
Nefta, un jugador 
desequilibrant en 
estat de gràcia

El jugador escapulat afirma 
sentir-se en el moment més 
madur de la seva carrera 
esportiva. Titular fixe per a 
Pedro Dólera (és el jugador 
amb més minuts acumulats 
en lliga), Neftalí González 
passa per l’entrevista de 
L’Escapvlat per compartir 
amb els socis les opinions 
sobre l’actual temporada, 
tot repassant la seva més 
recent trajectòria.

Pàgina 3

Pàgina 2
El programa de ràdio “Sempre 
Endavant”, que repassava tota 
l’actualitat de l’Europa durant el 
tram final de la passada lliga a 
Ràdio Gràcia, torna a les ones 
(107.7 FM) amb un nou equip i 
un format renovat i millorat.

Pàgina 5
La Rapitenca és el rival que 
visita avui el Nou Sardenya per 
mesurar forces davant l’Europa. 
L’equip gracienc va disputar a la 
primera volta (0-3) el millor partit 
a fora. 

Pàgina 2
Arnau Garcia, migcampista del 
Juvenil A, protagonista d’aquest 
mes per la seva convocatòria 
amb la Selecció Catalana.

I també...
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[Redacció] · Després d’un inici de temporada aturat per incompa-
tibilitat horària i laboral dels membres del programa -que feien 
aquest espai de forma totalment altruista-, la presència radiofò-
nica de l’Europa a Ràdio Gràcia torna a posar-se en marxa. El 
“Sempre Endavant” repeteix franja de programació i hora (tots 
els dilluns de 19 a 20 hores al 107.7 FM), però presenta canvis 
al davant dels micròfons. Amb el mateix equip de col·laboradors 
de l’any passat, enguany s’afegeixen joves periodistes. Clàudia 
Conte, Gerard Costafreda i Alba Casanovas -aquesta última en-
carregada de presentar el programa- analitzaran setmanalment 
les novetats esportives i socials de l’entitat. 

El primer programa s’estrenarà demà dia 15 de març (estava 
previst pel passat dia 8 però el temporal de neu va deixar inco-
municada Ràdio Gràcia, la qual es va quedar sense emetre). El 
programa del retorn serà presentat pel director del projecte, Àngel 
Garreta, qui ara passarà a exercir tasques de direcció i supervi-
sió de l’actual equip periodístic. Amb la col·laboració de Pedro 
García i Pere Bernaldo, el “Sempre Endavant” torna, almenys, 
fins a final de temporada 

El programa d’actualitat de l’Europa incorpora 
noves veus al 107.7 FM i canvia de presentador

Torna el “Sempre Endavant” 
a les ones de Ràdio Gràcia

editorial

El “mètode Dólera” Arnau Garcia

L’edició del diari L’Independent de Gràcia del passat 30 
d’octubre de 2009 titulava el seu article sobre l’Europa amb 
aquesta expressió: “el mètode Dólera”. El company peri-
odista Éric Lluent va inventar-se un terme que ha acabat 
arrelant dins l’europeisme i que constata una manera de 
treballar, una metodologia, una concepció del futbol. Dólera 
és l’exemple de la nova escola, aquella que bé es podria 
definir com “JSP” (Joves Sobradament Preparats), imitant 
el que va ser un conegut anunci d’una marca publicitària. 
L’arribada del tècnic a la banqueta gracienca venia envol-
tada de tots els condicionats de dubte possibles analitzats 
des de la fredor del desconeixement: jove, sense experièn-
cia a Tercera, amb un pressupost del club limitat donada la 
situació econòmica actual, amb incorporacions de jugadors 
desconeguts... amb aquest “panorama”, cap dels teòrics 
experts i analistes del futbol català i de la Tercera Divisió 
va donar, com se sol dir col·loquialment, “ni un duro” pel 
nou projecte europeista. De fet, les primeres jornades de 
lliga van ser irregulars per l’equip, amb només una victòria 

en els quatre primers partits. Era 
una plantilla totalment nova, que 
s’havia d’adaptar fins trobar en 
comú el camí que volia marcar 
el cos tècnic amb el seu sistema 
de joc. Arrel d’una victòria de 
prestigi al Nou Sardenya davant 

el Santboià (2-1), l’Europa va començar a ser l’Europa que 
és ara: un equip lluitador, fins al darrer segon, amb un estil 
propi de joc -guanyi o perdi- amb un intent predominant de 
voler tenir la possessió de la pilota el màxim temps possi-
ble, combinant i volent arribar a gol mitjançant l’elaboració 
de joc. Sense figures de renom, grans “DNI” a la plantilla ni 
‘cracks’ milionaris, l’equip de Pedro Dólera ha esdevingut 
precisament això, un equip. Després de gairebé nou anys 
de decepcions, l’europeisme torna a veure al seu equip 
a la zona alta i despertant l’elogi dels escèptics que no 
van apostar per l’equip. El Nou Sardenya torna a ser un 
camp temible pels rivals i els seguidors més joves tornen 
a treure el cap per un estadi que cada jornada que avança 
el calendari omple més la seva capacitat. Aquesta entitat 
històrica necessitava un cop d’aire fresc i aquest ha arribat 
quan tothom menys ho esperava. Diuen que quan hom no 
s’espera res, la il·lusió és encara més gran. Aquesta il·lusió 
europeista ja està renovada 

L’escapulat Arnau Garcia 
va ser convocat per la Se-
lecció Catalana masculina 
sots’18 de cara a un en-
trenament de pre-selecció 
que va tenir lloc a la Ciutat 
Esportiva Municipal Vall 
d’Hebron el passat mes 
de febrer. 

