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editorial
Un referent directiu
Era una de les personalitats de l’europeisme més ben valorada 
per tots els entorns. Parlar de Josep Bartolí és parlar d’una de 
les columnes que sostenen i expliquen el club que tenim en els 
nostres temps.

La llavor del club que coneixem en l’actualitat va ser plantada per 
Josep Bartolí durant la dècada dels 90, una dècada difícil -amb 
exili forçat per la construcció del Nou Sardenya-. També havia 
pres part, anteriorment, en la construcció dels gloriosos anys 60 

amb l’ascens de l’Europa a 
Segona Divisió i quedant-se a 
les portes de tornar a Primera.

Home de caràcter però molta 
mà esquerra, Bartolí va saber 
fer-se fort en les directives on 
va estar present, fos o no el 
president del club en aquell 
moment. Va ser un dels grans 
impulsors dels diferents canvis 
que va patir l’entitat els anys 
noranta (nou estadi, nou futbol 
de base, etc.). Va presidir el 

club en dues etapes (1995/1996 i 1998/1999), tot i que es podria 
dir, pràcticament, que tota la dècada va ser president ‘de facto’.

Fins al fi nal dels seus dies, mai va perdre el contacte amb el club 
que duia al cor. Va tenir protagonisme en actes importants del 
club durant el Centenari i va rebre dues distincions: la insígnia 
a la fi delitat pels seus 50 anys de carnet (2009) i la condició de 
soci d’honor (2010). L’expresident també va ser present, fi ns que 
la salut li va permetre, a un munt d’actes, com ara homenatges 
a exjugadors i exdirectius, presentacions de base o el seu darrer 
acte, la presentació del Grup d’Història Ramon Vergés el 2017.

La llavor del club 
que coneixem en 
l’actualitat va ser

plantada per Josep 
Bartolí durant la
dècada dels 90.

També havia pres
part de la construcció

dels gloriosos 60.

L’europeisme va celebrar el 
passat 29 d’octubre al vespre, 
al teatre d’El Centre al carrer 
Ros de Olano, la tradicional As-
semblea General Ordinària de 
socis i sòcis del club per passar 
comptes amb l’afi ció.

Tots els punts de l’ordre del 
dia van ser aprovats, així com 
ratifi cats tots els membres de 
totes les comissions de l’enti-
tat que havien de sotmetre la 
seva candidatura al mandat 
assambleari, segons manen 

els estatuts vigents de l’entitat 
escapulada.
 L’Assemblea de socis va apro-
var, sense problemes, l’estat 
de comptes de la temporada 
anterior i el pressupost per a 
la present 

Una Assemblea General curta i plàcida
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Josep Bartolí, una vida dedicada a l’Europa
El directiu Agustí Tenllado 
ens descriu Josep Bartolí des 
de la seva vivència personal

El diumenge 28 d’octubre, 
quan tornava de veure guanyar 
l’Europa a terres ebrenques, 
rebia un missatge al mòbil que 
informava de la defunció de 
l’expresident Josep Bartolí. 
El primer sentiment que vaig 
tenir és que amb ell marxava 
un tros de la història del club 
gracienc.

No recordo exactament quan 
vaig conèixer en Bartolí (a ell 
sempre li agradava anome-
nar-nos pel nostre cognom),  
potser en una de les meves 
primeres assemblees. Allà ja 
vaig advertir la seva manera 
d’expressar-se en públic: àgil, 
segura i directa.

Uns quants anys després, 
quan nosaltres érem uns “jo-
ves revolucionaris” del Caliu 
Gracienc, que voliem “canviar 
el món”, em va sol·licitar formar 
part de la Junta Directiva per 
primera vegada. Puc dir que 
va ser va ser una de les expe-
riències més enriquidores que 
he viscut. D’ell vaig aprendre 
com era l’Europa per dins, al 

costat també dels seus insepa-
rables Llauradó, Vergés, Vidal, 
Felip, Plà, Santiago, Pujol, 
Andreu… Tres fets marquen 
la seva trajectòria directiva:

- La seva participació decisiva 
en la construcció esportiva, en 
la junta de Zalacaín, del gran 
Europa que va assolir la Sego-
na Divisió i es va quedar a un 
sol pas de tornar a la màxima 
categoria.

