
Joan Vasco, un europeista
des de Buenos Aires

El partit del Primer Equip de 
l’Europa contra el Vilafranca 
va comptar amb un convidat 
especial: un català emigrat 
fa dècades a Argentina i que 
segueix per internet el dia a 
dia del club del qual és soci.
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En l’entrevista d’aquest mes, 
Valderas és el protagonista. 
El migcampista escapulat 
passa pel seu millor moment 
esportiu a l’Europa.

I també...
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Les xifres i classificacions 
dels principals equips del club 
es poden consultar, com és 
habitual, a la pàgina dedicada 
a les dades i estadístiques.

El retorn de l ’expresident 
Joan Josep Isern al  c lub 
obrirà un nou camí i noves 
possibilitats a la Fundació. 
El propi Isern ens explica els 
objectius de futur.
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editorial
Quan el que costa és ser diferent
A Catalunya i concretament a Barcelona sempre s’ha sentit dir 
que ser del Barça és difícil, que aficionar-se és voler patir, perquè 
la força i el pes del Madrid (més abans que ara) tenia una ombra 
molt llarga. Històricament s’ha comentat que ser del Barça és ser 
patidor i alguns ens preguntem on dimonis para aquest patiment.

El Barça és un club gegant, immens, ple de tots els diners que 
li facin falta provinents de tants patrocinadors com vulgui tenir. 
Té una massa social darrere que no acaba mai i cíclicament, 
cada un nombre determinat de temporades, guanya tot el que es 
troba pel mig: la Lliga, la Copa del Rei, la Champions... seguida o 
alternament. És per això que ser del Barça (com qui diu d’un altre 
gran de qualsevol lliga) no té gens de patidor ni tampoc de difícil. 
No parlem de sentiments, sinó de dificultat. Pujar-se dalt d’un 
carro guanyador és l’opció més fàcil i més comú entre els mortals.

Quan realment el mèrit és gran 
o més ben dit descomunal, és 
quan algú, des de l’infantesa, 
decideix no ser del Barça. És 
més, decideix no ser ni de l’Es-
panyol. Encara més, decideix 
abonar-se a patir la resta de 
la seva vida en categories de 
poc prestigi, en camps de poc 
aforament i contra clubs de 
zero renom. Ser de l’Europa 

avui dia és motiu d’orgull, però no del mateix orgull que qui és del 
Barça, l’Espanyol, el Madrid o el València. És un orgull més gran 
perquè la desproporció és sideral. Saber que l’Europa no guanya-
rà la lliga de Primera, no jugarà la Champions i no tindrà 90.000 
persones animant-lo cada diumenge, i tot i així ser fidel al blau 
escapulari, no té preu i identifica clarament com costa ser diferent 
en aquesta vida global on tots semblem destinats a ser iguals, fer 
les mateixes coses i seguir les mateixes tendències.

Ara, a les escoles, cal ensenyar l’orgull de ser diferent. Fins ara, 
un nen o nena diferents eren assenyalats pels companys i moltes 
vegades rebien també cruels burles infantils. Això en aquest segle 
s’ha d’acabar. Si un nen o nena enmig de classe salta i diu “sóc 
de l’Europa” i la resta de nens riuen, aquest nen podrà aixecar-se 
de la cadira i dir que ell és veritablement diferent, que ell , i no 
la resta, està fent realment un esforç sentimental. Quan un és 
de l’Europa i només de l’Europa, la satisfacció de ser diferent en 
aquesta vida omple molt. Compensa tota absència de títols 

Aficionar-se a un
club que cíclicament

guanya títols
al màxim nivell
no té el mateix
mèrit que seguir
l’equip de casa
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... qui som?

l’enquesta
L’Europa jugarà el PlayOff
d’ascens a Segona B?
 
A) Sí 
B) No 

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

L’obligació legal de complir
mandats directius per un mínim
de sis anys és...

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Negativa: massa temps i desgast

Positiva: consolida projectes
64%

36%

[À. Garreta] · La junta directiva 
de l’Europa ha engegat una 
nova campanya d’aficionats 
destinada als joves estudiants 
de Gràcia que cursen els seus 
estudis en diferents centres de 
la Vila i també a escoles dels 
barris del voltant, els més pro-
pers a l’àmbit d’acció del Nou 
Sardenya. El club ha començat 
a regalar entrades de promoció 
escolar per a menors d’edat. 

Així es busca que els alumnes 
vinguin a l’estadi a veure jugar 
al Primer Equip els diumenges 
i, d’aquesta manera, intentar 
crear nous aficionats. Cada 
quinze dies, un centre educa-
tiu en concret rebrà un gruix 
d’entrades gratuïtes a repartir 
entre els seus alumnes. La 

campanya se suma a les exis-
tents de captació de socis i que 
fa anys que estan en funciona-
ment però amb una peculiaritat 
ben diferent. En el cas de la 
captació de socis, es busca 
fidelitzar amb un carnet la gent 
que té simpatia o proximitat a 
l’Europa. Amb les promocions 
escolars es busca generar una 
llavor de base, crear nova afició 
i simpatia per, a la llarga i amb 
el creixement infantil i juvenil 
dels estudiants, fer créixer 
també una nova generació 
d’europeistes que tingui fidelitat 
en el futur.