Sens dubte, aquest va ser 
un premi per la bona tem-
porada del jugador, un dels 
més destacats de l’equip 
dirigit per Toni Cosano a 
Lliga Nacional. El futbolista, 
de tan sols 17 anys (com-
pleix primera temporada 
en aquestes categories) 
va fitxar aquesta tempora-
da pel club provinent del 
Mercantil de Sabadell. La 
presència d’escapulats a 
les seleccions catalanes és 
un motiu d’orgull pel treball 
dels jugadors de la casa 

El tècnic és 
l’exemple de 

la nova escola

Migcampista del Juvenil A

L’Escapvlat per dins...

L’Escapvlat és un mitjà de comunicació 
oficial del CE Europa que depèn del 
Departament de Premsa i vinculat amb els 
altres canals oficials del club (web i TV) a 
nivell informatiu i d’estil periodístic corporatiu. 
L’Escapvlat està produït per DeBarris, SCCL. 
L’Escapvlat té una periodicitat mensual amb 
una tirada de 2.500 exemplars.
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... qui som?

protagonistala notícia destacada

l’enquesta
A final de lliga, entre descensos 
de 2a B i el PlayOff de Tercera...?

A) Baixaran de Tercera més de tres 
B) Tot quedarà nivellat 
C) Hi haurà més ascensos que descensos 

Vota a: ceeuropa.cat. Cada mes publicarem el 
resultat de la darrera enquesta del portal web.

Fer l’Escapvlat en paper 
de diari és...?

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Millor que en revista petita

Una opció com qualsevol altra

Pitjor que en revista petita

53,1%

28,1%

18,8%
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Nefta: “És fantàstic poder tenir una afició 
tan fidel i propera com la de l’Europa” Anabel López

Una entrevista d’Agustí Tenllado

Neftalí González Torres, co-
negut futbolísticament com 
Nefta, va arribar la tempo-
rada passada a l’Europa. 
L’entrenador no va confiar 
gaire en ell com a titular però 
aquesta temporada és la se-
va. Els seus regats i la seva 
excepcional tècnica estan 
fent que l’afició el reconegui 
com un dels principals prota-
gonistes de la bona marxa de 
l’equip. Aquí el coneixerem 
una mica més a fons. 

Nefta, explica’ns com vas 
començar al món del futbol.
En futbol de base vaig co-
mençar al Meridiana-Torre 
Baró. Després vaig passar per 
Damm, Barcelona, Gramenet i 
Horta, fins arribar a Tercera. No 
tinc cap antecedent futbolístic 
a la família.

Quins entrenadors has tin-
gut en aquests anys?
Molts. Potser destacaria An-
tonio Linares i Santi Palanca, 
que em van donar l´oportunitat 
d´ascendir de categoria.

Quin entrenador és el que 
t’ha influït més?
En Miguel López i en Pedro 
Dólera tenen una concepció 
del futbol que s’ajusta al meu 
ideal. He après molt d’ells.

Millor record futbolístic?
Haver tingut l’oportunitat de 
jugar amb els colors de la Se-
lecció Catalana amateur.

Pitjor record futbolístic?
Perdre dues finals del PlayOff 
davant el Valencia B.

Millor gol que has marcat a la 
teva carrera esportiva?
De xilena contra el Martinenc al 
Torneig d’Històrics de 2008.

Sòcia número 134

NOM COMPLET
Neftalí González Torres
LLOC I DATA DE NAIXEMENT
05/01/82 · Barcelona
HISTORIAL
> Futbol base: 
 Meridiana Torre-Baró, FC 
Damm, FC Barcelona i 
UA Horta. 

 > Futbol amateur:
 UA Horta (01-03) 
 CF Badalona B (03-05)
 CF Vilanova (05-07)
 FC Santboià (07/08) 
 CE Europa (08/09...)

Amb l’Europa porta 57* partits 
oficials de lliga i 6* gols.

moment físic i de maduresa 
futbolística. A més gaudeixo de 
la confiança del ‘míster’, que és 
molt important.

L’equip està mantenint una 
gran regularitat. Creus que 
ens servirà per fer PlayOff?
Això espero. Serà difícil perquè 
a la lliga hi ha equips amb molt 
potencial. Però nosaltres lluita-
rem per ser-hi.

parla el soci

*=xifres comptabilitzades fins 07/03/10

el seu ‘DNI’ esportiu

Vostè és l’excepció en una 
grada amb poques dones. 
Què ho fa?
El futbol cal gaudir-lo al 
camp. També m’agrada 
estar rodejada d’homes, per 
què no dir-ho. 

D’on li ve l’europeisme?
Cap al 1988. El meu xicot és 
de tradició europeista fami-
liar. Em va agradar des del 
principi venir amb ell. 

També és penyista...
I tant!, del Caliu Gracienc. 
Des de la seva fundació.

Canviaria l’horari per ani-
mar el jovent a venir?
De cap de les maneres. 
L’horari de l’Europa és a les 
12, encara que hi vagi amb 
son. Un familiar meu deia: 
“si ets persona per sortir, ho 
ets per complir”. 

Com veu l’equip?
Una pinya. Lluitador, en for-
ma i amb predisposició.

I l’ambient de l’estadi?
Darrerament venen més 
seguidors estrangers.

