La Covid-19 atura tot el món i també la competició futbolística
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PERÍODE ELECTORAL | L’europeisme triarà president i Junta Directiva el 20 de desembre

ELECCIONS

Els socis i sòcies de l’Europa
estan cridats a les urnes
Un total de 314
socis de ple dret,
majors d’edat
i amb una
antiguitat
mínima d’un
any, estan
cridats a vot
el dia 20
de desembre

En democràcia
només dues
eleccions
s’han arribat
a dur a terme:
els anys 1984
i 2007. Diversos
motius causen
la no celebració
d’altres eleccions:
pactes entre
candidats o
absència
d’opositors

Redacció

E

l passat 11 de novembre
el CE Europa va notificar
la convocatòria d’eleccions a
president i Junta Directiva del
club, amb data final de votació el diumenge 20 de desembre del 2020.
L’actual mandat expira el 27 de gener del 2021 i
era preceptiu, abans d’aquella
data, convocar eleccions per a
un proper mandat de 4 anys,
tal com marquen els Estatuts
de l’entitat.

Una urna electoral en les darreres votacions que es van dur a terme el febrer de l’any 2007

Entre les diferents persones
que puguin ser aspirants a la
presidència, la Junta Electoral proclamarà les candidatures vàlides entre el 6 i el 10
de desembre, els dies hàbils
per fer-ho segons el calendari
electoral aprovat. A data de
tancament d’aquest periòdic
-dia 3 de desembre- encara
no se sap quants aspirants que
hagin superat el tall dels avals
(un 10% del cens, 32 avals vàlids) podran ser els definitius
aspirants a presidir l’entitat i
comandar la directiva.

Cada candidatura finalment
vàlida haurà d’estar representada per un mínim de 3 persones amb dret d’elecció i un
màxim de 21.
Si hi ha més d’una
candidatura vàlida un cop passat el control i validació dels
avals, les eleccions tindran
lloc a l’estadi Nou Sardenya el
diumenge 20 de desembre de
9:30 a 17 hores. Els socis amb
dret a vot s’hauran d’identificar amb el DNI, passaport
o permís de conduir per tal
d’acreditat la identitat 

Tota la informació electoral
al lloc web oficial del club
El seguiment de tot el procés
electoral (des de la seva convocatòria, el calendari, la composició de Junta i Mesa electorals,
presentació d’avals, etc) es pot
seguir de manera detallada a
ceeuropa.cat, el portal web oficial del club en un enllaç visible
a la portada principal, titulat
“Eleccions 20-D”.

Allà, i per ordre cronològic dels
esdeveniments (del més recent
al més antic) es poden llegir
totes les informacions relatives
a la convocatòria d’eleccions i
es troba a disposició dels socis
tots els requeriments necessaris
per poder exercir el dret de vot
el proper 20 de desembre a les
instal·lacions del Nou Sardenya.
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Totes les dates del calendari
11 de NOVEMBRE
Anunci de la convocatòria d’eleccions als mitjans oficials
16 de NOVEMBRE
Convocatòria i publicació del calendari
17 de NOVEMBRE
Sorteig del socis que formaran la Junta i Mesa electorals
18 i 19 de NOVEMBRE
Constitució de la Junta i Mesa electorals triades per sorteig
Del 20 al 24 de NOVEMBRE
Exposició del Cens Electoral i període de possibles reclamacions
Del 25 al 27 de NOVEMBRE
Resolució de les reclamacions i aprovació definitiva del Cens
Del 28 de NOVEMBRE al 5 de DESEMBRE
Recollida d’avals i Presentació de Candidatures
Del 6 al 10 de DESEMBRE
Proclamació de Candidatures
De l’11 al 18 de DESEMBRE
Campanya Electoral
19 de DESEMBRE
Jornada de Reflexió
20 de DESEMBRE
Eleccions: A l’estadi Nou
Sardenya, de les 9:30 a les
17 hores
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Només dues eleccions finals
en tota la història del club
Diversos motius han dut a viure,
fins ara, només dues eleccions
en 113 anys de vida de l’entitat.
En determinats moments no ho
recollien els estatuts, en altres ho
decidien les autoritats franquistes
i, posteriorment, diversos pactes
entre aspirants van acabar unificant candidatures o bé a certs candidats no se’ls va presentar rival.
Fos com fos, només
dues eleccions s’han celebrat fins
ara. Les primeres, el 9 de juliol de
l’any 1984. Es van presentar Joaquim Canillo i Josep Castro. Van
votar un total de 332 socis de ple
dret: 271 a favor de Canillo, 59 a
favor de Castro i 2 vots en blanc.
Canillo es va convertir, doncs, en
el primer president electe en democràcia.
Les segones, el 4 de febrer del 2007. Es van presentar
Guillaume De Bode i José González. Van votar un total de 375
socis: 249 vots per a De Bode,
125 per a González i 1 vot nul.
De Bode va ser l’escollit 