Aquesta tasca, impulsada als 
anys 90 pel CE Europa i on hi 
va col·laborar molt activament 
la penya Caliu Gracienc quan 

l’equip va guanyar dues copes 
de Catalunya consecutives, 
s’intenta recuperar ara gairebé 
quinze anys després amb un 
impuls intens i directe. 

El bon moment esportiu del 
Primer Equip es vol aprofitar 
també com ‘efecte crida’ pel 
sector d’edat de la societat més 
difícil d’engrescar en compe-
tència amb altres motivacions 
socials, esportives i de lleure 
de l’entorn actual que afecten 
no només l’Europa sinó tot el 
futbol modest en general.

El soci europeista es va fent 
gran, com el de tots els clubs 
humils, i garantir el relleu gene-
racional és garantir el futur del 
sentiment escapulat 

Europeistes des de ben petits
la notícia del mes

Model de les invitacions escolars que l’Europa ja ha començat a repartir
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Dani Valderas: “Farem tot el possible per portar
el blau escapulari fins al PlayOff. Tothom ho vol”
Una entrevista d’Agustí Tenllado

És d’aquells jugadors que 
no fa soroll. La seva feina al 
camp és sorda, poc agraïda i 
de vegades no gaire vistosa 
per algú que no entengui 
excessivament de futbol. És 
Dani Valderas, un dels pul-
mons de l’Europa al mig del 
camp i lluitador infatigable. 
L’Escapvlat l’ha entrevistat 
per apropar als europeistes 
les seves impressions.

ment, penso que tots els juga-
dors ho donem tot al camp, no 
només jo. Intentem que tothom 
surti content, malgrat guanyar, 
empatar o perdre.

Poca gent coneix que a la 
base del Barça vas coincidir 
amb Leo Messi!
Recordo amb gràcia que la 
primera vegada que el vaig 
veure, pel seu aspecte físic 
pensava que mai arribaria tan 
lluny ni vaig pensar el que ara 
penso d’ell, que és el millor 
del món.

Com et sents a l’Europa?
Veritablement molt a gust. 
Sobretot gràcies a l’afició, els 
companys de vestidor i el cos 
tècnic. En part em sento agraït 
de poder jugar en un històric.

La zona altra s’està apretant 
molt. Serà per nosaltres al-
guna de les quatre places?
Si seguim treballant com fins 
ara estic convençut que juga-
rem el PlayOff.

Quin missatge personal do-
naries a l’aficionat?
Farem tot el possible per por-
tar el blau escapulari fins al 
PlayOff. Tothom vol tornar a 
gaudir d’un ambient de PlayOff 
al Nou Sardenya.

Tens referents futbolístics i 
antecedents a la familia?
El meu pare va jugar a nivell 
amateur. Com a referents, 
recordo el davanter Romario, 
perquè marcava gols que em 
deixaven molt bocabadat.

Què creus que se’t dóna bé 
al camp i què has de millorar 
del teu joc?
Crec que la meva virtud és la 
tècnica amb la pilota. Hauria 
de millorar la meva verticalitat 

Com va tenir lloc el teu fit-
xatge per l’Europa?
A finals de la temporada abans 
de fitxar, en Pedro em va tru-
car. Jo jugava al Masnou però 
en Pedro em coneixia d’haver-
me enfrontat amb el seu equip, 
el Marianao, en lliga.

Ets un dels jugadors més 
ben valorat per l’afició per la 
teva entrega. Com ho vius? 
Sempre és agradable saber 
que l’afició t’aprecia. Personal-

i tenir una mica més d’ambició 
de cara al gol.

Quins són els teus millors i 
pitjors records futbolístics?
El millor el meu debut amb el 
Barça, a la base, on vaig mar-
car cinc gols. El pitjor, jugant 
amb el Masnou, que se’ns va 
escapar l’ascens a Tercera.

De tots els tècnics que has 
tingut, qui t’ha influit?
De tots aprens. Destacaria 
a mon pare, que és qui em 
va introduir al futbol. i també 
Javi Cuesta, en el darrer any 
de juvenil. Tant ell com ara en 
Pedro Dólera, van confiar des 
del primer moment en mi.

Ens podries explicar alguna 
anècdota d’aquests anys?
La coneixeu tots. L’any passat 
a casa contra el Balaguer vaig 
perdre el coneixement i vaig fer 
patir a molta gent. Per sort tot 
va acabar en un ensurt.