La situació del club als 
darrers 10 anys ha millorat 
o empitjorat?
Ostres! Això seria llarg d’opi-
nar. Hi ha coses que estan 
millor i altres no. 

Farem PlayOff?
Quedar-se a tocar ja seria 
fer un any bo, però al futbol 
sempre hi ha sorpreses 

Una secció d’Albert Benet

Un ídol futbolístic?
Michael Laudrup.

La teva millor virtut?
Suposo que tinc una bona visió 
del joc.

El teu pitjor defecte?
No sóc gaire golejador, tot i que 
jugo en una posició avançada, 
però és que em sento més 
còmode fent la passada final 
a un company.

Aquest any actues per banda 
dreta. Havies jugat sovint en 
aquesta posició? 
Sí. Gairebé sempre.

Què has de millorar?
La verticalitat. 

Et trobes en el millor moment 
de la teva carrera?
Sí. Crec que estic en un bon 

L’afició aprecia la teva tècni-
ca depurada. Què n’opines 
dels seguidors?
És fantàstic tenir una afició tant 
fidel i propera. Estic molt agraït 
pel bon tracte que rebo.

T’agradaria continuar l’any 
vinent a l’Europa?
Per suposat. Em trobo còmode 
i m´agradaria ser-hi anys.

QÜESTIONARI PERSONAL

Amb parella o sense? Fills?
Sense. No tinc cap fill.

País més bonic i país que 
voldries visitar?
El més bonic el nostre. M’agra-
daria poder visitar Itàlia.

Menjar preferit?
La pasta
 
Cine i música? Preferits?
M’agraden. En cine “El Padrino” 
i música, tota, en especial les 
cançons d’Antonio Orozco.

Últim llibre llegit?
“La mano de Fátima”, d’Ilde-
fonso Falcones.

Millor i pitjor experiència?
La millor cap. Gaudeixo de tots 
els moments. La pitjor, la mort 
d’un familiar.

Alguna mania?
Cap. No sóc supersticiós 
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PRIMER EQUIP JUVENIL A 

Manlleu - Pobla Mafumet
Olesa - Santboià

Balaguer - L’Hospitalet
Amposta - Prat

Palamós - Blanes
Benavent - Premià

EUROPA - RAPITENCA
Reus - Castelldefels
Cornellà - Vilanova
Llagostera - Cassà

NOTA: Els resultats de lliga de Primer Equip, Juvenil i Femení estan posats en 
ordre “local-visitant”. A la 2a volta cal llegir local com a visitant ivisitant com a local.

EQUIPS DESTACATS

EQUIP (masculí) DIVISIÓ PUNTS POSICIÓ
Juvenil B Preferent 21 13 de 16
Juvenil C Primera 29 8 de 16
Cadet A Divisió d’Honor 19 14 de 16
Cadet B Primera 56 1 de 16
Infantil A Divisió d’Honor 16 15 de 16
Infantil B Primera 41 5 de 16
Aleví A Preferent 21 11 de 16
Aleví B Primera 34  6 de 16

EQUIP (femení) DIVISIÓ PUNTS POSICIÓ
Femení B Cadet-Juvenil 39 3 de 15
Femení C Cadet-Juvenil 39 5 de 16
Femení F7 Infantil 49 2 de 12

*Totes les classificacions completes de tots els equips a www.ceeuropa.cat

 LA JORNADA A TERCERA               CALENDARI ESCAPULAT

JORNADA 30 · 21 de març

Castelldefels - EUROPA
JORNADA 31 · 28 de març

EUROPA - Vilanova
JORNADA 32 · 31 de març

Cassà - EUROPA
JORNADA 33 · 11 d’abril

EUROPA - Llagostera
JORNADA 34 · 14 d’abril

Cornellà - EUROPA

BIBLIOTECA

TOP 5 GOLEJADORS

JUGADOR

Simón
Cano 
Gatell

Valderas
Marc Fernández

GOLS

9
6
5
4
4

TOP 5 MINUTS JOC TOP 5 TARGETES

JUGADOR

Nefta
Delmàs

Ramon Suàrez
Cano
Simón

MINUTS

2.369
2.166
2.157
2.033
1.980

JUGADOR

Ramon Suàrez
Delmàs

Àlex Isern
Valderas

Cano

TG

10
10
9
6
4

TV

-
1
-
1
1

LES FITXES DELS PARTITS (des de la darrera publicació de L’Escapvlat)

Jornada 25 · 14/02 · Estadi Nou Sardenya · 1.450 esp. · EUROPA 1 - L’HOSPITALET 0

EUROPA: Cañadas, Àlex, Olmo, Cano, Diego, Ramon Suàrez, Delmàs (Padilla, 90’), Val-
deras (Gatell, 67’), Nefta, Simón (Sergio, 87’) i Marc Fernández. L’HOSPITALET: Craviotto, 
Hammouch, Ceballos, Viale (Héctor, 78’), Lucas Viale, Toni Velamazán, Lobato (Cárcel, 
74’), Marcos (Cristian Gómez, 61’), Eloi Fontanella, Jordi Martínez i Cristian Alfonso ÀRBI-
TRE: Jordi José Barrera TARGETES: Grogues a Àlex (Europa) i a Hammouch i Ceballos 
(L’Hospitalet). Expulsió del tècnic Pedro Dólera (Europa) GOLS: 1-0 (Delmàs, 5’)