A dalt, recompte electoral dels comicis que van tenir lloc el 1984.
A sota, la darrera Mesa Electoral que va haver d’exercir com a tal
el 4 de febrer de l’any 2007
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LLARGA RECUPERACIÓ | La futbolista escapulada ha estat 19 mesos fora dels terrenys de joc

‘Rio’ torna a jugar a futbol
un any i set mesos després
Àngel Garreta

PRIMERS EQUIPS

A

Rio, en una foto d’un entrenament d’estiu

l minut 72 del partit que
va jugar el primer equip
femení de l’Europa a Vic el
passat 22 de novembre, Jéssica Garcia, coneguda esportivament com a ‘Rio’ (de Riojana), va entrar al terreny de
joc. Resultaria un canvi més
com tants altres que es fan al
futbol si no fos perquè la futbolista escapulada va tornar

a jugar un partit de futbol ni
més ni menys que 1 any i 7
mesos després de lesionar-se
en un amistós el 8 de maig de
l’any 2019.
En declaracions als
mitjans del club, la jugadora
admet que aquell dia va estar
“reconec que molt nerviosa,
però amb el pas dels minuts
em vaig deixar anar i vaig tenir molt millors sensacions”.
La jugadora admet que “no

vaig dur bé la meva recuperació fins que vaig fitxar per
l’Europa”.
Sobre la seva arribada
al club escapulat, Rio confessa
estar “molt contenta” i que “el
vestidor és una passada i fa que
vagi molt motivada a entrenar
i a recuperar-me al 100%. El
cos tècnic m’està ajudant molt
també. Han confiat en mi des
del primer moment aquí a
l’Europa” 

A per totes en una lliga ‘curta’
Q

ue la Covid-19 ho està
canviant tot és un fet.
També al futbol. Enguany, la
Tercera Divisió està dividida
en dos subgrups d’11 equips
cada un d’ells. Els tres primers
classificats d’aquesta primera fase de la lliga accediran a
una fase final en la lluita per

l’ascens a les noves categories
estatals que crearà la RFEF
(Real Federación Española de
Fútbol) com a substitució de
la Segona B.
Això provoca que el
marge d’error sigui molt petit quant a deixar-se empats i
derrotes pel camí.

El Primer Equip masculí de
l’Europa ha començat la lliga
en forma, amb 4 victòries consecutives i 2 empats, el darrer
contra l’altre gran favorit del
grup, el Terrassa. A tancament
d’aquest article l’equip està invicte en la seva lluita pels llocs
capdavanters 

L’equip celebra un gol al Nou Sardenya aquest curs
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GESTIÓ INTEGRAL | El Grup Solfinc ofereix tots els serveis que envolten l’administració de finques i els propietaris

Solfinc i Europa cuiden l’essència
Redacció

iuen que l’experiència és
un grau i el grup Solfinc,
que té darrere seu més de 40
anys d’experiència administrant finques, gestionant vendes i lloguers de pisos i oferint
tots els serveis legals, jurídics
i d’assessorament de maneral
integral, és un bon exemple
d’aquesta dita.
Tant el CE Europa
(1907) com Grup Solfinc
(1977) són nascuts al barri
de la Sagrada Família i a pocs
metres de l’espai que avui és el
carrer Sicília cantonada amb
la Plaça de la Sagrada Família.
Un curiós fet que uneix dues
entitats que també han arrelat
a Gràcia i comparteixen l’esforç i el treball dur per arribar
a assolir els seus objectius.
En els darrers temps,
el Grup Solfinc s’ha convertit
en una de les principals immobiliàries i administradores

CANVIA ELS
PNEUMÀTICS

L’entorn de
socis, aficionats,
famílies i
esportistes del
CE Europa
es poden
beneficiar de
Solfinc amb
un descompte
en els seus
serveis i amb
el primer
assessorament
gratuït