QÜESTIONARI PERSONAL

Amb parella o sense? Fills?
Amb parella i pels fills encara 
queda molt!

El país més bonic? Quin 
voldries descobrir?
Anglaterra. També m’agradaria 
conéixer Escòcia i Vietnam.

NOM COMPLET
Daniel Valderas Arcos

LLOC I DATA DE NAIXEMENT
14/07/86 · Barcelona

HISTORIAL
> Futbol base: 
Damm 
Barcelona 
Gramenet

Badalona

> Futbol amateur:
Albacete B (2005/2006) 
Sants (2006/2008) 
Masnou (2008/2009) 
Europa (2009/....)

Amb l’Europa porta 61* partits
disputats i 11* gols marcats

  *=xifra comptabilitzada fins 13/03/11

el seu ‘DNI’ esportiu

Menjar predilecte?
Els macarrons de l’àvia.

T’agrada el cinema? Actors 
o actrius favorits?
Sí, molt. Destacaria Edward 
Norton i Natalie Portman.

Quina música t’agrada?
Sóc de l’estil Indie. M’agraden 
Sonic Youth, Pavement, Kasa-
bian i Digitalism. 

Alguna afició?
Precisament la música. Escolto 
alguna cosa sempre que puc.

Darrer llibre llegit?
Sukkwan Island, una obra de 
David Vann

Tens alguna ocupació pro-
fessional al marge de la 
pràctica del futbol?
Ara mateix estic estudiant Te-
lecomunicacions en Enginyeria 
Telemàtica a la Universitat 
Pompeu Fabra.

Quina ha estat la teva millor 
i la teva pitjor experiència en 
altres àmbits de la vida?
La millor experiència fins ara és 
poder gaudir de la meva xicota 
i dels amics. La pitjor, la pèrdua 
d’una persona estimada.

Supersticions?
Cap ni una 
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PRIMER EQUIP JUVENIL A 

Balaguer - Vilanova 
Terrassa - Prat
Premià - Gavà

P. Mafumet - Masnou
Espanyol B - Llagostera
Montañesa - Vilafranca

Castelldefels - Reus
Cornellà - Ascó

Manlleu - Amposta

NOTA: Per consultar totes les classificacions completes de tots els equips, així com els resultats del 
Primer Equip, Juvenil A i Femení A, jornada a jornada, cal visitar el lloc web ceeuropa.cat

 LA RESTA DE LA JORNADA D’AVUI CALENDARI ESCAPULAT

JORNADA 31 · Masnou - EUROPA
JORNADA 32 · EUROPA - Gavà
JORNADA 33 · Prat - EUROPA

JORNADA 34 · EUROPA - Vilanova
JORNADA 35 · Balaguer - EUROPA
JORNADA 36 · EUROPA - Terrassa
JORNADA 37 · Premià - EUROPA

JORNADA 38 · EUROPA - P. Mafumet

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

Jornada 26 · 20/02 · Estadi Nou Sardenya · 850 esp. · EUROPA 2 - ASCÓ 0

EUROPA: Cañadas, Aitor Olmo, Alberto, Cano, Pociello, Ivan Álvarez, Remo (Parres, 63’), 
Delmàs (Àlex Isern, 82’), Segalés, Valderas i Gatell (Aitor González, 77’). 
ASCÓ: Felip, José Ramón, Xavi Gràcia (Héctor, 73’), Yuriy, Luís García, Besora, Frede 
(Juan Antonio, 63’), German (Enric, 53’), Hamid, Mohe i Albert Viñas. 
ÀRBITRE: Ruben Ávalos Barrera (Anoia). TARGETES: Grogues a Aitor Olmo (Europa) i a 
José Ramón, L. García, Besora i Mohe (Ascó). GOLS : 1-0 (Segalés, 6’); 2-0 (Segalés, 67’)

Jornada 27 · 27/02 · Mpal. de Reus · 900 esp. · REUS 1 - EUROPA 0

REUS: Ángel, Edu Vives, Roberto, Ferran, Sangrà, Marqués, Ortega, Taranilla (Chumbi, 
57’), Álvaro, Querol (Beñat, 88’) i Sergio León (Manolo González, 62’). 
EUROPA: Cañadas, Àlex Isern, Alberto, Cano, Pociello, Ivan Álvarez, Valderas (Segalés, 
84’), Parres, Cebri, Delmàs (Guzman, 80’) i Gatell (Rovira, 66’). ÀRBITRE: Pere Barceló 
Roca (Girona). TARGETES: Grogues a Chumbi (Reus) i a Alberto, Cano, Pociello i Cebri 
(Europa). Vermelles directes a Ferran -minut 71- (Reus) i a Parres -minut 86- (Europa). 
GOL: 1-0 (Querol, 83’).

