
Els gols marcats 
d’estratègia, punt 
fort de la temporada

Entre els molts motius que 
han portat l’Europa a poder 
completar enguany la seva 
millor lliga del segle trobem, 
sens dubte, el treball de 
l’equip en jugades a pilota 
aturada. Entre els jugadors, 
Cano és l’especialista.

Pàgina 8

Pàgina 5

Pàgina 7
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A l’apartat de xifres de la lliga, 
repassem de forma gràfica 
l’evolució del Primer Equip en 
les últimes 9 temporades.

I també...

Any I · Número 4 · 9 de maig del 2010 · publicació oficial gratuïta del club

L’equip de futbol més antic de 
Catalunya, el Palamós, visita 
el Nou Sardenya en el partit 
que tanca la temporada a la 
lliga regular del grup V de la 
Tercera Divisió.

Xavier Vidal ens apropa, a 
la secció “Memòria històrica 
escapulada”, la f igura de 
l’exjugador Guerrero, en una 
especial connexió entre casa 
nostra i l’Argentina.
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[Redacció] · La temporada vinent el futbol de base català, tal com 
el coneixem avui en dia, canviarà definitivament. En l’Assemblea 
federativa que va tenir lloc durant el matí del passat dissabte dia 
24 d’abril, els clubs van votar, amb un ampli marge, a favor de 
la modificació de totes les categories. Aquestes modificacions 
passen per l’eliminació de les categories de Divisió d’Honor (fins 
ara un grup únic) a l’edat d’infantils i alevins. Així mateix, en ca-
tegoria juvenil i cadet, la reforma ampliarà els actuals dos grups 
de Preferent fins a duplicar-se i convertir-se en quatre.

Dels 1.265 clubs convocats, tan sols van assistir 164 a l’acte. Les 
votacions (realitzades per a cada categoria), van comptar amb 
un suport d’un 80% de mitjana. En clau europeista, el diumenge 
21 de març, un mes abans d’aquesta votació, el club va ser la 
primera entitat catalana en posar a prova el sistema, disputant 
un amistós amb un combinat d’alevins i infantils contra l’equip 
Shizuoka PFA del Japó. Es van disputar 4 parts de 18 minuts amb 
un descans entre parts de dos minuts i on tots els jugadors havien 
de participar al partit abans d’arribar a l’última part. Aquest estiu, 
doncs, entrarà en vigor el canvi de categories, reglamentació i 
participació. A L’Escapvlat del mes de juny us oferirem una àmplia 
i detallada informació de com quedaran composats els equips de 
l’Europa i amb quines normes jugaran els partits de lliga 

En Assemblea General de la Federació Catalana 
de Futbol, els clubs van votar pel canvi formatiu

La reforma del futbol de base 
queda aprovada pels clubs

editorial
Europa “dos punt zero” Éric Alcaraz

El número 4 del periòdic L’Escapvlat, el que el lector té ara mateix 
a les mans, surt amb data del 9 de maig del 2010. Si retrocedim 
en el temps només deu anys, al mateix dia de maig de l’any 2000, 
la presència de l’Europa a nivell social i informatiu era escassa. 
Tot i que en el nostre entorn la informàtica i la tecnologia mòbil ja 
existia -i es començava a consolidar-, un soci de l’Europa tenia 
poques formes de saber els ets i uts del seu equip a diari. Llevar-
se cada matí i baixar a comprar la premsa esportiva catalana era 
com jugar a la loteria: igual tocava parlar de l’Europa com igual 
no tocava. Les ràdios, entre setmana, oferien poca informació 
territorial i si ho feien, potser no tocava parlar del club. Molts dels 
europeistes tenien com a únic recurs arribar ben d’hora el diu-
menge al Nou Sardenya per preguntar-li a altres socis o coneguts 
si hi havia alguna novetat.

Ara tot això ha canviat i aquest canvi s’ha fet començant per dins. 
El departament de premsa de l’entitat va patir una revolució el 

novembre de 2001. A la xarxa va 
aparèixer el lloc web oficial de l’enti-
tat i, de mica en mica, tot va comen-
çar a crèixer fins convertir l’Europa 
en el club no professional més ben 
situat mediàticament a Catalunya i 
comunicativament més ben estructu-
rat a bona part de l’estat. No obstant, 
no només dels mitjans depenents de 
l’entitat s’informa el soci. L’explosió 
d’internet ha fet aparèixer, durant els 
darrers anys, diversos portals dedi-

cats a la informació futbolística catalana i d’altres de generalistes 
que tracten també amb cura el futbol de casa nostra.