Ramon Soler, director general del Grup Solfinc, a la sala de premsa de l’estadi Nou Sardenya

de comunitats de l’Eixample i Gràcia. En un pas més
per vincular-se al seu entorn,
Grup Solfinc ha esdevingut
patrocinador de l’Europa per
acostar-se a famílies, esportistes i socis i donar visibilitat
dels seus serveis, oferint-los
condicions avantatjoses. Com
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l’Europa, Solfinc cuida el
seu entorn. Des de principis
d’aquest complicat any 2020,
el Grup Solfinc no ha dubtat
en donar suport i patrocini al
CE Europa, vinculant-se estretament amb la seva Escola.
És per això que els responsables de Solfinc ofereixen a les

famílies del club, també les del
futbol federat, a socis i sòcies
de l’entitat i simpatitzants de
l’Europa un 10% de descompte en tots els seus serveis, ja sigui administració de finques,
venda o lloguer de pisos o gestions de caràcter jurídic, fiscal
o servei d’assegurances.

Solfinc és
gestió integral:
lloguer/venda
d’immobles,
administració
de comunitats,
assessorament
jurídic i fiscal
i també
assegurances

PATROCINADORS

D

A més, l’assessorament en
aquests serveis és totalment
de franc per a europeistes 
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SEU FUNDACIONAL | El trencadís de rajoles estava situat al bar bodega La Roca, lloc on va veure la llum el club

ACTUALITAT

L’Europa recupera el primer escut
que va tenir a principis del segle XX

Sobre aquestes línies, un dels moments de les obres
per a recuperar l’escut. A la dreta, la forma original

Redacció

L’Europa va
saber de la seva
existència als
inicis de l’actual
segle i ara l’ha
pogut recuperar
del lloc original

L

’Europa tenia un escut
antic, fet de rajoles, situat
al carrer Sicíla 290, seu fundacional del club. Aquest escut
ja es troba a les instal·lacions
del Nou Sardenya després de
més d’un segle.

Es tracta del primer escut fins
ara conegut i documentat de
la història de l’Europa, que
data del 1912 (cinc anys després de la fundació del club).
Es trobava fins ara als baixos
del que a principis del segle
passat va ser el bar bodega La
Roca. L’escut està fet de pedra

L’Assemblea General tindrà lloc
de forma telemàtica el 29-D
D’acord amb l’article 36.2
dels Estatuts del Club, el
club va informar el passat
26 de novembre de la convocatòria de l’Assemblea
General Ordinària de sòcies i socis del Club Esportiu Europa.
Ateses les circumstàncies derivades de
la COVID-19 i davant la

pràctica impossibilitat de
celebrar l’Assemblea de manera presencial, de conformitat amb el que estableix
el Decret Llei 31/2020, de
8 de setembre, l’Assemblea
se celebrarà per mitjans
telemàtics i tindrà lloc el
dimarts 29 de desembre
a les 19 hores en primera
convocatòria i a les 19:30

en segona. En breu el club
detallarà el procediment
per accedir a l’Assemblea
de forma remota.
Tal com mana
l’article 37 dels Estatuts,
per a assistir a l’Assemblea
caldrà ser major d’edat,
tenir un any d’antiguitat
com a soci i estar al corrent
de pagament del carnet.

i ceràmica amb la tècnica del
trencadís. Aquest trencadís
ja estava documentat al llibre
del Centenari, ‘Història d’un
històric’, de Ramon Vergés i
Soler. Des de feia anys, més
d’una dècada, el club havia
iniciat els tràmits per recuperar-lo. La família Salvadó,

propietària del local, ha cedit
ara aquesta relíquia a l’entitat
escapulada i l’Europa treballa
en la seva conservació i adequació mitjançant un suport i
un espai prou adient per poder-lo fer visible i que estigui
aviat a l’abast de la massa social europeista 