Jornada 26 · 21/02 · Municipal Sagnier · 650 esp. · PRAT 1 - EUROPA 1

PRAT: Toni, Xavi Valls, Àlex Pérez, Duran, Ezquerra, Ernest (Ollés, 93’), Carrasco (Mi-
guel Rubio, 71’), Fernando, Jaime, Lara (Mechi, 88’) i Porcel. EUROPA: Cañadas, Àlex, 
Olmo, Cano, Diego (Xavi, 83’), Ramon Suàrez, Delmàs, Valderas (Gatell, 65’), Nefta, 
Marc Fernández i Simón (Padilla, 72’). ÀRBITRE: Abraham Martínez Sáez TARGETES: 
Grogues a Àlex Pérez, Ezquerra, Carrasco, Fernando, Porcel -dues i expulsió minut 79’- i 
a l’entrenador Manolo Márquez (Prat) i a Delmàs i Ramon Suàrez (Europa). GOLS: 1-0 
(Porcel, 33’); 1-1 (Padilla, 93’).

Jornada 27 · 28/02 · Estadi Nou Sardenya · 1.000 esp. · EUROPA 3 - BLANES 0

EUROPA: Asier, Àlex, Sergio, Cano, Pociello, Olmo, Delmàs, Nefta, Padilla (Valderas, 
77’), Simón (Gatell, 77’) i Xavi (Marc Fernández, 68’). BLANES: Coca, Sergi González, 
Espinoza, Edjogo, Díaz (Aitor, 29’), Uri, Denís, Morillo (Pau, 81’), Bio, Jonathan i Aleix 
Camps (Finidi, 49’). ÀRBITRE: Rafael Díaz Melero. TARGETES: Grogues a Àlex (Europa) 
i a Sergi González, Morillo i Pau (Blanes). Vermelles directes a Denís -minut 67- i Uri -minut 
87- (Blanes). GOLS: 1-0 (Cano, 33’); 2-0 (Simón -p-, 68’); 3-0 (Nefta, 74’).

Jornada 28 · 07/03 · Mpal. Premià · 350 esp. · PREMIÀ 1 - EUROPA 1

PREMIÀ: Suriñach, Joel, Litus, Ruben Salvador, Adri, Santi, Sergio (Pons, 72’), Gerard, 
Charli (Ruben Martínez, 58’), Parrés i Ariño (Ramon, 85’). EUROPA: Asier, Olmo, Ramon 
Suàrez, Cano, Pociello, Ivan Álvarez, Delmàs (Padilla, 68’), Nefta (Juli, 79’), Valderas, 
Simón i Marc Fernández. ÀRBITRE: Cardosa Montesinos. TARGETES: Grogues a Litus, 
Ruben Salvador, Santi i Gerard (Premià) i a Delmàs i Marc Fernández (Europa).
GOLS: 0-1 (Simón, 25’); 1-1 (Joel, 45’).

FEMENÍ A 
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CE EUROPA vs UE RAPITENCA

UE Rapitenca
Fundada l’any 1930

[Àngel Garreta] · El Primer Equip 
de l’Europa afronta un nou partit 
de lliga en l’escenari més còmo-
de pel conjunt escapulat: l’estadi 
Nou Sardenya. A diferència de la 
majoria d’anys de la dècada que 
hem deixat enrere (la primera 
del segle XXI), enguany l’esce-
nari gracienc no és un element 
de pressió i nervis pels jugadors, 
sinó un punt de projecció i recol-
zament que fa créixer l’equip.

Tot i la fama de 
públic exigent, 
crític i pressionant 
que s’ha guanyat 
(merescudament 
o no) el soci i afici-
onat gracienc en 
les darreres dè-
cades, bé és cert 
que aquest canvi 
de magnetisme 
de l’estadi ve com a resposta 
a dos factors ben clars. El Pri-
mer, un canvi de mentalitat ge-
neral de l’aficionat, reconeixent 
i primant l’esforç i l’entrega, 
combinada si pot ser amb bon 
joc, abans que l’exigència de 
quedar sempre primer.
D’altra banda, un 
canvi també de 
mentalitat dins el 
planter, amb un 
cos tècnic, en-
capçalat per Pe-
dro Dólera, que 
ha sabut motivar 
i mantenir sempre 
al 100% d’actitud un grup de 
jugadors molt humà, discipli-
nat, entregat i no pas mancat 
de qualitat.

L’època de projectes amb 
molt nom i poca consistència 
sembla haver-se deixat en-
rere, tancant un cicle llarg de 
desencís europeista. Al partit 
d’avui, l’Europa intentarà tornar 
a agradar als seus aficionats 
de la mateixa manera que ho 

ha fet en la immensa majoria 
de partits d’aquesta tempora-
da, malgrat alguns haver-los 
empatat o perdut. L’equip pro-
varà de mantenir la seva ratxa 
d’imbatibilitat al Nou Sardenya 
davant un equip de molts bons 
records recents.

Els números amb la Rapitenca 
com a visitant del Nou Sarde-
nya són força bons en favor de 

l’equip gracienc, 
que s’ha impo-
sat als rapitencs 
en els dos ante-
riors duels (tem-
porades 07/08 i 
08/09). El partit 
de la primera vol-
ta va ser designat 
com el millor de 
l’any 2009 pels 
internautes de 

ceeuropa.cat, la web oficial 
del club. El 0-3 de l’equip de 
Dólera, amb un control del 
joc espectacular, va despertar 
l’ovació d’un públic, el de La 
Devesa, gens acostumat a 
aplaudir els mèrits rivals.