Tot i això, el canvi comunicatiu no radica només en generar 
mitjans de comunicació o treballar en paral·lel amb altres diaris, 
televisions, ràdios o portals web. El canvi també s’aplica de forma 
interna. En els darrers anys l’Europa ha unificat la seva imatge 
corporativa (escuts, logos, tipografies de lletres...), ha inculcat, a 
base del simple pas del temps, la convivència amb els mitjans de 
comunicació com quelcom natural. Cada vegada més empleats, 
coordinadors, entrenadors i jugadors estan habituats al tracte 
informatiu, el seguiment o les entrevistes. Tota la informació del 
club es troba avui dia via web, via xarxes socials com Facebook o 
Twitter, via televisió i ràdio i representa, en conjunt, l’evolució d’un 
club amb un històric passat cap a un club modestament mediàtic. 
Ens trobem davant una nova versió de l’entitat. És l’Europa 2.0 

Poques vegades els por-
ters acostumen a ser els 
protagonistes del seu 
equip, menys encara en un 
repàs global de temporada. 
Malgrat que la competició 
a la Lliga Nacional juvenil 
encara no ha finalitzat, ara 
mateix ja és una realitat el 
protagonisme d’Éric sota 
pals. A l’inici de la tempo-
rada el porter escapulat 
va començar de suplent, 
rere Gerard Bonsoms i 
José Guerrero. De mica en 
mica, el més menudet dels 
tres es va anar fent amb 
la titularitat i, quan ha fet 
falta, ha estat convocat pel 
Primer Equip per suplir les 
baixes de Belsun, Cañadas 
o Asier, treballant a un bon 
nivell amb el preparador de 
porters del Primer Equip. 
A més a més les aturades 
d’Éric han donat enguany 
més d’un punt al juvenil 

L’impuls mediàtic
i comunicatiu 
del club s’ha 
revolucionat
en la primera

dècada del segle

Porter 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. 
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... qui som?

protagonistala notícia destacada

l’enquesta
La temporada del Primer 
Equip la consideres...

A) Dins l’esperat 
B) Sorprenent 
C) Extraordinària 

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

La reforma del futbol base que 
proposa la FCF et sembla...?

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Negativa

Positiva

Simplement diferent

59%

31%

10%

Imatge dels representants dels clubs durant la votació / foto: fcf.cat
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Pedro Dólera: “Al meu equip el jugador 
que no sui la samarreta no té cabuda” Miquel Garcia

Una entrevista d’Agustí Tenllado

Un cop confirmada la reno-
vació de Pedro Dólera com 
a tècnic del Primer Equip, 
L’Escapvlat ha volgut parlar 
amb ell fent balanç de la tem-
porada i pensant en el futur.

Pedro, com va tenir lloc la 
teva arribada a l’Europa?
Vaig rebre una trucada del 
president un cop vaig acabar 
la lliga amb el meu anterior 
club i em va preguntar si tenia 
contracte en vigor 
i si estaria inte-
ressat en venir a 
l’Europa. Després 
vam quedar dues 
vegades per xer-
rar de futbol i vaig 
explicar-li la meva 
forma d’entendre’l 
i com ho implan-
taria jo aquí. Per 
sort dues setma-
nes més tard vaig 
ser l’escollit.

Quins moments 
de la temporada 
han estat els més 
positius i quins 
els negatius? 
Hem tingut diver-
sos moments bons. Hem estat 
en general molt regulars. Hem 
aconseguit tres ratxes de cinc, 
set i nou partits sense perdre. 
El moment més àlgid va ser el 
triomf a casa davant el líder: 
L’Hospitalet. Com a negatiu 
hem de posar els resultats fora 
de casa que no pas el joc, ja 
que crec sincerament que hem 
fet futbol suficient com per treu-
re més punts del que realment 
han reflexat els marcadors.

Sota el teu punt de vista, com 
ha estat l’afició enguany? 
Excel·lent !!! Ha estat bolcada 
amb nosaltres des del primer 

Soci número 65

rem amb un pressupost similar 
al d’aquesta temporada, és bo 
saber-ne els paràmetres per 
començar a planificar.

Amb pocs retocs aspirarem a 
estar a dalt l’any vinent?  
És difícil de saber i més tenint 
en compte els equips que bai-
xen de Segona B i ja veurem 
quants pugen de la promoció. 
Garanteixo l’esperit de lluita. Al 
meu equip el jugador que no 
sui la samarreta no té cabuda 
dins la plantilla.

L’equip ha realitzat una tem-
porada de nota. Ha lluitat 
per assolir la quarta plaça 
tot i que no era l’objectiu. 
No obstant, què ha faltat per 
poder-la assolir? 
Potser una mica de sort en 
moments puntuals. Hem fallat 
moltes ocasions per pocs cen-
tímetres, xuts al pal, gols als 
darrers minuts...

Els jugadors que has portat 
de Primera Catalana no han 
notat el canvi. El secret?
Suposo que la confiança que 
hem tingut en ells des del pri-
mer moment. Des del primer 

parla el soci

Des de quan és soci?
Des de l’octubre de 1968. 

D’on li ve l’europeisme?
El meu pare, de petit, em 
portava al camp de l’Europa 
i des de llavors ja va ser el 
meu equip. 

