iberdrola) i els quatre
millors cinquens dels set grups
de Segona.
Els clubs de Segona que no es
classifiquin per la Primera B,
seguiran jugant a una Segona
Divisió que quedarà força devaluada esportivament. Enguany,
no hi haurà descensos de categoria estatal a territorial

El Femení A es refà a Mallorca
d’un mal inici del campionat
Les escapulades van aconseguir la primera victòria de la
temporada a Alcúdia, en guanyar per 0 a 3 al Toppfotball
mallorquí. Els gols de Laia,
Clara i Moyano van certificar
els tres primers punts d’un
equip que de començar a mirar cap a dalt després d’haver
perdut els tres primers partits
de lliga, dos contra els potents
Seagull i Collerense i el darrer
contra el Sant Gabriel
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Juvenil A
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Un honor de Juvenil

En l’any del retorn a la màxima categoria del futbol, l’Europa es manté invicte després de 5 jornades
[Sonia Pérez] L’ascens de categoria
sempre és un esclat d’alegria. Però
compte! L’inici a un nou grup, sempre
és complicat, s’ha de tocar de peus a
terra i ser conscients de les dificultats
que acompanyen aconseguir aquest
èxit i començar un nou repte.
El Juvenil A ho ha fet i ho està demostrant. Només veient els resultats de l’inici
de lliga que estan fent els de Gonzalo
Riutort ja es veu reflectit. Després de 5
jornades són invictes i han derrotat a
dos grans de la categoria. La temporada
va començar amb un empat a un camp
difícil com és el del Cornellà, però a la
segona jornada ja va aconseguir la primera victòria contra el també nouvingut
Penya Arrabal.
El Nou Sardenya va vibrar amb la primera victòria. L’Europa arribava al triomf
a una Divisió d’Honor sempre difícil de
sumar els tres punts. El tercer enfrontament, també a l’estadi escapulat, va

Aquests nois, però, no ho tenien tot dit. A
la cinquena jornada de lliga, un Mallorca
co-líder visitava el Nou Sardenya. Els
La gran sorpresa es va donar a l’enfron- líders però, són motivació pels petits i
tament a la Ciutat Esportiva Dani Jarque els balears sabien que no ho tindrien fàcil contra aquest Europa.
contra l’Espanyol. El
juvenil de l’Europa era
L’Europa ha derrotat, Així va ser, la segona part
va ser decisiva per a què
conscient que era un
en dues setmanes,
els de Gonzalo Riutort
camp difícil però no
els dos líders de la
marquessin, de la mà de
es va fer petit, tot el
contrari, va anar a per
categoria, l’Espanyol Joel, l’1-0 definitiu i derrotessin a un dels grans de
totes. No va ser un
i el Mallorca. L’equip la categoria. Una victòria
partit fàcil però l’obescapulat és tercer,
per situar-se segon a la
jectiu era clar i els tres
punts van venir cap empatat a punts amb classificació, igualats a
punts amb el Zaragoza
a la Vila de Gràcia.
el Zaragoza i a dos
i a dos punts del líder, el
Xavi Galan de penal
del líder, el Barça.
FC Barcelona.
i Ariel van sentenciar
un partit que al minut
11 ja dominava el conjunt escapulat 0-2. Aquest equip és un orgull que brilla
L’Espanyol ho va intentar, però la bona amb llum pròpia i ens ha fet gaudir i
feina a porteria d’Èric i el bon treball en ho seguirà fent durant la temporada.
equip no va deixar als blanc-i-blaus mar- Només ha de seguir lluitant com fins
car més d’un gol. Un partit que portava ara, demostrant que l’ascens no va ser
una casualitat, que aquest juvenil està
a la glòria al juvenil de l’Europa.
arribar en forma d’empat, amb un rival
complicat com és el Zaragoza.

on es mereix i no és a un altre lloc que
a la categoria màxima. Aquest equip és
de Divisió d’Honor. La feina ben feta des
de la coordinació i cos tècnic i la força
i ganes que tenen aquests jugadors es
reflecteix partit a partit. Queda molta
lliga i aquest juvenil té molt a dir.
Guillem Nadal, Èric Fernández, Adrià
Bassols, Dani Torrecillas, David Soriano, Jordi Rodriguez, Marc Juncà, Pau
Sánchez, Arnau Arruebo, Sergi Llavaneras, Bruno Lorente, Marc González,
Jordi Masip, Xavi Galan, Àlex Osorio,
Iñaki Villaba, Joel Jorquera, Ivan Ariel
Paredes, Gabriel Serrat, Riki Vidal, Tarik
Fillati, Josep Prudencio, Òscar Romero i
Ignasi Lupon. Guardeu bé aquest noms
dins la vostra memòria i seguiu de prop
la temporada d’aquest equip, que junt al
cos tècnic de Gonzalo Riutort pot fer un
any més, un nou capítol important per
la història de l’Europa. Tots els reptes i
objectius estan oberts i el límit d’aquesta
plantilla, per descobrir