Tota aquesta su-
ma de factors es 
posaran avui en 
comú per intentar 
crear un clima fa-
vorable a l’equip 
escapulat, que 
necessita sumar 
de victòria en vic-

tòria per intentar retallar les 
diferències amb els equips de 
la zona noble i allargar, el més 
possible, l’inesperat somni de 
la promoció d’ascens en una 
lliga que no estava dissenyada 
per aquesta finalitat però que, 
un cop demostrat el potencial 
de l’equip, manté viva la il·lusió 
renovada d’uns socis i aficio-
nats que feia anys que merei-
xen, i de llarg, una temporada 
com aquesta 

La història del rival

Com a jugadors més desta-
cats de la Rapitenca figuren 
el porter Miki (que ha jugat 
tots els minuts de la lliga fins 
la jornada 27) i el defensa 
Galindo, que té “plaça fixa” 
junt amb Mario, des que 
aquest darrer es va incorpo-
rar a la Jornada 14. Jugador 
ràpid i elegant en la sortida 
de pilota, cal prestar-li molta 
atenció. Al mig del camp, la 
lesió de Cristian Bartomeu 
s’està notant al conjunt blau. 
Gilabert, en punta d’atac, 
és el líder indiscutible de 
l’equip. Callarisa, un ex-
trem habilidós, també té 
força participació. Tot i no 
convertir-se en un fixe, té 
qualitat i gol.

Pel que fa al joc del rival 
europeista en la jornada 
d’avui, l’equip gracienc ha 
de prestar atenció a les 
jugades a pilota aturada, 
ja que la Rapitenca pot 
treure profit en aquest tipus 
d’accions. El lateral Villa (2 
gols) i el golejador Gilabert 
són els més perillosos, així 
com les incorporacions del 
migcampista Efrén 

La Rapitenca és, juntament amb l’Amposta, el rival més allunyat 
en distància del Nou Sardenya. Tot i que alguns joves rapitencs 
van començar a practicar el futbol a la Plaça Major de la vila 
marinera de Sant Carles cap al 1918, no fou fins als anys 1923 
i 1924 que es van constituir els 2 primers clubs federats: el FC 
Sant Carles (que jugava els seus partits al camp de la Devesa, 
a la carretera de Vinaròs) i el FC Català (que feia servir el camp 
de Codonyol). L’actual Unió Esportiva Rapitenca fou fundada el 6 
de Novembre de 1930. El primer president va ser Agustí Castellà. 
L’esmentat Castellà fou escollit regidor de l’Ajuntament i va haver 
de deixar un càrrec que va passar a mans de Mario Gianni, de 
qui es creu va proposar els actuals colors de l’equipació (blau i 
blanc) que, a la vegada que simbolitzaven el paissatge rapitenc, 
també eren els de la selecció d’Itàlia, pàtria de Mario. 

L’equip va anar agafant protagonisme dins l’àmbit futbolístic de 
la província de Tarragona però la Guerra Civil, com a d’altres, el 
va partir pel mig. Al final es va aconseguir remuntar el vol i fins i 
tot es va poder construir, amb molt d’esforç, l’actual camp de La 
Devesa, inaugurat el 25 de Juliol de 1949. Aquest terreny disposa 

de gespa artificial des de 2005 i ha estat seu de la fase final de la 
Copa Catalunya de l’any 2008. L’equip va anar creixent i va jugar 
per primer cop a Tercera Divisió la temporada 1956/57, mantenint 
la categoria fins la 1961/62. Després de 44 anys movent-se en 
categories regionals, va tornar a ascendir a Tercera la 2004/05, 
militant fins l’actualitat. En aquesta categoria el seu millor registre 
són dos tercers llocs (1957/58 i 1958/59) i un cinquè (2007/08) 
en què es va quedar a un sol punt de jugar el PlayOff.

A la història no hi ha gaires enfrontaments amb l’Europa, però 
cal destacar-ne sobretot un. El dia 11 de febrer de 1962, l’àrbitre 
Farzón va provocar un dels més grans escàndols que s’han viscut 
al camp de l’Europa. després d’anul·lar dos gols als graciencs 
i concedir el gol de la victòria rapitenca amb l’assistent amb la 
bandera aixecada, va abandonar el terreny de joc donant per 
finalitzat l’encontre a manca de 10 minuts. La Rapitenca aquest 
any lluita per no baixar. L’entrenador inicial, Antoni Teixidó, va ser 
substituït a la jornada vuit per Jordi Fabregat. El seus jugadors 
més destacats són Edu Aguilar, exprimera amb el Racing de 
Santander, i Carles Gilabert, el golejador 

Campionat de Lliga de Tercera Divisió (grup V) · 14 de març de 2010 · 29a jornada · Estadi Nou Sardenya · 12 hores

Els precedents en temporades anteriors

EL partit DE La JOrnaDa

Així juga el rival
Anàlisi tàctica de Toni Ribas

Així arriba la Rapitenca al Nou Sardenya

17/01 · RAPITENCA 0 - Premià 0
24/01 · RAPITENCA 0 - Manlleu 1
31/01 · Castelldefels 4 - RAPITENCA 1
07/02 · RAPITENCA 1 - Vilanova 3
14/02 · Cassà 2 - RAPITENCA 0
21/02 · RAPITENCA 3 - Llagostera 0
28/02 · Cornellà 3 - RAPITENCA 2
07/03 · RAPITENCA 1 - Reus 0

Per Agustí Tenllado

Últims 8 partits...