Quina alegria i quina de-
cepció ha viscut amb més 
intensitat a l’Europa?
Alegries? Moltes. Són molts 
anys, però potser em quedo 
amb les Copes Catalunya. 
Em decepciono quan veig 
dos europeistes discutint.

Qui és el millor jugador 
que ha vist jugar?
En Pep Rovira... potser per 
compartir la mateixa posició 
quan jo jugava a futbol. 

Una anècdota curiosa?
Quan en “Surra” va marcar 
el gol de la salvació davant 
l’Esport Badaloní, vaig cau-
re assegut a les grades en 
estat catatònic i vaig plorar 
com un nen.

Un qualificatiu per la tem-
porada actual?
Actitud. Molta actitud.

Què hauriem de fer per 
identificar més la gent de 
la Vila amb el club?
Fer desaparèixer el Barça! 
...és broma!. Penso que 
il·lu sionar als nens, tot i que 
sóc pessimista amb això. 
Per aconseguir-ho, la tra-
jectòria del Primer Equip és 
determinant 

Una secció d’Agustí Tenllado

dia i això és d’agraïr. Ens ha 
ajudat en els moments difícils i 
ens ha potenciat en els bons.
Ja vaig dir el primer dia que si 
aconseguim unitat entre afició, 
club i equip, tenim un potencial 
extraordinari. Tan sols cal tre-
ballar-ho amb humilitat.

No és habitual al futbol 
anunciar una renovació al 
mes d’abril. Estàs content?
Molt, molt content. Tot i que 
he rebut ofertes d’altres clubs 
catalans i una d’un club de fora 

que era molt interessant, crec 
que per ètica professional li 
dec un any a l’Europa. A casa 
meva m’han ensenyat a ser 
agraït. És el mínim que puc 
fer després del bon compor-
tament que ha tingut tothom 
amb mi. Vull donar les gràcies 
al club per la confiança.

Ha estat fàcil l’acord? 
Bé, hem trigat una mica do-
nat que a aquestes alçades 
sempre és difícil saber amb 
quin pressupost comptaràs 
per l’any vinent, però la bona 
tasca del president ha avançat 
la previssió i tot i que compta-

dia a tots ells els vam tractar 
com un jugador més, com si 
fossin un veterà de Tercera.

Quina recepta té l’esperit del 
“mètode Dólera”?
Els jugadors. Han cregut al 
cent per cent en el que volíem 
implantar i s’ho han aplicat.

QÜESTIONARI PERSONAL

Antecedents futbolístics 
dins la familia?
Mon pare va ser porter. Va 

arribar al juvenil 
del Barça i ho va 
haver de deixar 
per una lesió. 

Amb parella o 
sense? Fills?
Estic casat i tinc 
dues filles.

País més bonic i 
el que t’agradaria 
conèixer?
El més bonic el 
nostre i voldria vi-
atjar a Brasil.

Menjar preferit?
La paella

T’agrada el cine-
ma? Quins actors i films?
M’agraden les pel·lícules d’ac-
ciò però sense cap preferida. 
Els meus actors predilectes: 
Julia Roberts i Mel Gibson.

Últim llibre llegit?
“El factor humà”, basat en la 
pel·lícula “Invictus”.

Millor i pitjor experiència?
La millor el naixement de les 
meves filles. La pitjor sempre 
és la mort de qualsevol familiar 
o amic proper.

Alguna mania?
 Sortir l’últim del vestidor 
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PRIMER EQUIP JUVENIL A 

PARTITS JUGATS:  37  GUANYATS:  13  EMPATATS:  15  PERDUTS: 9
GOLS A FAVOR:  56  GOLS EN CONTRA:  50  AVERAGE: +6

TARGETES GROGUES:  109   TARGETES VERMELLES (directes i doble groga):  7
PARTIT AMB MÉS GOLS:   Europa 5 - Rapitenca 2

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 i visitant com a local.

EQUIPS DESTACATS

EQUIP (masculí) DIVISIÓ PUNTS POSICIÓ
Juvenil B Preferent 27 15 de 16
Juvenil C Primera 41 8 de 16
Cadet A Divisió d’Honor 29 13 de 16
Cadet B Primera 74 1 de 16
Infantil A Divisió d’Honor 27 14 de 16
Infantil B Primera 58 4 de 16
Aleví A Preferent 33 10 de 16
Aleví B Primera 47  6 de 16

EQUIP (femení) DIVISIÓ PUNTS POSICIÓ
Femení B Cadet-Juvenil 58 3 de 15
Femení C Cadet-Juvenil 53 5 de 16
Femení F7 Infantil 58 2 de 12

*Classificacions completes de tots els equips aceeuropa.cat / En verd, lligues finalitzades

   LES XIFRES DE LA TEMPORADA ( Jornades 1 - 37 )