La competició de futbol sala
haurà d’esperar al mes de gener
Els treus nous equips de
futbol sala que ha creat
el CE Europa i que participen inscrits al CEEB
(Consell de l’Esport Escolar de Barcelona) hauran
d’esperar al gener per a iniciar la competició de forma
oficial. Ho faran en base a
un nou calendari i un format de lliga curta.
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Ralph Kirby, el primer tècnic
de la història del club (II i final)
E

l 4 d’agost del 1922
s’anunciava l’arribada pel
dia 16 de Ralph Kirby com
entrenador europeista. Però...
com és que l’Europa es va fixar en ell? Doncs la resposta
la trobem un any abans, quan
l’equip anglès del Middlessex
Wanderers va venir a Gràcia
a disputar dos partits contra
l’Europa.
La directiva del president Matas va mantenir
el contacte amb el secretari
d’aquest equip, que els va recomanar Kirby com a tècnic.
L’anglès fitxava pels escapulats per un any i 225 pessetes a
la setmana.
Un cop arribat, el
tècnic explicava en una entrevista que havia estat a l’Índia

Un jove Kirby jugant al Fulham

entrenant equips militars durant la Guerra Mundial i assenyalava les línies mestres del
seu projecte a l’Europa: quatre dies d’entrenaments a la
setmana i l’importància d’una
bona preparació física.
Com a curiositat direm que el preparador anglès
va canviar-se el nom, i és que
el seu nom real era Conyers
Kirby i amb aquest enrevessat
i difícil nom de gestionar a
casa nostra, va decidir posarse, Ralph, que semblava més
‘nostrat’ i que va escollir per
tractar-se del carrer on vivia
a la seva natal Birmingham.
El tècnic, no obstant, era un
home poc comunicatiu i reservat i no va aprendre ni el
català ni el castellà mai.
De totes maneres,
Kirby va donar el plus de qualitat que li faltava a l’equip
escapulat i va aconseguir el
Campionat de Catalunya de la
temporada 1922/23 i el sotscampionat de Copa d’Espanya, a més d’augmentar el nivell competitiu dels graciencs.
Va dirigir l’Europa en 34 partits oficials, amb 21 victòries
5 empats i 8 derrotes. Per altra
banda, son incomptables els
partits amistosos dirigits i només destacarem per exemple
els jugats contra el Birmingham City, l’UTE de Budapest
o el NAC de Breda per citar
alguns dels rivals internacionals més importants.
La marxa de Kirby
de l’Europa va estar envolta-

da de polèmica, ja que amb el
Campionat de Catalunya en
marxa va se cessat a finals de
novembre del 1924. Segons el
president Matas “el tècnic no
posava el mateix entusiasme
i interès que al principi de la
seva estada a l’Europa”.
La polèmica i el malestar van venir quan, dies
després de ser acomiadat, va
ser fitxat pel FC Barcelona i
amb un sou de 1300 pessetes
(8€) setmanals…. Amb el Barça va estar aquella temporada,
la 1924/25, on va aconseguir
un doblet (Campió de Catalunya i Espanya) però malgrat
l’èxit, la falta de comunicació
amb els jugadors barcelonistes
va fer que fos cessat al finalitzar aquella campanya.
La
temporada
1925/26, Kirby va fitxar per
l’Athletic Club de Bilbao, on
va tornar a guanyar el Campionat Regional, però a la Copa
d’Espanya l’equip basc va fer
un mal paper i va ser acomiadat. Aquí acabava l’aventura com entrenador de Ralph
Kirby, ja que un cop tornat a
Anglaterra no va dedicar-se al
món del futbol.
Tanmateix i per tancar el cercle de la història del
nostre protagonista, durant la
seva estada a casa nostra també va fer d’àrbitre en diversos
partits i d’àrbitre assistent en
uns altres. Exemple d’això és
un amistós Newcastle- Everton disputat a Les Corts el
maig de l’any 1924.
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Així doncs, l’anglès Ralph
Kirby és, que es tingui constància històrica fins a la data,
la primera persona en realitzar la funció específica d’entrenador a la primera plantilla
de l’Europa, un anglès ‘molt
anglès’ que va aportar noves
tècniques d’entrenament i estil de joc i a qui el seu caràcter
una mica sorrut li va impedir
que, com entrenador, tingués
una millor i més llarga trajectòria tant a casa nostra com a
a d’altres equips catalans.
A l’Europa però, sempre li estarem agraïts per la
seva impagable aportació i
millora de la preparació del
futbol en els entrenaments i la
tàctica en els partits. Kirby és,
doncs, llegenda de l’europeisme per sempre més 

El seu nom
real era
Conyers Kirby,
però va decir
canviar-se el
nom per Ralph,
en veure com
de difícil seria
adaptar el seu
veritable primer
nom a casa
nostra.

El fet de ser
el primer tècnic
que exercia
tal funció
dins el club
europeista
el converteix
en història
del centenari
equip escapulat.