El millor inici
a Divisió d’Honor
de la història
La d’enguany és la 10a participació del Juvenil A de l’Europa a la màxima categoria
del futbol estatal juvenil.
Des de la primera de totes
(temporada 1996/1997) fins
l’actual, els graciencs no
havien protagonitzat mai un
inici similar. L’equip actual
suma 11 punts en cinc jornades, tenint el rècord fins
ara en 10 les temporades
99/00, 00/01 i 01/02.
D’aquells gloriosos equips
passats, el de la temporada
1999/2000 va acabar 5è
classificat. Irrepetible?

Primer Equip
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Cano, a un partit dels 300 en lliga i promoció
Poc podien imaginar Àlex Cano i els aficionats escapulats,
aquell ja llunyà 30 d’agost de
2009 en què el defensa sortia a
l’onze inicial davant l’Amposta
al Nou Sardenya a la primera
jornada d’aquella lliga -foto de
la dreta-, que l’ara capità assoliria uns registres que el convertirien en un dels grans mites
europeistes de tots els temps.

d’encontres. 287 vegades de
sortida i 12 des de la banqueta.
Ha completat els 90 minuts en
272 partits. Ha marcat 39 gols,
essent el 15è jugador amb més
gols marcats i el primer defensa
en aquesta classificació, si bé
cal considerar que Diego Pérez
va repartir els seus 46 gols actuant en 2 posicions (davanter
centre i defensa central).

Ja són 10 temporades, amb
l’actual, en què el carismàtic
central defensa la samarreta
del club de la Vila de Gràcia
amb uns números estratosfèrics. El proper partit que Cano
jugui amb l’Europa arribarà
a la xifra de 300 partits entre
lliga i play-off d’ascens. De 358
partits possibles només no ha
participat en 59, la qual cosa vol
dir que ha disputat el 83,52%

Cano suma 25.713 minuts
jugats. Ha vist 60 targetes grogues i ha patit 8 expulsions (6
per doble groga). L’Europa ha
guanyat amb la seva participació 127 partits, n’ha empatat
91 i n’ha perdut 81. És el quart
jugador amb més partits, a punt
d’atrapar al gran Pep Rovira
que en té 309. En poques jornades, Cano ocuparà la tercera
casella del podi.

El Primer Equip
suma tres triomfs
seguits en lliga
Tot és nou per a la primera
plantilla escapulada la temporada 2018/2019. Nou cos
tècnic, noves idees tàctiques
i pràcticament nova plantilla,
amb una aposta clara per
valors formats a la base gracienca i la renovació dels pilars
del curs anterior.
La suma de tots els ingredients fan que la ‘cocció’ de la
recepta sigui pacient, necessiti foc lent i totes les peces
encaixin poc a poc.
Després d’un inici irregular de
campionat amb dos empats i
dues derrotes, l’equip ha su-

mat tres triomfs consecutius,
un a casa contra el Santboià
(1-0) i dos a domici contra
el Reus B (3-4) i el Terrassa
(0-1) amb una jornada pel mig
de descans per efectes d’un
calendari d’equips imparells.
A la imatge de la dreta es pot
veure la celebració del 0-1 a
Terrassa, obra d’Elo, i la pinya
de l’equip escapulat davant la
decepció del conjunt local.
El calendari no permet cap
pausa a l’Europa, que el 7
d’octubre rep el potentíssim
Llagostera per a després
desplaçar-se al camp d’un
renovat Granollers