BIBLIOTECA

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

Jornada 35 · 18/03 · Estadi Nou Sardenya · 900 esp. · EUROPA 0 - REUS 1

EUROPA: Cañadas, Àlex, Sergio, Cano, Pociello (Ivan Plana, 74’), Ivan Álvarez, Delmàs, 
Valderas, Nefta (Xavi, 74’), Gatell (Padilla, 83’) i Simón.  REUS: Moragón, Edu Vives, Tara-
nilla, Sangrà, Ferran, Borja, Pitarque (Manolo González, 81’), Marqués (Zigor, 87’), Querol, 
Pallarés (Ortega, 65’) i Masqué.  ÀRBITRE: Díaz Rubio. TARGETES: Grogues a Pociello, 
Cano, Gatell, Valderas i Ivan Álvarez (Europa) i a Sangrà, Borja -dues i expulsió minut 32-, 
Querol -dues i expulsió minut 79-, Masqué i Ortega (Reus).  GOLS: 0-1 (Marqués -p-, 62’) 

Jornada 36 · 25/03 · Estadi Nou Sardenya · 700 esp. · EUROPA 1 - MANLLEU 3

EUROPA: Cañadas, Àlex, Ramon Suàrez, Cano, Diego, Ivan Álvarez (Juli, 75’), Delmàs, 
Gatell, Nefta, Padilla (Marc Fernández, 63’), i Simón.  MANLLEU: Franch, Maik, Archi, 
David Andreu, Masoliver, Raúl Calvo (Tato, 34’), Granell (Fortet, 89’), Gely, Romero (Benet, 
68’), Venzal i Planagumà.  ÀRBITRE: Molina Fernández.  TARGETES: Grogues Ramon 
Suàrez, Cano -dues i expulsió minut 86-, Àlex, Ivan Álvarez i Diego (Europa) i a Archi, 
David Andreu, Masoliver, Romero i Planagumà (Manlleu). Vermella directa al tècnic Pedro 
Dólera -minut 86- (Europa) i a Franch -minut 32- (Manlleu).  GOLS: 1-0 (Gatell -p-, 32’); 
1-1 (Gely, 41’); 1-2 (Planagumà, 62’); 1-3 (Planagumà, 90’).  

Jornada 37 · 02/05 · Mpal. Benavent · 350 esp. · BENAVENT 1 - EUROPA 1

BENAVENT: Marc, Izquierdo, Isma, Xavi Gràcia, Peña (Rey, 74’), Besora (Fèlix, 77’), Fran-
cesc, Hernández, Adrià (Radulovic, 89’), Riera i Marcel.  EUROPA: Cañadas, Àlex Isern, 
Sergio, Diego, Pociello, Ramon Suàrez (Ivan Plana, 68’), Padilla, Delmàs (Valderas, 62’), 
Gatell (Nefta, 54’), Marc Fernández i Simón.  ÀRBITRE: Ávalos Martos.  TARGETES: Gro-
gues a Riera i Marcel (Benavent) i a Ramon Suàrez i Pociello (Europa). Vermelles directes 
a Rey -minut 89- (Benavent) i a Sergio -minut 91- (Europa). GOLS: 1-0 (Francesc -p-, 38’); 
1-1 (Ivan Plana, 74’).

FEMENÍ A 

TOP 5 GOLEJADORS

JUGADOR

Simón
Cano 
Gatell

Valderas
Marc Fernández

GOLS

11
8
7
6
5

TOP 5 MINUTS JOC TOP 5 TARGETES

JUGADOR

Delmàs
Nefta
Simón
Cano

Ramon Suàrez

MINUTS

2.901
2.892
2.762
2.649
2.640

JUGADOR

Ramon Suàrez
Àlex Isern
Delmàs
Valderas

Ivan Álvarez

TG

14
13
11
7
7

TV

-
-
1
1
-

CLASSIFICACIONS FINALS DURANT LES LLIGUES DEL SEGLE XXI

* Lliga finalitzada
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CE EUROPA vs PALAMÓS CF

Palamós CF
Fundat l’any 1898

[Àngel Garreta] · Parlar dels du-
els entre l’Europa i el Palamós 
és fer-ho de tot un clàssic de la 
Tercera Divisió, sobretot en les 
darreres dècades. Es veuen les 
cares un dels clubs pioners del 
futbol i el bàsquet a tot l’estat i el 
degà català del “foot-ball”.

Si ens centrem en les estadís-
tiques recents, el conjunt de 
la Costa Brava ha tret bons 
resultats davant el gracienc. 
Les seves tres últimes visites 
al Nou Sardenya s’han saldat 
amb victòria palamosina i fa 
nou anys que no perd a territori 
dels escapulats. Al seu estadi, 
un dels pocs que conserva la 
gespa natural a Tercera Divisió, 
les xifres tampoc són dolentes 
pel rival d’avui. L’Europa no 
guanya al Municipal de Pa-
lamós des de la temporada 
97/98. Des de llavors, tres 
derrotes i cinc empats.