Jornada 28 · 06/03 · Estadi Nou Sardenya · 700 esp. · EUROPA 5 - VILAFRANCA 1

EUROPA: Cañadas, Àlex Isern (Ruben Salvador, 78’), Alberto, Cano, Diego, Ivan Álvarez, 
Segalés, Valderas (Guzman, 75’), Cebri, Delmàs i Gatell (Rovira, 63’). 
VILAFRANCA: Saperas, David, Puchi, Eitan, Alabau, Valerio (Sergio Ginés, 45’), Bacaicoa 
(Erik, 45’), Enric (Pere Roca, 26’), Moya, Ruben Ortiz i Dani. ÀRBITRE: José Antonio Salas 
Montoro (Baix Llobregat). TARGETES: Grogues a Àlex Isern, Ivan Álvarez, Delmàs, Gatell 
i Guzman -dues i expulsió minut 85- (Europa) i a David, Enric i Erik -dues i expulsió minut 
76- (Vilafranca). GOL: 1-0 (Valderas, 11’); 1-1 (Alabau, 21’); 2-1 (Segalés, 33’); 3-1 (Valde-
ras, 57’); 4-1 (Cebri, 73’); 5-1 (Cano, 91’). 

Jornada 29 · 12/03 · Mpal. de Llagostera · 150 esp. · LLAGOSTERA 1 - EUROPA 1

LLAGOSTERA: Portolés, Aimar, Vallho, Óscar Álvarez (Plaja, 89’), Javi González, Masfe-
rrer, Pedrito, Eloi, Guitard, Uri (Javi Revert, 79’) i David Costa (Roca, 67’). 
EUROPA: Cañadas, Àlex Isern, Alberto, Cano, Diego, Ivan Álvarez, Segalés (Rovira, 73’), 
Valderas, Cebri (Remo, 92’), Delmàs i Gatell (Parres, 89’). 
ÀRBITRE: Luís Pablo Querol (Tortosa). TARGETES: Grogues a Aimar i Masferrer (Llagos-
tera) i a Cañadas, Alberto i Cebri (Europa). GOL: 0-1 (Cebri, 87’); 1-1 (Plaja, 91’).

Tercera Divisió · Grup V · (actualitzada 14/03/11)

En verd: Places de PlayOff a Segona B · En vermell: Places de descens directe a Primera Catalana

(actualitzada 14/03/11) · Lliga Nacional · Grup VII

En verd: Places d’ascens directe a Divisió d’Honor · En vermell: Places de descens directe a Preferent

FEMENÍ A (actualitzada 14/03/11) · Lliga Nacional · Grup III

En verd: Places de promoció a Superlliga · En vermell: Places de descens directe a Primera Catalana

Cròniques i fotos dels partits del Primer Equip, Juvenil A, Juvenil B i Femení A
a ceeuropa.cat. Classificacions completes de base a la secció de “competició”.

Trobareu també la prèvia dels principals partits i l’agenda amb els horaris
de tots els partits oficials de lliga de cada cap de setmana.
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CE EUROPA vs PALAMÓS CF

[Agustí Tenllado] L’objectiu del 
Palamós és assegurar la perma-
nència a Tercera. El perill real del 
descens va fer que la directiva 
decidís el relleu a la banqueta 
de Ramon Monràs (acomiadat 
a la jornada 24), posant al seu 
lloc el fins llavors secretari tèc-
nic, Jordi Condom, qui ja havia 
entrenat el degà del futbol català 
anteriorment.

L’equip de la Costa Brava ha 
patit força canvis respecte l’any 
passat. Manté el veterà i ja gai-
rebé mític porter Bayona, els 
migcampistes Cornellà i Marc 
Vila, el davanter Quintanilla i els 
gairebé inèdits -per lesió- Joel 
Múrcia i Jaume Duran, dos ju-
gadors de gran qualitat que van 
arribar a militar a Segona a les 
files del Girona.
Els reforços, exceptuant el cen-
tral uruguaià Borges, procedent 
de l’Eivissa, han estat en la seva 

majoria joves gironins com el 
central Micaló (màxim golejador 
fins ara), Richi i el lateral esquer-
ra Subi, procedent del Cassà 
i que ha jugat tots els minuts 
fins la jornada 29. També s’han 
incorporat els migcampistes 
Venzal i Alexis del Manlleu i el 
davanter Marc Casas del juvenil 
del Girona. Els reforços més 
experimentats són Elías del Gu-
íxols i Casagran del Palafrugell. 
L’equip també compta amb el 
veterà Javi Rodríguez, qui ha 
fet carrera fora de casa a equips 
com Pontevedra o Lorca.