Hi ha moltes més situacions
curioses i gairebé irrepetibles
en la seva trajectòria. És difícil
trobar una nissaga familiar
que coincideixi durant vàries
temporades a la mateixa categoria. Doncs bé, els seus
germans Carlos i Jordi ja en fa
unes quantes que es ‘barallen’
amb el seu germà gran. I no
tant sols això. En l’Europa-Prat
de la passada temporada els 3
germans Cano van aconseguir
foradar la porteria rival en un
mateix partit. Un fet insòlit!
Per sobre les estadístiques,
l’Àlex transmet altres sensacions: lideratge i proximitat al
soci. És un dels nostres. La seva inseparable ‘parella de ball’,
Alberto, suma ja a les esquenes
242 partits. A l’eix de la defensa
tenim dos autèntic mites
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Història dels duels directes amb els rivals
de l’actual lliga 2018/2019 a Tercera Divisió
L’Europa és l’equip català amb
més participacions a la Tercera
Divisió. Aquesta serà la temporada número 55 des que va debutar a la primera jornada de la
temporada 1951/52, guanyant
el Granollers per 2 gols a 1.
El balanç global és senzillament espectacular: 2.027 partits disputats amb 853 victòries,
493 empats i 681 derrotes.
3.175 gols a favor i 2.665 en
contra amb un total de 2.546
punts aconseguits.
Quan acabi aquesta temporada, els escapulats s’hauran
enfrontat a 125 equips amb
diferent denominació. Aquesta
temporada l’Europa incorpora
a la llista 2 clubs amb els que
encara no havia jugat cap partit
en lliga regular: FE Grama i
San Cristóbal.
Amb els 20 equips restants
que competeixen aquest any
en aquesta lliga, l’Europa hi ha
jugat, comptant l’última jornada
a l’Olímpic de Terrassa, 509
partits, havent-ne guanyat 220,
empatat 136 i perdut 153. Ha
marcat 776 gols i n’ha encaixat
616. Hi ha certes curiositats
que podem deduir d’aquests
enfrontaments:
1) L’equip amb qui més duels
ha disputat l’Europa, és el Terrassa (49), seguit d’Horta i Sant
Andreu (48).

2) El rival al qui més vegades
ha guanyat l’Europa és el Vilafranca (26) i al qui més gols ha
marcat, l’Horta (85).
3) Amb qui més derrotes s’han
patit, l’Horta (20) i amb qui més
gols s’han rebut, Terrassa (64).
4) S’ha guanyat a camp contrari a tots els rivals, excepte
San Cristóbal (1 derrota en 1
visita) i Ascó, on s’ha empatat
les 6 vegades que l’equip s’hi
ha desplaçat.
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Un entrenament ben diferent pel Cadet B
A l’Europa no cada dia és
igual. Durant el curs esportiu,
i en especial la pretemporada,
diferents equips trenquen la
rutina, de tant en tant, per fer
cohesió de grup i una activitat
diferent a l’ordre del dia a dia
del futbol.
Aquest és el cas del Cadet B,
que fa uns dies va desplaçarse a Castellolí per ‘entrenar-se’
imitant el mític i antic programa
de TV d’’Humor Amarillo’

5) A casa no s’ha pogut pogut
vencer mai ni a Reus B ni a
Santfeliuenc. Per contra no
s’ha caigut derrotat cap vegada
ni amb Llagostera, ni Figueres.
6) El resultat més repetit a casa
és l’empat a 1 (33 vegades) i
com a visitant, curiosament,
també l’igualada a 1 gol (34).
7) La victoria més àmplia a
casa contra un dels rivals de
l’actual grup 5 de Tercera és
el 7-0 que van encaixar l’Horta
i L’Hospitalet, a la mateixa
temporada: 1957/58. Fòra de
casa ho és el 0-6 a la Pobla de
Mafumet el 2008/09.
8) La derrota més contundent
a casa ha estat en la primera
visita del Castelldefels, 2-5, el
2002-03 i a camp contrari, un
6 a 2 al camp del Granollers, la
temporada 1956/57

Convocada una nova Comissió de Reforma dels Estatuts
Com a resultant d’un dels punts tractats en la
darrera Assembla General Ordinària de socis,
l’Europa tornarà a reformar els estatuts.
La Junta Directiva de l’entitat convoca, pel proper dimarts 9 d’octubre a les 19:30 hores, una

reunió per constituir la Comissió de Reforma
dels Estatuts (CRE). La reunió tindrà lloc a
les oficines del club i hi estan convocats tots
els membres de l’antiga CRE així com tots els
socis de ple dret que vulguin formar-ne part
d’aquesta nova comissió

Els socis, fidels al seu carnet

Reformes i millores al Nou Sardenya

Una de les incògnites, i també pors,
que van sorgir entre la massa social
europeista amb la creació de l’abonament de lliga per 50 euros era saber si
hi hauria una gran quantitat de socis
que renunciarien a la seva condició
i antiguitat per passar-se a la nova
categoria d’abonat. Doncs bé, fins ara
només 6 persones han fet aquest pas,

El Districte de Gràcia ha endegat un
projecte per a la millora d’algunes
estructures del Nou Sardenya.

temps. Està previst que aquestes
actuacions finalitzin abans d’acabar
l’any 2018.