L’equip de la Vila de Gràcia 
arriba a la darrera jornada del 

campionat sense cap tipus de 
pressió, amb la feina feta i l’afi-
ció contenta. Això no treu que 
l’equip intenti, com en les 37 
jornades anteriors, obtenir el 
triomf per acabar el curs 09/10 
amb una cirereta al pastís.

Si l’equip de Pedro Dólera 
guanya, serviria, un cop re-
passades les estadístiques, 
per trencar una mala ratxa de 
resultats contra el Palamós. En 
cas de victòria, aquesta seria la 
primera dels darrers 11 duels 
entre els dos conjunts.

A les files rivals figuren aquesta 
temporada tres ‘ex’: Salvanyà, 
Pep Arau i Carles Gimeno. Tots 
ells van vestir la samarreta 
escapulada. No obstant, el 
principal perill de l’equip que 
entrena Quique Yagüe es diu 
Julien Hornuss. El seu “DNI” 
de presentació són més d’una 
vintena de gols. Ell solet ha 
transformat més de la meitat 
del total del gols de l’equip  

La història del rival

Hornuss... i gol. Seria una 
simplificació exagerada (i in-
justa per la resta de l’equip), 
per resumir el Palamós 
d’aquesta temporada, però 
el cert és que el degà del 
futbol català viu actualment 
a Tercera dels gols del seu 
particular pichichi.
A les travesses de principi 
de lliga, molts mitjans van 
col·locar al Palamós entre 
els favorits per lluitar per 
dalt, però fitxatges d’homes 
amb experiència en superior 
categoria com Charcos, Gi-
meno o Jaume Duran, van 
tenir un inici per sota les 
espectatives, fet que va ori-
ginar el canvi d’entrenador.
La porteria és intocable per 
Bayona. En defensa desta-
quen els referents per l’es-
querra: el central Charcos i 
l’exescapulat Pep Arau. Cor-
nellà és un dels fixos al mig 
del camp i en punta acom-
panyen a Hornuss jugadors 
amb experiència com Marc 
Vila o Jaume Duran (ex del 
Girona). Atenció especial 
mereix Diego, jugador amb 
capacitat de desequilibrar 
en el cara a cara 

El club degà del futbol català va ser fundat per Gaspar Matas el 
1898. Matas el va fundar sota la denominació de Palamós Foot-
ball Club. El seu primer partit es va disputar contra uns anglesos 
que havien viatjat en vaixell i va acabar amb victòria per 2-1.

El seus primers colors van ser una samarreta blanca i uns panta-
lons foscos fins que, amb motiu de la cel·lebració d’un campionat 
a Girona, es va establir que el guanyador tindria dret a dur els 
colors groc i blau, representatius del districte marítim de Palamós. 
El Palamós va guanyar el torneig i els va adquirir.

L’any 1926 l’entitat va canviar el seu nom pel de Palamós Sport 
Club, donat que va incorporar altres esports com la natació i el 
ciclisme. El 1940 la directiva va modificar altra vegada el seu 
nom per Palamós Club de Futbol. Posteriorment, i després de 
la destrucció dels arxius durant la Guerra Civil, la Federació 
Catalana li reconeix el títol de Campió de Catalunya del 1931. 
La temporada 1953/54 l’entitat va acabar desapareixent per 
problemes econòmics. El 19 d’agost es va refundar sota el nom 
de Palamós Sociedad Cultural, tot i que no va participar en cap 
competició oficial fins el 1960. El 1973, la Real Federación Es-
pañola de Fútbol, en el 75è aniversari de la creació de la primera 

entitat de futbol a Palamós, li va permetre recuperar el nom de 
Palamós Club de Futbol, reconeixent-lo com a continuador legal 
del primer Palamós i per tant, com a degà del futbol català.

L’equip va competir en categories regionals fins que la temporada 
86/87 de la mà de l’actual president Emili Caballero i l’entrenador 
Waldo Ramos (exentrenador escapulat i actual delegat palamosí) 
va assolir per primer cop l’ascens a Tercera. La següent tempo-
rada (87/88) va ser un passeig, aconseguint l’ascens a 2a B. A 
l’any següent es va repetir la gesta, pujant a 2a A. Participar al 
futbol professional va comportar la creació del nou Estadi Muni-
cipal on l’equip juga actualment. El Palamós va jugar 6 anys a la 
categoria de plata, estant a tocar de pujar a Primera el primer any. 
Finalment, la temporada 94/95 va baixar dues categories de cop, 
una per descens esportiu i una altra per descens administratiu, 
en generar deutes amb els jugadors.

