
El periòdic del CE Europa va ser 
reconegut com a millor mitjà de 
comunicació de la Vila de Gràcia 
de l’any 2010 en un acte celebrat 
al centre Tradicionàrius. Els pre-
mis “Vila de Gràcia” són els més 
importants de caire local en tots 
els àmbits.
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L’Escapvlat 
aconsegueix 
el guardó en 
comunicació 
dels premis 
Vila de Gràcia
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editorial
Qui ens ho havia de dir?
Qui ens ho havia de dir aquell llunyà 19 de setembre? L’Europa 
jugava per primera vegada al Nou Sardenya amb la nova ges-
pa instal·lada i perdia per 0 a 1 davant el Castelldefels. L’equip 
acumulava tres jornades seguides amb derrota quan només es 
portaven disputades quatre del campionat. En alguns cercles de 
l’entorn hi havia petits dubtes, després de l’engrescadora tempo-
rada anterior i de l’excel·lent estiu en què per primera vegada el 
conjunt escapulat aconseguia guanyar el Torneig d’Històrics.

Qui ens ho havia de dir que aquest equip aconseguiria estar de la 
jornada 9 a la 21 sense tastar la derrota? La tercera millor ratxa 
de la nostra història a categoria estatal. Es diu aviat. Qui ens ho 
havia de dir que acabariem la primera volta segons a la taula? 
Doncs sí, ho vam fer i llavors ningú va dubtar que aquest equip 
podia encarar la segona volta com un clar aspirant a mantenir-se 

en les posicions capdavanteres 
del campionat. Ara ens resten 
cinc jornades emocionants 
per davant. Estem molt a prop 
però encara no podem cantar 
victòria. Com diu la portada 
d’aquest Escapvlat que teniu 
a les vostres mans el play-off 
encara és possible.

Aquest ànim ens implica a tots. 
Perquè ens ho mereixem. Per-

què aquest equip, del primer a l’últim, pateix i sent com qualsevol 
europeista (i ho hem pogut comprovar). Perquè aquest col·lectiu 
és molt fort. Perquè no ha abaixat el cap durant els moments 
difícils del campionat i això que, com en tota lliga, hi hagut entre-
bancs. Perquè fa honor a l’històric blau escapulari que llueix a la 
samarreta. Perquè està a punt d’escriure i signar amb lletres d’or 
la millor temporada del que portem de segle XXI. Perquè, si per 
desgràcia, no assolim jugar el play-off, no ens hem de sentir gens 
decebuts d’uns jugadors que ho hauran donat tot sobre el camp 
amb la màxima dedicació.

Hem d’intentar entre tots encomanar l’esperit d’aquest equip i la 
il·lusió de l’europeista als nostres veïns, als nostres amics, als 
nostres companys de feina. Hem de fer encara més difusió del 
que per nosaltres significa en les nostres vides el Club Esportiu 
Europa. Cal portar la nostra gent al Nou Sardenya. Estem davant 
una oportunitat històrica de seguir escrivint noves pàgines d’or. 
Qui ens ho havia de dir? 

Estem davant
una oportunitat
única de seguir
escrivint noves
pàgines d’or
de la història
de l’Europa
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... qui som?

l’enquesta
El Juvenil A de l’Europa
pujarà a Divisió d’Honor?
 
A) Sí 
B) No 

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

L’Europa jugarà el PlayOff
d’ascens a Segona B?

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Sí

No
76,2%

23,8%

[À. Garreta] · El proper mes 
de juny farà exactament 10 
anys naturals que l’Europa no 
disputa una fase d’ascens a la 
categoria de bronze del futbol 
estatal, la Segona B.

El conjunt escapulat, present 
en aquestes promocions any 
sí i any no durant els anys no-
ranta i inicis del nou segle, fa 
tota una dècada que no visita 
camps de fora de Catalunya en 
partit oficial. No només les ma-
temàtiques encara permeten 
parlar de la promoció d’ascens, 
sinó l’autèntic potencial d’un 
equip ara ferit en l’orgull. Les 
darreres derrotes i sobretot 

Units per un únic objectiu
la notícia del mes

la lesió de Cebri a la tíbia i el 
peroné (de baixa per mig any i 
recent operat el passat dilluns) 
podrien despertar la ràbia, en 
positiu, de l’equip gracienc.

Des de fa temps, parlar de 
PlayOff s’havia convertit en ta-
bú a Gràcia. Millor no esmentar 
allò on un no podia arribar. Amb 
un canvi de xip, de mentalitat i 
de política esportiva, l’Europa 
ha acabat retrobant-se a sí 
mateix. Un viatge a l’humilitat 
per tornar a ser gran. Amb molt 
menys pressupost, jugadors de 
“DNI” desconegut fins fa poc i 
un treball tècnic al darrere han 
acabat provocant que el blau 

escapulari torni a despertar il-
lusió entre la família europeista. 
Una il·lusió plantada d’arrel 
l’any passat i que ha acabat 
germinant en el tram actual de 
la present temporada malgrat 
les darreres ensopegades.