Després de vàries visites de diferents
tècnics, s’ha aprovat una partida per
a la realització de millores estructurals de formigó en algunes zones de
la instal·lació malmeses pel pas del

Així mateix, aquesta mateixa setmana
una enginyeria contractada pel Districte ha començat a prendre dades
per realitzar un projecte per substituir
l’enllumenat de tota la instal·lació

per la qual cosa, el club pot estar més
que satisfet i orgullós de la fidelitat del
soci de l’Europa. A dia d’avui, ja són
345 els socis que han renovat el seu
carnet, mentre que s’han registrat 23
altes noves de soci de ple dret. Els
socis no només no baixen sinó que
augmenten! Pel que fa als abonats de
50€, la xifra ja puja fins als 113
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L’Europa i Thuasne: una aliança de futur
L’empresa especialitzada en ortopèdia esportiva patrocina aquesta temporada el Filial escapulat
El Club Esportiu Europa i Thuasne España han
arribat a un acord de col·laboració per a aquesta temporada amb ànim de consolidar-se en
el futur. La sala de premsa de l’estadi del club
gracienc va servir de marc inicial de presentació
pública de l’acord.
El president de l’Europa, Víctor Martínez, ha
manifestat que per al club “és una satisfacció
anar de la mà d’una marca de referència dins
el sector, preocupada per l’esport de base i la
salut”. Per a Martínez “res millor per evidenciarho que amb el patrocini del nostre Filial, el pont
entre la nostra base formativa i la competició
professional”.
El president del club escapulat va realitzar d’amfitrió del director general de Thuasne España,
Miguel Díez. Tots dos van trepitjar posteriorment
la gespa de l’estadi i van visitar les instal·lacions
esportives del club. Aquest patrocini és fruit de la
intenció de Thuasne, líder mundial en indústria
ortèsic-esportiva tèxtil, d’acostar als esportistes
al sector de l’Ortopèdia. I és que Thuasne té un
doble compromís, amb l’esport i amb el sector.
Segons Ricardo Somosierra, Key Account Manager de Thuasne España, “ens hem proposat
ser la connexió entre la ortopèdia i l’esport i
viceversa. Estem convençuts que l’ortopèdia ha
de patrocinar i fomentar l’esport. L’Europa és un
referent en l’esport de base, una de les nostres
actuals preocupacions en aquest àmbit. Per això
quan va sorgir l’oportunitat d’anar de la mà amb
el club no ho vam dubtar”.
Thuasne España, divisió espanyola de la multinacional d’origen francès, consolida amb aquest
patrocini la seva aposta per l’esport de base,

reconeixent en paraules del seu director general
a Espanya, Miguel Díez Peche, la importància
de la pràctica esportiva des de la infància en
nombrosos aspectes de la vida i la incidència de
l’esport en el sa desenvolupament físic i mental
dels joves. “A Thuasne entenem els beneficis
de la pràctica esportiva, no només a nivell físic,
sinó també mental i social. Estem convençuts. I,
com sabem que també hi ha risc de patir lesions,
portem més de 170 anys posant a disposició dels
esportistes ortèsica-esportiva especialitzada en
més de cinquanta països.
Entenem a més que, amb les mesures de prevenció adequades, es minimitzen els riscos de
patir lesions associades a la pràctica esportiva.
Això ens porta a donar suport a iniciatives com
la del Club Esportiu Europa, els valors s’alineen
amb la nostra filosofia. Assessorar correctament
en la pràctica esportiva i, quan sigui necessari,
apropar als esportistes les possibilitats de tenir diagnòstics i assessorament professional i
solucions de qualitat”. Segons Díez, “el nostre
‘Thuasne amb la salut i l’esport’ no és només un
eslògan, és un ferm compromís amb els esportistes de totes les edats i nivells”.
Thuasne Espanya distribueix els seus productes
a Catalunya a través d’Ortopèdia Curto, empresa
amb gairebé 60 anys d’història, referent a la Vila
de Gràcia i a tot Catalunya i situada al número
22 de l’avinguda Príncep d’Astúries.
A l’acte de presentació a l’estadi van estar presents no només el president del club i el director
general de Thuasne España sinó també els
respectius equips de premsa i màrqueting, així
com representació d’Ortopèdia Curto
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