- Redreçar el club, al costat de 
Bernardí Balagué, després de 
la nefasta gestió de l’expresi-
dent Mario De Boet.

- L’inici de la modernització del 
club quan, després de la més 
avergonyidora derrota que un 

servidor ha viscut amb l’Europa 
(10-2 contra el Barcelona C), 
es posa al capdavant del club 
i saneja totes les estructures 
de l’entitat. 

Amb ell com a home fort s’acon-
segueix l’ascens a Segona B 
(l’únic, de moment, de la his-
tòria), es guanyen 2 copes de 
Catalunya (1997 i 1998) i es po-
sen els pilars del nostre futbol 
de base. Tot això amb la llosa 
del ‘cas Castro’ al damunt.

Bartolí ha estat un europeista 
dotat d’una gran capacitat 
estratègica amb visió de futur, 
però per sobre de tot ha estat 
un home de futbol. Enèrgic i 
ferm en les seves conviccions, 
però dialogant i integrador en 
les formes.  Per al meu record 
quedaran en la memòria dues 
frases seves, defi nitòries del 
seu caràcter: una pronunciada 
en una assemblea: “vosté Sr. 
Herrero, un dia pot ser presi-
dent de l’Europa”. L’altra, en 
una Junta Directiva: “un vestu-
ari necessita mà de ferro amb 
guant de seda”.

Per part meva només puc dir: 
Gràcies, Josep, per tot el que 
he après de tu 

En una de les meves
primeres assemblees

ja vaig advertir la seva
manera d’expressar-se
en públic: àgil, segura

i directa. Bartolí ha 
estat un europeista
dotat d’una gran

capacitat estratègica.
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Marc Alegre: “Primer és ser persona i després l’esport”

[Sonia Pérez] Alzamora, Gramenet, 
Badalona, Júpiter… Marc Alegre comp-
ta amb una gran experiència dins una 
àmplia varietat de clubs catalans, però 
sempre acaba tornant a l’Europa. Tres 
etapes, iniciades els anys 2006, 2011 
i 2017, com entrenador d’Escola, de 
Futbol Formatiu i, actualment, com a 
coordinador del Futbol 11, formen els 
8 anys al club escapulat. Realitza la 
gestió administrativa i esportiva dels 
equips del Nou Sardenya. Metodologia 
d’entrenaments, seguiment del dia a dia 
dels equips, dels partits, suport tant a 
entrenadors com a jugadors i captació, 
són alguna de les seves feines al club.
 
Què es transmet als entrenadors des 
de la coordinació per a fer la feina?
Primer de tot implicació amb una sèrie 
de valors a nivell de persona i després, 
a nivell esportiu, marcar el que volíem.
Crec que la gent s’ha adaptat força bé 
i estem contents. 

Quin ha estat el teu millor moment al da-
vant  de la coordinació de l’Europa?
Jo crec que com a més important o 
notori, l’ascens del Juvenil A, però estic 
content també amb altres parcel·les. Hi 

ha més coses que també et fan estar 
content. Amb l’Infantil A, tot i que no va 
ser dins de la temporada, vam ascendir 
com a segons. Era merescut perquè 
havíem fet un munt de punts i va ser 
una alegria per  a mí.

Parlaves del Juvenil A, esperàveu 
aquest inici a Divisió d’Honor?
Realment no (riu), Gonzalo treballa 
molt bé, ell i el seu grup, i estem molt 
contents. Ja sabíem que seria un equip 
competitiu però ni molt menys esperà-
vem això. 

L’objectiu de l’equip és el mateix que 
a inici de temporada?
Encara queda molta lliga i continua sent 
la salvació. Sí que és veritat que si arri-
bem a les ultimes jornades i estem allà, 
pots canviar l’objectiu, però en principi 
no ha canviat. Pas a pas, encara queden 

moltes jornades i això és un camí molt 
i molt llarg.

Com van els altres equips de futbol 11?
Bé, la veritat és que bé. El Juvenil B per 
plantilla pot tirar més amunt. Juvenil C 
ens costarà però ho assumim i veure’ls 
entrenar dona gust. Cadet A, està com-
petint molt bé. Cadet B va líder, està ju-
gant molt bé a futbol i és una satisfacció. 
Cadet C està responent força bé a les 
expectatives. Cadet D també bé. Infantil 
A va traient puntets dintre de Preferent, 
que és difícil. El C juga molt bé a futbol, 
el B també... Així doncs, la satisfacció 
és molta. 