Un fet clau de la temporada és 
que a camp propi l’equip ha 
mostat una gran fragilitat per-
dent fins a nou partits, mentre 
que a fora el panorama és ben 
diferent, amb els millors regis-
tres, només per darrera dels 
quatre equips que ocupen plaça 
de PlayOff 

La història del rival

Els nombrosos canvis que 
ha realitzat el Palamós res-
pecte l’equip de la tempora-
da anterior es noten també 
de forma més recent a la 
banqueta, amb l’entrenador 
Jordi Condom.

Sota pals, però, és indiscuti-
ble la presència de Bayona 
(set temporades ja a l’equip) 
i que es troba en un moment 
molt òptim de maduresa 
per un porter. A l’eix de la 
defensa, Micaló és l’home 
més destacat. És un central 
no gaire alt però molt ràpid i 
amb un gran joc aeri malgrat 
la seva alçada.

On hi ha més qualitat dins 
les files del degà del futbol 
català, en la present tempo-
rada, és de mig cap cap al 
davant, amb Marc Vila, Da-
vid Cornellà i Jaume Duran. 
Com a referència en atac, el 
nou fitxatge Javi Rodriguez 
(un ex de Segona A) que 
és l’home gol de l’equip. No 
obstant, si hem de destacar 
algú, aquest és sens dub-
te, Vichu. L’exjugador del 
Llagostera ha fitxat a mitja 
temporada. És el jugador 
més baixet de l’equip i a 
la vegada el més gran, en 
classe futbolística.
A Vichu el veurem comen-
çant a jugar a qualsevol 
banda, per passar a la mitja 
punta amb total llibertat de 
moviments en atac. Por-
ta l’iniciativa en el joc de 
l’equip, i no dubta en baixar 
entre els seus centrals a 
recollir la pilota i distribuir-
la amb criteri. Precisament 
l’anarquia de Vichu fa que 
el sistema 4-4-2 de Condom 
de vegades es modifiqui 

Campionat de Lliga de Tercera Divisió (grup V) · 20 de març del 2011 · 30a jornada · Estadi Nou Sardenya · 12:00 hores

Els darrers precedents històrics en lliga

Així juga el rival
Anàlisi tàctica de Toni Ribas

Així arriba el Palamós al Nou Sardenya

Jornada 25
PALAMÓS 0 - Vilanova 1
Jornada 26
Balaguer 1 - PALAMÓS 1
Jornada 27
PALAMÓS 1 - Terrassa 0

Jornada 28
Premià 0 - PALAMÓS 2
Jornada 29 
PALAMÓS 0 - P. Mafumet 1

G: 2 E: 1 P: 2 GF: 4 GC: 3

Onze tipus (sistema 4-4-2)

TEMPORADA  CASA FORA  DIVISIÓ

1996/1997  0-1 1-1  Tercera
1997/1998  2-1 0-1  Tercera
1999/2000  4-0 1-1  Tercera
2000/2001  1-0 1-1  Tercera
2001/2002  2-2 3-3  Tercera
2005/2006  1-1 3-1  Tercera
2006/2007  0-2 1-0  Tercera 
2007/2008  2-3 3-0  Tercera
2008/2009  2-3 2-2  Tercera
2009/2010  0-1 1-1  Tercera
2010/2011  ¿-? 2-2  Tercera

El Palamós és el primer rival de l’Europa que repeteix protagonisme a les pàgines de L’Escapvlat. Les diferències esportives entre la 
plantilla de la temporada passada i l’actual queden analitzades al text superior. Habitualment el peu de pàgina es dedica a repassar la 
història del club rival però en aquest cas, per no repetir-nos, us emplacem a llegir-la sencera a L’Escapvlat número 4 (corresponent al 
mes de maig del 2010) disponible en PDF a la pàgina web oficial del club, ceeuropa.cat
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[Redacció] · Des de fa poc 
menys de vuit anys, quatre 
sigles formen part de la cara 
més solidària de l’Europa. 
Les sigles FPEE (Fundació 
Privada Esportiva Europa).

En el nou mandat directiu del 
club pels propers sis anys, 
l’expresident Joan Josep 
Isern, incorporat a la directiva 
actual, s’encarregarà de pro-
jectar encara més una Fun-
dació que s’ha encarregat els 
darrers anys d’ajudar en tot 
tipus d’accions socials.

Per a Isern, el principal ob-
jectiu de la FPEE passa per 
procurar “que cap nen es 
quedi sense fer esport, sigui 
quina sigui la seva condició 
social i el perfil econòmic de 
la seva família”. En aquest 
sentit, destaca la importància 
de no discriminar cap gènere 
i “potenciar especialment 
l’esport femení per a que 
estigui cada vegada menys 
a l’ombra del masculí”. 