Guanyats: 2 
Empatats: 1
Perduts: 5

GF: 8  GC: 13

El partit de la 
primera volta

va ser designat
com el millor
de l’any 2009

pels internautes
de ceeuropa.cat

L’Europa provarà
de mantenir
la seva ratxa
d’imbatibilitat

al Nou Sardenya

Onze tipus (sistema 4-2-3-1)
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El Nou Sardenya torna a ser un escenari temut
i un dels camps més difícils de Tercera Divisió

[Àngel Garreta] · En lliga és 
important guanyar o puntuar 
tant a casa com a fora, però bé 
és cert que el soci paga el seu 
abonament bàsicament per 
veure l’equip al seu estadi, al 
Nou Sardenya. L’actual sensa-
ció de fortí del ‘santuari’ esca-
pulat es va començar a gestar 

a finals de desembre, quan 
les xifres van portar a l’equip 
de Pedro Dólera a signar una 
primera volta sumant sempre 
punts a casa i sense perdre 
cap partit. Aquest fet, que a 
priori no semblava un fet gaire 
destacable, feia 20 anys que 
l’europeisme no podia dir-ho. 
Ni tan sols l’Europa de més èxit 
recent, el dels anys 90 (amb 

moltes disputes de PlayOff i 
dos títols de Copa Catalunya) 
pot dir el mateix. Arribar a 
mitjans del mes de març amb 
un zero al caseller de derrotes 
com a local és un registre que, 
ara per ara, només iguala el 
potent Reus en l’actual lliga. 
La resta d’equips, fins i tot 
L’Hospitalet, líder, no poden dir 
el mateix (almenys fins les 14 
hores del dia d’avui).

La temporada 88/89, l’Europa 
va sortir del pou de les cate-
gories regionals per tornar a 
Tercera. Ho va fer de forma 
brillant, amb una primera volta 
invicte a casa. L’equip, entrenat 
per Carles Anglès, comptava a 
les seves files amb els mítics 
Ureña, Ventura, Gallardo, Ca-
pella, Castillo i companyia. No 
obstant, ens hem de remuntar 
a la temporada 70/71, amb 
Joan Navarro com a tècnic, 
per trobar la darrera primera 
volta immaculada a la Tercera 
Divisió. La plantilla dels Rovi-
ra, Balmas, Zamora, Garrido, 
Rivera, Litri i altres noms re-
cordats, va acabar cinquena 
un campionat molt dur en què 

es va quedar a les portes de 
competir per tornar a Segona.

Parlant d’imbatibilitat al Nou 
Sardenya (o Sardenya, de 
1995 enrere), l’actual rècord 
figura en mans d’un equip de 
llegenda, el que va quedar du-
es vegades campió de Tercera 
i va pujar a Segona A, tancant 
aquella primera campanya a la 
categoria de plata a les portes 
del retorn a Primera. Van ser 
els darrers anys daurats al fut-
bol professional de l’entitat.

No sabem quan acabarà la 
ratxa actual de l’Europa, qui 
sap si mentre el públic llegeix 
aquestes mateixes línies veient 
el partit contra la Rapitenca, 
donat que en futbol sempre pot 
passar de tot. Sigui com sigui, 
finalitzi quan finalitzi aquest 
‘status’ màgic, el que ningú 
podrà treure-li a l’actual planti-
lla és el mèrit d’haver tornat a 
competir a l’alçada de rècords 
del passat i de, a la vegada, 
lluitar colze amb colze amb uns 
registres que han deixat de ser 
recordats en blanc i negre per 
fer-ho en color 

L’actuaLitat DEL cLub

Els jugadors, celebrant el gol de Delmàs (1-0) davant L’Hospitalet

Primer Equip

El balanç de l’actual temporada supera, de llarg, tota la primera dècada del segle XXI

El Club

Èxit total de L’Escapvlat en 
la seva estrena en societat. 
El periòdic ha estat molt ben 
acollit per socis, aficionats 
i veïns graciencs en gene-
ral. A la roda de premsa de 
presentació -el passat dijous 
dia 11 de febrer- van assis-
tir més d’una seixantena de 
persones que van fer petita 

la sala de premsa de l’estadi 
Nou Sardenya. Entre elles, 
autoritats de Gràcia.

El Departament de Prem-
sa del club intentarà que 
en breu es puguin ampliar 
les pàgines de L’Escapvlat 
(passar de les 8 actuals a un 
mínim de 12) i la tirada (su-
perar els 2.500 números de 
cada publicació) 

Bona acollida de L’Escapvlat

El Club

Acord de col·laboració amb 
els Instituts Odontològics

El Club Esportiu Europa i 
els Instituts Odontològics 
han arribat a un acord de 
col·laboració que inclou el 
recolzament de la prestigi-
osa empresa i una sèrie de 
descomptes i beneficis per 
a tots els europeistes. La 

col·laboració (fins a finals 
de setembre) té una ferma 
intenció d’ampliació bilate-
ral. L’acord inclou un tracte 
preferencial a tots els socis, 
jugadors i tècnics de totes 
les categories i gèneres de 
l’entitat, així com empleats, 
nens de l’Escola de Futbol i 
familiars directes  Joan Solé, director general de ‘IO’

La ratxa més llarga

Ens hem de remuntar fins 
a principis dels anys 60 per 
trobar una ratxa similar de 
l’Europa pel que fa a partits 
sense perdre a l’estadi. De 
fet aquesta ratxa és la més 
llarga de tota la història i té 
lloc entre la jornada 23 de 
la temporada 61/62 (inicia-
da amb un Europa 3 - Reus 
0) i la jornada 9 de la 63/64 
- a Segona A- (finalitzada 
amb un Europa 0 - Celta 
0). Pel mig, tota una tem-
porada sencera sense per-
dre a casa, la 62/63, la de 
l’ascens del conjunt esca-
pulat a la “divisió de plata”. 