Quins principis clau creus que s’han 
de treballar al Futbol Formatiu?
Primer que siguin persones més enllà 
de l’esport. Al tema de valors li donem 
molta importància: el respecte al rival, 
saber guanyar, saber perdre, educació... 
coses bàsiques, com donar la mà, que 
creiem que són importants. Després 
alguns arribaran o no, així que primer 
és ser persones, tenir valors. 

Formació o competició?
A Pep Guardiola quan va agafar el Barça 

B, i ho poso sempre com exemple, li van 
dir “formació o competició?” i va dir “no 
entenc la formació sense la competició”. 
Jo vaig una mica per aquí. Crec que es 
pot formar però no exclou competir, jo 
crec que són dos coses que es poden 
complementar. 

Quines són les teves aspiracions 
esportives a nivell personal?
No m’ho he plantejat encara. Vull, en 
un futur, obtenir el títol d’entrenador 
nacional, que és el nivell que em falta, 
però és molt difícil arribar a ser bon 
entrenador i els meus topalls no són 
massa llunyans. 

Potser una Primera Catalana o Terce-
ra...però estic molt content al futbol de 
base i m’agrada. De moment tampoc 
em plantejo, a nivell personal, molt més 
enllà de la propera temporada 

Parlem amb l’actual coordinador dels equips de Futbol 11 del Club Esportiu Europa

“Li donem importància
als valors: respecte

al rival, saber guanyar,
saber perdre,
educació...”

“Formar no exclou 
competir. Són dues 
coses que es poden

complementar”
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Cano fa història també en l’aspecte golejador
El capità de la primera plan-
tilla escapulada, Àlex Cano, 
va superar fa unes setmanes 
els 300 partits ofi cials de lliga 
i promoció amb l’Europa i, per 
aquest motiu, va ser obsequiat 
pel club amb una samarreta 
commemorativa -foto de la 
dreta-.

No obstant, el jugador europe-
ista segueix trencant registres, 
ara també en l’aspecte goleja-
dor. Contra el Sants, Cano va 
marcar el seu gol número 40 en 
competició regular. Una xifra 
estratosfèrica per un central 
que ha fet almenys un gol en 
cadascuna de les temporades 
que ha defensat la samarreta 
escapulada a Tercera Divisió.

El capità es troba a tocar 
-només un gol- d’entra al ‘top 
15’ de jugadors amb més gols 
transformats 

El passat 1 de novembre el tèc-
nic Carles Moya es va estrenar 
a la banqueta de l’Europa B. 
Hem volgut parlar amb el nou 
entrenador per saber les seves 
primeres impressions.

Quines sensacions tens en 
els teus primers dies?
Molt a gust. Tot han sigut fa-
cilitats. Tinc l’avantatge que 
conec molt en Vilajoana. M’han 
obert les portes i m’han donat 
tot per fer la feina.

Com està d’ànims la plantilla?
Em vaig trobar el grup bé. Amb 
moltes ganes de començar una 
nova etapa i canviar la dinámi-
ca. Una victòria sempre reforça 
el treball nou que puguis fer. 
En acabar el primer partit els 
ànims havien pujat molt. Va 

ser important trencar la mala 
ratxa, guanyar i acabar amb 
la portería a zero. Això reforça 
el treball.

Per quins aspectes clau pas-
sa la reacció de l’equip?
Els hi vull fer veure que la 
majoria surten de juvenils, de 
categoría estatal, cosa que fa 
pensar que la qualitat ja hi és. 
Al món amateur fas un salt 
en l’aspecte físic i en petits 
detalls de futbol. Jo vull tre-
ballar l’aspecte mental per fer 
veure als nanos que ells poden 
aconseguir resultats contra 
gent més veterana i experta. 
Nosaltres, per joventut, sempre 
estarem per sobre a nivell fìsic 
de la gent més veterana de la 
categoría i és un aspecte que 
també hem d’aprofi tar.

De quina manera vols que 
jugui el teu equip?
Sobretot, quan tenim pilota, 
cuidar-la. Vull fer el camp gran 
per desgastar el rival. Quan 
perdem la pilota hem de saber 
fer una pressió molt alta. No 
hem de deixar respirar el rival 
més de dues passades. Si 
robem pilota a camp contrari 
sovint, farem molt més mal i 
resoldrem partits.