A l’última decàda el Palamós ha alternat aparicions a 2a B i 
Tercera. Ha patit problemes econòmics que gairebé el porten a 
la desaparició, amb la intervenció de personatges tan singulars 
com Dimitri Piterman. L’actual Palamós, novament de la mà de 
Caballero intenta estabilitzar-se i consolidar-se a la categoria 

Campionat de Lliga de Tercera Divisió (grup V) · 9 de maig del 2010 · 38a jornada · Estadi Nou Sardenya · 17 hores

Els últims precedents entre tots dos equips

Així juga el rival
Anàlisi tàctica de Toni Ribas

Així arriba el Palamós al Nou Sardenya

21/03 · Premià 0 - PALAMÓS 0 
28/03 · PALAMÓS 3 - Rapitenca 1
02/04 · Castelldefels 2 - PALAMÓS 0
11/04 · PALAMÓS 1 - Vilanova 0
14/04 · Cassà 2 - PALAMÓS 1
18/04 · PALAMÓS 0 - Llagostera 4
25/04 · Cornellà 4 - PALAMÓS 2
02/05 · PALAMÓS 0 - Reus 0

Per Agustí Tenllado

Últims 8 partits...

Guanyats: 2 
Empatats: 2
Perduts: 4

GF: 7  GC: 13

Onze tipus (sistema 4-2-3-1)

Aquell 11 de novembre

En una matinal marcada per la 
pluja, l’Europa rebia al potent 
Palamós de Dimitri Piterman 
en partit de lliga de la Tercera 
Divisió al Nou Sardenya.
 
Era l’11 de novembre de 2001, 
una data aparentment gens 
singular però que va marcar 
l’inici d’una era històrica en 
la comunicació escapulada. 
Aquell matí el club gracienc 
estrenava el seu lloc web ofi-
cial, en aquells temps sota el 
domini “ceeuropa.com”.

Al descans de l’encontre, un 
equip de Barcelona Televisió 
va enregistrar televisivament 
les primeres imatges del por-
tal web de l’Europa.

Ningú podia imaginar que, 
gairebé nou anys més tard, 
aquell modest projecte d’in-
formació arribés a ser una 
referència a Catalunya i tot 
l’estat i pioner en el periodis-
me de club. Ara Europa TV i 
L’Escapvlat amplien l’actual 
oferta comunicativa 

Imatge del duel de la temporada 00/01
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Pedro Dólera renova i seguirà un any més com
a tècnic responsable del Primer Equip gracienc

[À. Garreta i A. Tenllado] ·  Pedro 
Dólera serà novament el cap 
visible del cos tècnic de la tem-
porada 2010/2011 a la primera 
plantilla escapulada. El tècnic 
de El Prat de Llobregat, així 
com els membres del seu ‘staff’ 
s’han guanyat la confiança de 
tots els estaments del club 

(directiva i afició) i el reconei-
xement de la resta de tècnics 
i rivals de la Tercera Divisió.  
La seva falta d’experiència a 
Tercera no ha suposat cap pro-
blema per un entrenador que 
ha sabut cobrir el que a priori 
podia semblar una mancança 
amb una visió molt intel·ligent 
del futbol i una forta credibilitat 
dins el vestuari. 

De fet Dólera s’ha convertit, 
sense lloc a dubte, en el tècnic 
estrella de la temporada a la 
categoria. L’entrenador de l’Eu-
ropa no  només ha recuperat 
el prestigi del conjunt gracienc 
dins aquesta competida divisió, 
sinó que també ha aconseguit 
una fita potser encara més 
gran: posar d’acord totes les 
franges d’edat i perfils socials 
de la massa d’aficionats esca-
pulats, una massa sempre exi-
gent que ha sabut reconèixer 
l’esforç i l’entrega d’un tècnic 
novell que ha demostrat, ja ara, 
estar a l’alçada dels “místers” 
que tenen més nom.

Club i entrenador feia setmanes 
que venien parlant de la planifi-
cació de la propera temporada. 
Ara l’acord, fet oficial de forma 
pública el passat 22 d’abril en 
roda de premsa, permetrà a 
l’staff i el club seguir treballant 
en un nou projecte.

Que el tècnic revelació de la 
categoria torni a defensar els 
colors de l’Europa és la millor 
notícia que podia tenir l’europe-
isme abans d’acabar la lliga 

Dólera somriu el dia de la roda de premsa de la seva renovació

Primer Equip

La sensacional temporada dels escapulats en lliga li ha valgut al tècnic  la continuïtat a la banqueta de l’equip gracienc

El Club

El club celebrarà la tercera edició 
del ‘Sopar del Soci’ el dia 5 de juny

L’any passat, en el dia del 
102 aniversari, la junta direc-
tiva de l’Europa va instaurar 
com a acte institucional, dins 
el sopar de caràcter anual, 
un homenatge destinat als 
socis que compleixin 25, 50 
i 75 anys de fidelitat a l’esca-
pulari blau. 

Enguany aquest acte es tor-
narà a repetir el mateix dia 
5 de juny (dissabte) a la nit 
i al mateix recinte, el Centre 
ACIDH (c/ Siracusa, 53) a 
les 20:45 hores.