Respecte la forma d’aconse-
guir tots els objectius que es 
planteja la Fundació, Isern 
té clar que “cal iniciar una 
nova època d’implicació amb 
la resta de la societat. Cal 
augmentar la col·laboració 
amb altres fundacions que 
ens puguin ajudar a la con-
secució dels nostres objec-
tius, així com la participació 
en fòrums i conferències on 
podem explicar la nostre 
realitat i també la recerca de 
nous patrons i empreses col-

laboradores que ens permetin 
obtenir els recursos que ens 
facin ser els més solidaris. 
La part de beques i ajudes a 
nens i nenes sense recursos, 
són els eixos fonamentals de 
l’equip de persones que volen 
que el Club Esportiu Europa 
sigui una referència estatal en 
la pràctica del futbol, així com 
una plataforma on poder sentir-
nos orgullosos de pertànyer a 
la primera entitat esportiva en 
aspectes formatius de tot el 
nostre país”.

Respecte els orígens de la 
Fundació, creada sota el man-
dat d’Isern, l’expresident ar-
gumenta que en el seu orígen 
la FPEE “la vam constituir 
l’equip directiu que l’any 2003 
estàvem al capdavant del club 
amb la finalitat de poder tenir 
una plataforma amb entitat 
jurídica pròpia que pogués 
aglutinar tota la realitat social 
del Club Esportiu Europa, inde-
pendentment de la seva realitat 
esportiva com a club centenari 
de casa nostra”.

El màxim responsable de l’òr-
gan més solidari del club es 
mostra orgullós de la feina 
feta i del futur que li espera a 
l’organisme que a partir d’ara 
dirigirà de forma delegada del 
president -cal recordar que 
tant CE Europa com FPEE 
són presidides pel president 
de l’Europa, el qual pot delegar 
funcions executives-. Isern fa 
una crida “animant a qualse-
vol persona que estigui llegint 
aquest article a que s’apunti a 
participar d’aquest meravellós 
projecte. Tots junts farem mes 
gran l’Europa” 

Joan Josep Isern, en una imatge del dia de la presentació 
pública de la nova directiva del club

  Fundació

L’expresident s’encarregarà de projectar i ampliar l’actual funció social de l’entitat

Perfil de la Fundació

La Fundació PE Europa és 
una entitat vinculada al CE 
Europa, sense ànim de lu-
cre, destinada a la promoció 
social del club. Dins la ma-
teixa es promouen diferents 
activitats relacionades amb 
l’esport, es donen a conéixer 
programes d’inserció social, 
es concedeixen beques es-
portives per a famílies sense 
recursos i es recolzen amb el 
nom i material del CE Europa 
diferents equips esportius de 
caràcter integrador i desen-
volupador de les capacitats 
personals.

La Fundació està dirigida, tal 
com marquen els seus esta-
tuts, pel president de torn del 
CE Europa, i compta amb 
socis d’honor anomenats pa-
trons i que són tots aquells 
particulars o empreses que, 
en funció de la seva necessi-
tat d’acció social, col·laboren 
amb la Fundació i formen 
part del seu desenvolupa-
ment socio-esportiu. 

Actualment es col·labora 
amb diverses entitats. Dins 
la seva Escola la Fundació 
acull nens orfes procedents 
del centre de Sant Josep 
de la Muntanya. A nivell es-
tructural, la Fundació també 
col·laboració en la difusió 
dels jocs Special Olympics 
de Catalunya.

Els interessats en ser patrons 
i patrocinadors de l’ànima de 
l’Europa poden contactar al 
telèfon 932 102 551 de di-
lluns a divendres.

Joan Josep Isern torna a l’Europa
per impulsar la Fundació del club

Vols convertir la teva empresa
en patrona activa de la Fundació?
Si la teva empresa té necessitat de donar sortida solidària
a la seva marca, col·labora amb la Fundació! Tenim molts 
projectes socials. Info: administracio@ceeuropa.cat
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MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Xavier Vidal

Mario Anchisi, el Sants i l’Europa
Parlar de Mario Anchisi és par-
lar d’un dels entrenadors més 
peculiars que han passat per 
l’Europa i en general per tot el 
futbol català.

Anchisi va començar la seva 
trajectòria al Sants, equip que el 
va portar de la seva terra natal, 
Itàlia, el 1955. Segons es comen-
tava, havia vingut a Catalunya 
fugint d’ Itàlia per motius polítics. 
Era un home de baixa estatura 
i que sempre reia, i venia per 
ocupar la secretaria tècnica de 
l’equip santsenc. El curiós és que 
de futbol, Anchisi en sabia molt 
poc. Es podria dir fins i tot que 
amb prou feines sabia si la pilota 
era rodona o quadrada. Ara bé, 
era un home molt llest i que tenia 
accentuat el do de la paraula.

D’una manera molt ràpida va 
aprendre què era això del futbol, 
i d’una forma una mica “fosca” 
i sense saber ben bé com, es 
va treure el carnet d’entrenador 
de regional. Ell feia sempre 
referència a que havia estat el 
secretari tècnic del gran Torino 
de Mazzola, equip que es va 
estavellar en l’accident d’avió al 
Mont Superga, però mai ho va 
demostrar amb papers i quan 
algú li deia que no se l’anome-
nava a la premsa quan el Torino 
havia vingut a jugar amistosos 
a Catalunya, es posava fet una 
fera i deia que demanaria les 
pertinents responsabilitats. Mai 
ho va fer.