Leire Landa de segona

Incorporació de luxe a la ban-
queta de l’equip com a sego-
na entrenadora. Leire Landa 
-exinternacional i campiona de 
lliga amb el Barcelona femení- 
acompanyarà Carles Moya en 
aquesta nova etapa que inicia 
l’Europa B 

Carles Moya: “No hem de deixar respirar
el rival més de dues passades seguides”
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Debuts que van ser fl or d’un dia
Des de la primera temporada a Tercera, 79 futbolistes només han jugat un partit
[A. Tenllado] Amb el debut 
de Fode a Ascó, són 1.018 
els jugadors que han vestit la 
samarreta escapulada almenys 
un cop en partit de lliga i play-off 
des del curs esportiu 1950/51 
en què l’Europa va militar per 
primera vegada a Tercera.

Sovint fi xem la nostra atenció 
en marques a l’alça. Sense 
anar més lluny, els 300 partits 
d’Alex Cano, però aquesta 
vegada parlarem d’aquells ju-
gadors que han estat ‘fl or d’un 
dia’, és a dir, que només han 
jugat 1 partit o una estona d’un 
partit ofi cial amb l’Europa. Són 
79 jugadors els que integren 

aquest llistat. Destaquem algu-
nes curiositats:

Gairebé la meitat (38) han 
debutat procedents de les 
categories inferiors del futbol 
de base del club. Jugadors 
que apuntaven maneres per a 
consolidar-se al Primer Equip 
però no ho van aconseguir 
(Borrell, Estudillo, Edu, Monte-
ro, Carrillo, Santos …). Entre 
ells, curiosament, Marc Soto, 
germà de l’actual jugador del 
Primer Equip, Àlex Soto.
Només 3 jugadors han acon-
seguit gol en la seva única 
participació: Ramos (1), García 
Pey(1) – un referent golejador 

al Granollers dels 60- i Cam-
pabadal (2) i que va servir per 
assolir la permanència a Ter-
cera en una promoció davant 
el Constància.

Molt pocs d’aquests jugadors 
han pogut consolidar-se amb 
certa continuïtat a la categoria 
després del seu pas per l’Eu-
ropa: són els casos de Teruel, 
Pep Centaño, Vives, David 
Payán, Gaixas, Jony...
Alguns han tingut la seva in-
tervenció, en forma masiva, en 
l’última jornada de lliga quan 
l’Europa tenia decidida la seva 
classifi cació: és el cas de la 
temporada 1988-89 amb el 

debut de Ramos, Giner, Pedro 
i Rodri davant el Torreforta i 
el de la 2015-2016 davant el 
Vilassar, amb la participació de 
Miki, Berrio i Marc Soto.

Curiosos son els casos de Feli-
pe Mesones i Roberto Alvarez, 
que fi nalitzada la seva etapa 
de jugadors van convertir-se en 
entrenadors de cert èxit.
També hi ha el cas de jugadors 
cridats a ser importants i que 
van tenir una participació de 
només 45 minuts: Lleida, un 
paraguaià que havia jugat al 
València i Castelló, que no va 
poder seguir per temes buro-
cràtics. Puma, un golejador 

destacat i ídol del Poble Sec 
de fi nals dels 70. I el cas més 
recent el de Sergio Durán, avui 
al Tortosa, amb mitja part al 
camp del Peralada. Per a cir-
cumstància atípica, la de Jau-
me Torras, un gran porter, titular 
entre altres de Gramenet, Sant 
Andreu i Manlleu a Segona B, 
que en l’últim partit de lliga de la 
95-96 va disputar uns minuts a 
Vilobí... com a davanter!.

Per a reblar el clau, hi ha casos 
també de jugadors d’un sol 
partit i un sol minut! És el cas, 
per exemple, del juvenil Molina 
en un Balaguer-Europa de la 
temporada 2007/2008 

A l’esquerra, Pep Centaño en el seu únic partit al Primer Equip. Al mig, el ‘minutàs’ de Molina a Balaguer. A la dreta, l’únic partit a l’Europa de Gaixas



11 de novembre del 2018 7ACTUALITAT

Històrica estrena amb victòria dels eSports
L’equip virtual del CE Europa va iniciar la lliga VFO amb un triomf per 4-1
El primer partit ofi cial de lliga de la història de l’Europa eSports 
es va resoldre el passat 5 de novembre a la nit amb un clar 4-1 
contra el Salmorejo CF.