A les oficines del club ja fa 
dies que es poden reservar 
i comprar ja els tickets (35€) 
per assistir a l’acte   Imatge de l’acte celebrat l’any passat

La seva trajectòria

Com a jugador 
(13 temporades en actiu)
Terlenka, Prat, Cornellà,
Montañesa, Poble Sec
i Hospitalet Atlètic. 

Com a tècnic
Temporades 1998-2006
Escola F. Prat (Futbol Base)
Temporada 06/07
Marianao B (Regional)
Temporada 07/08
Marianao (Reg. Preferent)
Temporada 08/09
Marianao (1a Catalana)
Temporada 09/10
Europa (Tercera Divisió)

Ull clínic

El tècnic escapulat no tan 
sols ha tornat a projectar 
l’Europa a Tercera i l’ha fet 
respectar, sinó que ha des-
cobert talents desconeguts 
en categoria estatal com  
poden ser Cano, Valderas 
o Iván Álvarez.

Pedro Dólera és un tècnic 
que diu les coses clares 
pel seu nom i que no es 
mossega la llengua. En la 
seva presentació com a 
tècnic, el dia 11 de juny de 
2009, va mostrar-se amb 
la seguretat i convicció que 
després se li ha conegut. 
“Guanyarem, empatarem 
i perdrem partits, però el 
soci de l’Europa sabrà a 
què juga el seu equip durant 
tota la lliga. Els jugadors 
s’esforçaran i lluitaran per 
aquesta samarreta fins al 
final”, van ser les primeres 
paraules de l’entrenador.

El seu caràcter guanyador, 
fins i tot en els amistosos, 
no té aturador. Preguntat en 
roda de premsa posterior a 
la derrota contra el Reus 
sobre si als darrers partits 
donaria minuts als menys 
habituals, Dólera va res-
pondre que “aquí jugarà qui 
estigui millor. Jo no regalo 
res”. Paraula de Dólera

Paraula de Dólera

del RCTB i va poder presen-
ciar partits de les primeres 
rondes del Godó  

El Nou Sardenya canviarà 
de gespa a l’estiu

L’estadi tornarà a lluir la pro-
pera temporada. La gespa 
es renovarà, així com l’actual 
sistema de regar el camp. 
En els propers números de 
L’Escapvlat anirem oferint 
tots els detalls de la renova-
ció, que afecta també a al-
tres estructures i espais 

El Cadet D visita el RCTB
i el torneig Conde de Godó

El 14 de febrer, el dia del 
gran triomf de l’Europa da-
vant L’Hospitalet, una repre-
sentació de l’escola de ten-
nis del Reial Club de Tennis 
de Barcelona (RCTB) va vi-
sitar les instal·lacions esca-
pulades i es van fer la foto 
amb l’onze de l’Europa.
Un mes després, el Cadet D 
escapulat va visitar el recinte 

notícies flash
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Domingo Guerrero: testimoni dels durs anys 40
La Guerra Civil espanyola, amb 
la seva immediata i duríssima 
postguerra, va empènyer a 
molts ciutadans del país a 
emigrar a altres estats. Molts 
van fugir per raons polítiques i 
altres per la situació de misèria 
i penúries que es vivien a l’estat 
espanyol.  Aquests de vegades 
obligats viatges de subsistència 
els van fer també futbolistes de 
tots els equips. Aquest és el cas 
del personatge europeista que 
ens ocupa avui. El seu nom és 
Domingo Guerrero.

En la posició de defensa cen-
tral, Guerrero va lluïr la sa-
marreta escapulada des de 
la temporada 1939/40 fins la 
1945/46. Van ser uns anys es-
pecialment durs pel club, donat 
que a més de patir la postguer-
ra, l’Europa havia perdut totes 
les categories que havia acon-
seguit durant el conflicte armat 

Antoni Ramallets (esquerra) i Domingo Guerrero el 4 de juliol de 1953

Juan Carlos Vasco (esquerra) amb en Vicente, fill de Guerrero, 
en la seva trobada europeista a Buenos Aires

Guerrero (a l’esquerra del porter), en la formació de l’equip europeista 
que va aconseguir la Copa Federació de 1944

i que la dictadura franquista va 
anul·lar. Els dirigents de Franco 
van fer tornar moltes divisions i 
campionats a l’estat anterior a 
la Guerra Civil.

A tot això cal afegir que molts 
jugadors de tots els equips 
havien mort al front. Altres, i de 
manera totalment arbitrària, van 
ser depurats per les autoritats 
franquistes per suposades 
activitats contra el nou règim 
i sancionats per a la pràctica 
del futbol. Tot plegat era molt 
desolador i creava una situació 
de desesperació ciutadana, 
la qual també va afectar a la 
situació interna de molts clubs, 
especialment als més humils.

Domingo Guerrero, veient el 
trist panorama que oferia la situ-
ació d’Espanya, va empendre, 
al costat de la seva familia, el 
camí forçat de l’emigració.