Equips amb sort

Fins a la data, només qua-
tre equips han estat de sort 
en aquesta lliga al Nou Sar-
denya i han pogut sortir-ne 
“rascant” un punt. Aquest 
són l’Olesa, el Cassà, el 
Cornellà i el Balaguer.
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Segona edició del Concurs 
de Fotografia de l’Escola

Per segon any consecu-
tiu, l’Escola de Futbol de 
l’Europa, amb el suport del 
periòdic L’Escapvlat i del lloc 
web oficial del club, organit-
za un concurs de fotografia 
entre els pares i familiars 
dels més menuts de la casa.

La foto guanyadora, que ha 
de representar els valors 
d’esforç, compromís i soli-
daritat, es publicarà al portal 
online i també en aquest pe-
riòdic. El límit de participació 
és el dia 4 de juny (bases a 
ceeuropa.cat) 

notícies flash Promocions i descomptes

El Club Esportiu Europa ha 
arribat, en els darrers anys, 
a diferents acords comer-
cials i d’avantatges pels so-
cis del club, així com tècnics, 
jugadors i familiars. Marques 
com Toshiba, Kurz & Gut, 
San Miguel, Peugeot, Ins-
tituts Odontològics, botiga 
Apalan i d’altres, ofereixen 
descomptes i promocions 
pel fet de ser europeista.

Per tal de poder gaudir de 
totes aquestes ofertes es-
pecials, a ceeuropa.cat es 
troba a disposició dels aficio-
nats la llista de descomptes 
i promocions de cadascuna 
de les marques 

actuaLitat brEu i Història

MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Xavier Vidal

La “Copa Barcelona Nocturna” de 1914
L’electricitat va arribar al nostre 
país tot just començat el segle 
passat. La “Compañía Barcelo-
nesa de Electricidad”, fundada 
el 1911 per l’enginyer nord-
americà Fred Stark Pearson, 
i coneguda popularment com 
“La Canadenca”, necessitava 
fer proves de càrrega elèctri-
ca. Per tant, i relatada en els 
diaris de l’època com gairebé 
un excentricitat, el 6 d’agost de 
1912 s’organitzava el primer i 
revolucionari partit nocturn de 
l’estat espanyol. 

L’encontre es 
va  ce lebrar 
a Sabadell i 
enfrontava el 
Centre d’Es-
ports Saba -
dell i l’equip 
barceloní de 
l’Universitary. 
Més de 3.000 
persones van 
assistir al partit 
i la prova va 
resultar ser un 
èxit total. Una 
setmana més 
tard els arlequi-
nats disputaven un segon partit 
nocturn i amb llum elèctrica, 
aquest cop però a Barcelona.

Un temps més tard i vista la 
capacitat de l’empresa de sub-
ministrar llum per la disputa d’un 
partit de futbol, es va procedir a 
construir unes instal·lacions més 
o menys fixes al camp del FC 
Barcelona. Així doncs, l’equip 
blaugrana, amant sempre de ser 
pioner, va organitzar per l’agost 
del 1914 un torneig anomenat 
“Copa Barcelona Nocturna”, en 
què hi van participar els equips 

reserves de la Primera Categoria 
i els clubs de la Segona Categoria 
del Campionat de Catalunya. En 
total: 23 clubs. 

El terreny de joc blaugrana on 
es va disputar el torneig va ser el 
del carrer Indústria, popularment 
anomenat com “L’Escopidora”, 
situat molt pròxim de l’Escola In-
dustrial (d’aquí el seu nom) i que 
destacava per la seva tribuna de 
fusta de dos pisos. 
Per la seva banda, l’Europa era 
en aquells anys un equip novell 
que havia realitzat en l’anterior 

temporada (1913-14) una gran 
campanya, ja que després d’ in-
nombrables partits, va aconseguir 
arribar a la final del Campionat de 
Catalunya de Segona Categoria 
contra el CE Sabadell. El partit es 
va disputar en el terreny neutral 
de l’Iluro i, malauradament, es va 
perdre l’encontre per un ajustat 
1-0 i amb ell l’ascens a la màxima 
divisió del futbol català. 
Pel que fa a la vida del club, el 
president era Frederic Soler. 
L’entitat encara disposava del lo-
cal fundacional com a seu social, 
situat al carrer Sicília 290. Els ju-

gadors més detacats d’aquella 
època eren els germans Colet, 
Bonavanetura Pelaó, Vicente 
Martínez, Barnet i Pech, tot i 
que cap a finals de temporada, 
uns jovenets molt prometedors 
començaven a disputar alguns 
amistosos; eren els mítics Bor-
doy, Serra, Xavier i Esteve 
Pelaó. 