La secció d’esports electrònics del club escapulat ha estrenat el 
seu primer campionat regular de lliga de la millor manera possi-
ble, golejant per 4-1 el seu rival a casa i remuntant el matiner 0-1 
inicial. L’encontre no va començar bé pels europeistes, que es 
van trobar amb un gol en contra en els primers instants, obra del 
visitant Chorvin al minut 8. No obstant, durant el primer temps ja 
va tenir lloc la remuntada, arribant al descans amb 2-1 al marcador 
amb doblet de l’escapulat Besieger13 -gols als minut 28 i 44-.

A la represa l’Europa no va tenir aturador i es va fer amo i senyor 
del partit. El propi Besieger13 va completar la seva brillant actua-
ció amb un ‘hat-trick’ al minut 71. MKShini, nou minuts després, va 
arrodonit el marcador per a l’Europa signant el 4-1 defi nitiu 

El soci Xavier Guillen (foto) 
ha estat designat per la Junta 
Directiva, tal com manen els vi-
gents estatuts, com a president 
d’aquest organisme extern.

La nova Comissió de Reforma 
dels Estatuts (CRE) ja està 
en marxa. La mateixa estarà 
formada per 9 socis. D’entre 
els components de la CRE, la 
Junta Directiva ha de designar, 
tal com recullen els vigents es-
tatuts, un president i secretari. 

Xavier Guillen (soci 143) en se-
rà el president i Àngel Garreta 
(soci 115) el secretari.

La resta de socis que formen la 
comissió són: Ramon Besora, 
Arturo Ramírez, José Miguel 
Bajo, Pedro Giménez, William 
Maddock, Agustí Tenllado i 
Jordi Vela.
Properament la Comissió con-
vocarà una nova reunió per 
entrar a fons en els articles a 
reformar 

En marxa la nova Comissió
de Reforma dels Estatuts

Calendari solidari de Nexe Fundació
Els capitans de les plantilles 
masculina i femenina del CE 
Europa col·laboren en un ca-
lendari que vol donar visibilitat 
al projecte de Nexe.

El calendari solidari “Mou-te 
pels Quiets” va néixer de la 
iniciativa de les mares i pares 

de Nexe Fundació, una entitat 
referent en l’atenció a la infàn-
cia amb greus discapacitats.

El calendari es realitza per tal 
de donar visibilitat a les ma-
lalties minoritàries que tenen 
els infants de la Fundació i a 
captar fonts per invertir en els 

projectes que duen a terme 
per la millora de la qualitat de 
vida dels infants i joves que 
atenen.

A les ofi cines del club (c/ Se-
cretari Coloma, 140) es poden 
comprar els calendaris per 
ajudar a aquesta causa 

Equips defi nitius a l’Escola
Després d’unes setmanes 
de constants canvis i partits 
contra equips del mateix torn 
d’entrenament, els responsa-
bles de l’Escola han format 
els equips defi nitius pel cam-
pionat de Lliga i Copa. Tots 
tenen un nom de país.

Amb la millor de les acti-
tuds, s’ha intentat igualar els 
equips defi nitius per poder 
gaudir tots d’un any de partits 
el més equilibrats possibles, 
assumint que la tasca és 
impossible. Els criteris per 
formar els equips són:

1- Equilibri en nivell, edat i 
número de jugadors.

2- Nivell similar entre equips 
del mateix torn d’entrena-

ment i mixtes.

3- Repartir els porters que hi 
ha a l’Escola entre el màxim 
d’equips possibles.

4-Intentar ubicar un entrena-
dor adequat a l’etapa corres-
ponent de l’equip.

A partir d’aquest moment ja no 
es faran canvis de jugadors. 
Passades unes jornades de 
Lliga es detectaran aquells 
equips amb més difi cultats i 
els responsables intentaran 
treballar amb aquests equips 
per poder millorar la seva 
dinàmica.

Al lloc web ofi cial del club hi 
ha disponible el reglament 
general i el calendari 
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