Mario Anchisi va ser però un 
gran psicòleg. Amb ell cap ju-
gador de la plantilla estava 
descontent, tant titulars com 
suplents parlaven meravelles 
de l’italià. Tenia un gran poder 

Un onze de la temporada 58/59 amb l’Europa jugant amb pantalons blancs 
tal i com va ordenar Anchisi. De dalt a baix i d’esquerra a dreta hi figuren:

Sanz, Jarque, Martín, Ozcoz, Seguer, Romà, Borrell, Sala, Queralt, Granés i Bosch

 Futbol Base

L’Europa disposa  
del seu primer
àlbum de cromos

Una tradició mai perduda 
que agrada a petits i grans 
són els àlbums de cromos. 
Per primera vegada a la 
seva història, l’Europa dis-
posa d’un àlbum propi amb 
els integrants dels seus 
equips escapulats.

L’àlbum, ja a la venda, cos-
ta 5€ i cada sobre (amb cinc 
cromos) només 1€. Com a 
oferta promocional, tots els 
jugadors i entrenadors que 
surten a la col·lecció po-
dran endur-se l’àlbum i 50 
cromos amb una compra 
inicial de només 10€.

El col·leccionable, a tot 
color i amb els motius del 
club, està a la venda a les 
oficines del club (c/ Secre-
tari Coloma, 140) en horari 
d’oficines -11 a 14 i 17 a 20 
hores de dilluns a diven-
dres- i també en un stand al 
Camp de l’Àliga, de dilluns 
a divendres de 17:30 a 20 
hores i els dissabtes al matí 
de 10 a 13 hores.
 
La col·lecció està oberta 
també a socis i aficionats 
de l’Europa que vulguin ju-
gar a completar el primer 
àlbum europeista  

de convicció. D’aquesta manera 
es va guanyar un nom al Sants, 
equip que el va portar la temporada 
1957-58 a ser “oficialment” l’aju-
dant d’ Antoni Sopena, encara que 
ell a la pràctica exercia de màxim 
responsable de l’equip.
 
El Sants, després de fer una gran 
temporada, va quedar en quart 
lloc i va disputar les eliminatóries 
per ascendir a Segona Divisió. En 
la ronda final contra el Terrassa 
va perdre i l’entitat santsenca es 
va quedar sense poder pujar. Al 
finalitzar la temporada 1957-58, 
Anchisi ja s’havia tret el carnet 
d’entrenador de regional i després 
de l’excepcional temporada realit-
zada amb el Sants, altres clubs de 
Catalunya es van interessar per ell. 
Va acabar fitxant per l’Europa i amb 
ell també arribava a les files graci-
enques... mig equip del Sants! El 
gran rival de l’època s’emportava 
l’entrenador i els millors jugadors. 
Per tant, Borrell, Seguer, Romà, 
Martín, Queralt, Jarque i Torre-
blanca, juntament amb Anchisi, 

van passar a les files europeistes. 
És clar que aquest èxode de juga-
dors i tècnic cap a l’Europa no va 
sentar gens bé ni a la directiva ni 
a la afició del Sants. Si l’ambient 
no estava prou caldejat, l’atzar va 
voler que en la segona jornada de 
lliga de la nova temporada i sense 
gaire temps per oblidar els recents 
fets succeïts, s’enfrontessin el 
Sants i l’Europa al camp del carrer 
Galileu.

El partit es va jugar el dia 21 de 
setembre del 1958 i el resultat va 
ser de Sants 2 – Europa 0. Cal 
dir que l’Europa durant aquesta 
temporada vestia amb pantalons 
blancs i no blaus. Anchisi va ser 
qui va demanar aquest canvi i el 
club ho va acceptar. 

L’encontre va ser un espectacle 
indigne en un terreny de joc, donat 
que l’ afició local va preparar una 
“olla a pressió” tant pels jugadors, 
com pel directius i pels simples 
aficionats escapulats. Durant bona 
part del partit els insults i les agres-

sions als europeistes van ser la 
tònica general. Els seguidors 
graciencs si no volien entrar en 
polèmiques desagradables el 
millor que podien fer era callar i 
mirar el joc, intentant fer els ulls 
grossos i tenir les orelles sordes 
pel seguit d’ improperis dels que 
eren objecte. El final del partit 
va ser bastant mogut, donat que 
els jugadors escapulats no van 
poder sortir dels vestuaris fins 
gairebé transcorregudes dues 
hores. Així i tot, els escapulats, 
vestits encara de futbolistes, van 
pujar a unes furgonetes propietat 
del president europeista, el se-
nyor Casacuberta, en direcció al 
camp de Sardenya, on van poder 
dutxar-se i canviar-se de roba.