Així doncs, i sense haver pogut 
esbrinar la resta de resultats del 
Torneig (perduts en la nit dels 
temps), l’Europa es va plantar 
a la final de la “Copa Barcelo-

na Nocturna”. 
El rival va ser 
l’equip barcelo-
ní de l’Stadium 
i l’encontre es 
va celebrar el 
23 de setem-
bre de 1914 
a l  c a m p  d e 
“l’Escopidora”. 
A la mitja part 
els escapulats 
guanyaven per 
1-0 amb un gol 
de falta direc-
ta. A la represa 
l ’S tad ium va 

empatar i així es va arribar fins 
al minut 90. Tot seguit es va 
decretar una prórroga de 10 
minuts, on l’Europa, després 
d’una excel·lent jugada de com-
binació, marcava el segon gol i 
s’enduia el Torneig. Aquell onze 
“noctàmbul” i campió era el se-
güent: J. Colet, Comas, Pech, 
Oliver, Alonso, Barnet, Z. Colet, 
Martín, Martínez, B.Pelaó i Ven-
tura. Cent anys després passa 
més aviat el contrari: veure un 
partit del màxim nivell amb 
llum del dia és gairebé una 
quimera 

El camp de l’Escola Industrial, en una imatge de principis del segle XX
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[Àngel Garreta] · El CE Europa 
s’ha vist obligat a prendre 
una mesura dràstica contra 
les pràctiques abusives de 
taquillatge d’aquells clubs que 
cobren entrada a categories 
de base. L’Europa cobrarà 
només a aquests equips 
quan visitin el Nou Sarde-
nya per cobrir la diferència 
i retornar els diners a pares 
i familiars. Aquesta pràctica 
durarà mentre els equips 

mantinguin la seva política. 
Aquests equips són la UDA 
Gramenet, el CE L’Hospitalet 
i la UE Sant Andreu. La me-
sura s’aplicarà només sobre 
aquestes tres entitats que són 
les que, actualment i ja sigui 
amb una taquilla directa o 
una rifa obligada indirecta, fan 
passar per caixa els familiars i 
acompanyants dels menors. A 
continuació us oferim un resum 
del comunicat oficial enviat pel 
club a la premsa ara fa unes 
poques setmanes.

COMUNICAT OFICIAL

El Club Esportiu Europa sem-
pre s’ha posicionat a favor 
de l’entrada gratuïta en tots 
els partits del futbol base i 
ha treballat en aquest sentit 
per tal que aquesta iniciativa 
fos aplicada per tots els clubs 
associats a la Federació Ca-
talana de Futbol. No obstant, 
donada l’actitud refractària 
a aquesta iniciativa per part 
de tres clubs concrets, el CE 
L’Hospitalet, la UDA Gramenet 
i la UE Sant Andreu i donada 
la seva insistència en el cobra-
ment d’entrada a tots els par-
tits que es disputen a les seves 
instal·lacions sigui la categoria 
que sigui (benjamins, alevins, 
infantils, cadets o juvenils), el 
CE Europa ha decidit cobrar 
entrada al seu estadi en partits 
de base quan rebi, únicament, 
la visita d’equips de base dels 
clubs implicats en l’afer.

L’import d’aquesta taquilla 
excepcional, però, no s’esta-
blirà amb finalitats de caixa, 
sinó que serà dipositat en 
un fons especial destinat a 

fer front a les despeses dels 
equips de base del CE Europa 
quan aquests es desplacin als 
camps de L’Hospitalet, Gra-
menet i Sant Andreu, és a dir, 
per tal de revertir la situació i 
que el futbol formatiu segueixi 
sent gratuït pels familiars que 
acompanyen als menors en 
partits a domicili. El CE Europa 
manifesta que aquesta mesura 
només serà efectiva en tant 
que els clubs esmentats es 
mantinguin en la seva postura 
de voler cobrar entrada en 
partits, edats i categories for-
matives i que el club entén que 
no formen part d’un espectacle 
lúdic i d’entreteniment, sinó 
una etapa formativa dels més 
menuts de la base, per la qual 
cosa és abusiu establir un preu 
a l’entrada. Cas que aquests 
equips rectifiquessin els seus 
procediments, el CE Europa 
retiraria d’immediat aquesta 
pràctica vers ells.

Finalment, el CE Europa mani-
festa la seva visió del futbol de 
base com una eina de cohesió 
social, formació, integració 
i evolució esportiva. El club 

considera que les persones 
que assisteixen a partits benja-
mins, alevins, infantils, cadets 
i juvenils no hi assisteixen per 
voluntat de lleure (exceptu-
ant en aquest últim cas, de 
juvenils, la Divisió d’Honor, 
categoria prèvia al pas al pro-
fessionalisme o el futbol sènior 
i que pot ser raonablement 
entesa com espectacle).

L’Europa considera que tots 
els assistents a aquestes 
categories són, en la seva 
majoria, familiars directes 
dels jugadors i, de vegades, 
necessaris acompanyants dels 
menors que no poden viatjar 
sols. Aquest “públic” no es 
presenta a les instal·lacions 
dels equips rivals entenent 
aquell partit com un espectacle 
(com un cinema o un teatre) 
sinó com a acompanyament 
d’un menor, esportista, que 
està completant un cicle de 
la seva etapa formativa. En 
aquest sentit, l’entitat posarà 
tots els mitjans a la seva dis-
posició per a que això, al futbol 
català, segueixi entenent-se 
d’aquesta manera 

Un partit de lliga entre cadets de Gramenet i Europa a Santa Coloma 

Futbol Base

L’Europa imposa mesures pròpies per acabar 
amb l’abús en el cobrament d’entrades de base