HISTÒRIA

Cris Rosique i Xavier Vidal

Kirby, al mig, acompanyat dels jugadors Olivella i Perico Serra

Laia Castilla: “Cada any el futbol
femení va agafant més protagonisme”
Àngel Garreta

É

s la seva sisena temporada
al club i només té 23 anys.
Laia Castilla és un dels noms
propis del femení. Nascuda
a la Maternitat de Barcelona
i resident a L’Hospitalet, de
petita va començar a jugar a
l’escola Milagros Consarnau
organitzant tornejos a l’hora
del pati. Ara, veu amb il·lusió
el futur del futbol femení.
Laia, per situar els lectors, a
què et dediques o et voldràs
dedicar i què estudies?
Actualment estic a tercer de
carrera, estudio Educació
Primària a la UB. Algun dia
m’agradaria ser mestra. Des de
fa uns quants anys, treballo en
un poliesportiu fent de monitora de natació i socorrista.
On has militat abans d’arribar a l’Europa?
Vaig estar a l’FC Barcelona, va
ser el meu primer equip i tot

el meu futbol base el vaig fer
allà fins al filial. Després vaig
estar un any al Sant Andreu.
Com vas arribar a l’Europa?
Encara era menor d’edat i ho
consultava tot amb el meu
pare. Recordo que ell em va
dir que l’Europa era un club
històric, que a ell personalment li agradava molt i em va
animar a fitxar. Ja coneixia a
la Júlia, l’Eybis i l’Abril i vaig
conèixer a la resta de companyes. Em vaig sentir acollida
des del principi.
Tens antecedents futbolístics
a la teva família?
El meu pare i el meu tiet jugaven de petits, però ho van
haver de deixar per feina.
Sempre has jugat a la mateixa
posició al camp?
La veritat és que no, de fet he
jugat en totes les posicions.
Quan vaig començar a jugar
i fins a cadet, era central i la-

El dia de la seva presentació el juliol de l’any 2015

teral, després vaig passar a ser
davantera i algun dia em posaven d’extrem. Els meus últims
anys al Barça ja em van posar
d’interior i de pivot i fins el
dia d’avui que continuo jugant a mig camp.
Sisena temporada a l’Europa.
Voldràs seguir el camí longeu
de companyes històriques?
Quan vaig renovar i vaig veure
que ja portava sis temporades
em vaig quedar ‘flipant’, ja que
per mi va ser fa dos dies quan
vaig incorporar-me. Sempre
he dit que vull estar en un
equip on em senti a gust, valorada i sobretot on gaudeixi
de jugar i a l’Europa durant
aquests anys he estat molt bé.
Aquest any l’homenatge de
‘Kaky’ va ser espectacular. Jo
no sé si podré arribar a jugar
tants partits com elles perquè
no puc saber què passarà en
un futur, però si segueixo gaudint com aquests últims anys,
sí que m’agradaria.
Quin és el teu millor record
europeista?
Un partit molt especial per mi
la segona temporada. Jugàvem
a Mallorca, al camp del Son
Sardina. Quan estàvem escalfant vaig veure que els meus
pares i el meu avi estaven a la
grada, havien vingut de sorpresa. Em va fer molta il·lusió
i a part vam guanyar 1-2 en un
camp on sempre és complicat.

Laia amb la pilota als peus al duel Europa-Riudoms de novembre

I una anècdota divertida?
L’any 2015 vaig organitzar la
celebració dels meus 18 anys
un cap de setmana que no teníem partit. Amb tot lligat,
la setmana anterior el ‘míster’
ens va dir que buscava muntar
un amistós. Em vaig angoixar
i vaig començar a plorar davant de totes perquè mai havia faltat a cap partit i no volia
faltar. Totes van riure molt i
jo ara també, però llavors no
parava de pensar que no podia
dir que no. Finalment no es va
organitzar cap partit.

En sis anys, com ha evolucionat el futbol femení al club?
Cada any va agafant més protagonisme i el club intenta
millorar les condicions, també de la base. Són detalls que
agraïm i esperem vagin a més.
Quan hi ha públic, sou un
dels pocs equips a tots els
nivells amb afició que anima
tota l’estona. Com ho viviu?
A nosaltres ens encanta. Ens
sentim molt afortunades de
tenir una afició que intenta
venir a tots els partits 