Al cap d’uns mesos va tenir 
lloc el partit de la segona volta 
a Sardenya. L’ encontre va ser 
una continuació del “show” de 
la primera volta, però amb els 
papers canviats, encara que 
sense arribar ni molt menys a 
donar l’espectacle tristíssim i 
lamentable que va oferir en el 
seu dia l’ afició santsenca. Els 
visitants van ser també rebuts 
amb les urpes i Sardenya també 
va ser una “olla a pressió”, però 
ningú es va extralimitar en acci-
ons antiesportives o violentes. 
L’Europa va guanyar per 2-0.

Ironies del destí, al final de tem-
porada el Sants, amb l’ equip 
totalment renovat, va quedar 
campió de grup i va disputar la 
promoció a Segona Divisió. L’Eu-
ropa per la seva banda, i amb el 
flamant Mario Anchisi i els millors 
jugadors que tenia el Sants la 
temporada anterior, va fina-
litzar cinquè i es va quedar 
amb les ganes 
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Joan Vasco: “Quan tenia set anys li vaig preguntar a mon pare 
com podia ser que la ‘selecció d’Europa’ jugués a Segona”

[A. Tenllado / A. Garreta]

Viu a Buenos Aires, la capital 
d’Argentina, i no només ell és 
soci de l’Europa, sinó també 
els seus tres fills. És Joan Vas-
co, un dels molts europeistes 
repartits pel món però un dels 
més fidels a l’entitat.

En Joan fa 25 anys que viu a 
l’Argentina, on fa d’advocat i 
és professor a la Universidad 
de Buenos Aires. Explica que 
es va fer europeista després 
del desempat de Copa del Rei 
a Mestalla contra el ‘Zaragoza 
de los cinco magníficos’, a la 
dècada dels 60. En una època 
anterior ja va ser soci del club, 
donant-se d’alta la temporada 
78/79. Després de fer la mili, li 
va sorgir un treball temporal a 
Argentina, país que s’ha con-
vertit en la seva vida fins avui.

Quan era petit, recorda que 
als set anys “li vaig dir a mon 
pare que com podia ser que 
la ‘selecció d’Europa’ jugués a 
Segona! Llavors mon pare em 
va explicar que no era una se-

lecció, sinó un equip de Gràcia 
que tenia el camp proper a on 
ell treballava”. Entre els seus 
primers records en les seves 
visites a Sardenya, de petit, 
recorda amb simpatia “un Eulo-
gio Martínez molt grassonet”.

Vasco admet que abans de 
l’aparició d’internet i de la 
pàgina web oficial de l’Europa 
era molt complicat seguir al 
seu club des de l’altra punta 
del món. “Arribava algun diari 
esportiu de Barcelona de tant 
en tant de forma irregular i 
costava de seguir, però com 
el país és molt de futbol, si que 
vaig poder veure en directe la 
final de la Copa Catalunya del 
1998 des d’Argentina”, apunta 
el soci número 704 del club.

En Joan mostra orgullós el seu 
europeisme al seu país d’acolli-
da. Allà va trobar, a més, el fill 
de l’exjugador Guerrero -prota-
gonista de la secció d’història 
del número 4 de l’Escapvlat- i 
té previst fer un grup de Face-
book de seguidors. 
Vasco admet que a Argentina 
té simpatia per Estudiantes 
de La Plata, així com per San 

Lorenzo i Huracán, encara 
que aquests siguin clubs ene-
mistats. El passat 6 de març, 
contra el Vilafranca, en Joan va 
visitar casa seva i no va dubtar 
en venir a veure el seu Europa 
després de molts i molts anys. 
“Em va sorprendre molt el bon 
estat en què es troba el Nou 
Sardenya. A nivell d’afició no 
vaig trobar diferències amb 
els anys 70. El públic és crític 
però molt fidel. Destacaria per 
damunt de tot el tracte que vaig 
rebre des del president fins al 
darrer dels socis que em van 
presentar”, apunta.
 
Com anècdota comenta que 
al Casal Català de Buenos 
Aires ell va a veure els partits 
del Barça amb la samarreta de 
l’Europa per recordar als altres 
“que ja els vam guanyar dues 
Copes de Catalunya”.

Vasco va poder saludar a l’esta-
di gracienc un dels seus ídols, 
l’exjugador Llibert Tomàs. “A 
més de Tomàs, els meus ídols 
eren Duró i Pàmpols” comenta 
un soci europeista amb una 
singularitat especial i una fide-
litat sense fronteres 

Dues imatges de Vasco en la seva visita. A dalt, sobre la gespa del 
Nou Sardenya. A sota, a la sala de premsa amb el President.

Socis