El lloc de destí de la familia 
Guerrero va ser l’Argentina.   
Es van establir a la provincia 
de San Juan, una de les zones 
vitivinícoles més importants del 
país sud-americà. Allà el nostre 
protagonista va començar a 
guanyar-se la vida ideant una 
màquina que servia per rentar 
ampolles de vi.

Malgrat haver aconseguit pros-
perar lluny de casa, Guerrero 
mai més va tornar a jugar a 
futbol. Va transmetre  als seus 
fills  els records emocionats de 
l’època en que va jugar al nos-
tre club i va portar la samarreta 
amb el blau escapulari. Sobretot 
recordava que un company seu 
que actuava de porter, anome-
nat Ramallets, havia fet un gran 
paper al mundial de 1950 amb 
la selecció espanyola. Tant és 
així que aprofitant que el 1953 
el combinat estatal visitava 
l’Argentina, van retrobar-se tots 
dos a Buenos Aires per recordar 
els vells temps viscuts junts.

Ja com un argentí més, Domin-
go Guerrero va fer-se seguidor 
de l’equip de San Lorenzo de 
Almagro, donat que en aquest 
equip hi jugaven diversos fut-
bolistes espanyols, que també 
havien fugit d’Espanya com ell 
a causa de la situació del país. 
Paral·lelament va continuar 
vinculat al món de la indústria 
del vi, creant una empresa de 
màquines rentadores industri-
als d’ampolles de vidre. 
Finalment va assentar-se a la 
localitat de San Miguel, a 40km 
de Buenos Aires, on es va con-
vertir en un puixant i respectat 
empresari. El seu nom encara 
és recordat, malgrat que el 

1973, un accident de trànsit va 
endur-se la seva vida durant 
un viatge de negocis. Molts 
anys més tard, la història de 
Domingo Guerrero ens arriba 
mitjançant un nou vincle de 
l’Europa amb Argentina. Juan 
Carlos Vasco, soci del club 
en l’actualitat i català també 
emigrat a l’Argentina, és un 
apassionat de la recopilació 
de dades històriques del club. 

A Buenos Aires, Vasco s’ha 
trobat Vicente Guerrero, fill de 
Domingo, gràcies a la interven-
ció d’Alberto Caloggero, presi-
dent de la Penya Barcelonista 
Nicolau Casaus de la capital. 
Compartint records, històries i 
vivències, la memòria d’un ju-
gador que va ser testimoni dels 
anys més durs de l’europeisme 
és ara coneguda pels socis i 
sòcies actuals de l’Europa  

Comerciant, si et vols anunciar a

truca’ns i t’informarem

692 601 261



8 9 de maig del 2010actuaLitat/pubLicitat

[Àngel Garreta] · Si al final de 
la temporada algú agafés els 
vídeos de les 38 rodes de 
premsa posteriors als partits 
de l’Europa, de ben segur que 
més de la meitat dels entrena-
dors rivals destacaria, entre 
les seves argumentacions 
referides a l’equip escapulat, 
el joc a pilota aturada.

Històricament, en els darrers 
anys, sobretot ben entrats al 
segle XXI, aquestes accions 
no tenien gaire pes específic 
dins els arguments de joc de 
l’equip o bé, si el tenien, mai 
es va arribar a desenvolupar 
prou dins el terreny de joc. 
Enguany, però, les jugades 
que parteixen d’una acció 

amb la pilota aturada han aga-
fat una important dimensió. De 
fet, en aquest tipus d’estratègi-
es, es poden donar tres formes 
de marcar gol: de falta directa, 
de falta o còrner combinats 
amb un remat posterior o bé de 
còrner olímpic (directe des de 
la zona del banderí al fons de la 
xarxa). Enguany l’Europa n’ha 
fet gols de tots tres tipus.

Qui més ha aprofitat aquestes 
accions és el defensa Cano, 
poderós en el joc per dalt, re-
matant diverses centrades de 
faltes o còrners. D’altra banda, 
el “noi de la casa”, Ramon Ga-
tell, ha estat protagonista dels 
altres dos conceptes. Gatell 
ha marcat directe de còrner i 
també ha engaltat una falta fins 
al fons de la xarxa Diego, executant una falta en el partit contra el Cornellà a l’estadi

Primer Equip

L’Europa, especialista en marcar gols 
molt decisius en jugades d’estratègia

Cano, l’amo de l’aire

D’entre tots els jugadors que 
han participat en les accions 
a pilota aturada de l’Europa, 
un en destaca per sobre de 
la resta. Es tracta de Cano, 
un dels centrals de l’equip i 
que, curiosament, és el se-
gon màxim golejador de la 
plantilla. El defensa ha mar-
cat fins a la data vuit gols, 
set d’ells amb el cap. Tots 
els gols, menys dos, fruit de 
l’estratègia de l’equip 