L’única obligació de la plan-
tilla gracienca respecte l’any 
passat és millorar posició a la 
taula i total de punts. A partir 
d’aquí, disputar el play-off és 
una ambició per la que, units, 
lluitaran tècnics, plantilla, club i 
afició, amb la tranquil·litat moral 
de no estar obligats a res. La 
temporada de l’Europa serà 
bona acabi com acabi 

Tothom vol que la paraula PlayOff  deixi de ser tabú 



17 d’abril del 2011 3entrevista

Iván Álvarez: “Nosaltres no deixarem mai de creure 
en el nostre estil de joc. Volem agradar a l’afició”
Una entrevista d’Agustí Tenllado

La seva posició al camp 
ocupa el bell mig de qualse-
vol dibuix tàctic. És un dels 
jugadors amb més presència 
física de la plantilla i un dels 
que l’afició diria de memòria 
si hagués de fer un “onze 
ideal” d’un equip sempre en 
costant moviment de peces. 
És Iván Álvarez, la referència 
com a pivot de l’equip.

Iván, vas notar l’any passat 
l’adaptació a Tercera? Sem-
bla que hi portis jugant tota 
la vida!
Al principi va ser difícil perquè 
els resultats no van acompa-
nyar i va costar agafar la con-
fiança. Gràcies als companys 
i al cos tècnic vaig aconseguir 
tirar endavant.
Mulla’t. Jugarem PlayOff? 
Tant de bo sigui així. El que 
és segur és que els jugadors 
lluitarem fins la darrera jorna-
da del campionat de lliga per 
intentar aconseguir-ho.

Quins entrenadors que hagis 
tingut destacaries?
Dani Giménez i Pedro Dólera.

Quins referents vas tenir de 
petit? Algú a la família?
M’agradava molt Michael Lau-
drup. A la família no tinc ante-
cedents futbolístics.

Ajuda al joc haver coincidit al 
Marianao amb Cano, Pociello 
i Alberto?
Dóna molta confiança. Sobre el 
terreny de joc només amb una 
mirada sabem on trobar-nos 
cadascú.

Guardes records molt posi-
tius i molt negatius dins la 
teva trajectòria?
L’any al Marianao Poblet va 
ser terriblement bo tant espor-
tivament com fora del camp. 
En l’aspecte negatiu, amb 15 
anys em vaig trencar el braç 
dues vegades seguides.

I anècdotes?
Arrel precisament d’aquesta 
lesió, l’edat que tenia i el mal 
any que vaig patir, volia deixar 
el futbol. Sort dels meus pares, 
que van fer que no fos així i els 
hi haig d’estar agraït.

Com valores l’afició? Què els 
hi diries?
L’afició és extraordinària. Al 
Nou Sardenya sentim la seva 
força dins del camp i a fora 
també ens acompanyen. Vo-
lem que segueixin gaudint.

Com vas fitxar pel club? 
Estava a l’equip d’en Pedro 
Dólera i va confiar en mi.

Què creus que fas millor i 
pitjor sobre el camp?
Crec que destaco per la força 
i la col·locació. Abuso potser 
de les conduccions de pilota i 
de la concentració als primers 
minuts de partit. Tot es pot 
millorar, sens dubte.

Sempre has jugat en la teva 
actual posició? 
De ben petit ho feia de lateral, 
però aviat vaig jugar al mig.

La teva demarcació en con-
cret és compromesa, perquè 
qualsevol pèrdua de pilota 
és una ocasió pel rival. 
És complicat no perdre cap 
pilota en la creació de joc, però 
tot l’equip intenta que siguin 
les menys possibles. El que 
està clar és que nosaltres no 
deixarem mai de creure en 
el nostre estil de joc. Volem 
agradar a l’afició.

QÜESTIONARI PERSONAL

Amb parella o sense? Fills?
Amb parella i sense fills.

El país més bonic i el que 
t’agradaria descobrir?
El més bonic el nostre i m’agra-
daria visitar Grècia i Mèxic.

T’agrada el cinema? Actors 
o actrius favorits?
Sí, m’agrada. Destacaria Tobin 
Bell i Milla Jovovich. La meva 
‘peli’ favorita és Braveheart.

T’agrada la música? Estil?
M’agrada el hip-hop, R & B, i 
la canço “Wants for dinner” de 
la cantant Ciara.

NOM COMPLET
Ivan Álvarez Osorio

LLOC I DATA DE NAIXEMENT
22/10/84 · L’Hospitalet

HISTORIAL
> Futbol base:
PB Cinc Copes
Ferran Martorell 
Can Vidalet 
Levante Las Planas 

> Futbol amateur:

Gramenet B (04/05) 
Viladecans (04/05 a 07/08)
Marianao Poblet (08/09) 
Europa (09/10 ...)

Amb l’Europa porta 58* partits 
jugats i 2* gols marcats

   *=xifres comptabilitzades fins 11/04/11

el seu ‘DNI’ esportiu

El darrer llibre llegit?
“Tres metros sobre el cielo” de 
Federico Moccia. 

Millor i pitjor experència per-
sonal a la vida?
Conéixer la meva xicota la mi-
llor i la pitjor perdre un amic.

Alguna mania?
Sempre em poso mitjons 
blancs sota les mitges, però 
en general no sóc gaire de tenir 
altres manies

Altres aficions?
Qualsevol esport que es pugui 
arribar a practicar amb els 
amics: handbol, tennis... 
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PRIMER EQUIP JUVENIL A 

Premià - Terrassa 
Pobla Mafumet - Balaguer

Espanyol B - Prat
Montañesa - Gavà

Masnou - Castelldefels
Cornellà - Palamós

Manlleu - Llagostera
Ascó - Vilafranca
Reus - 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 35 · Balaguer - EUROPA
22 d’abril

JORNADA 36 · EUROPA - Terrassa
1 de maig

JORNADA 37 · Premià - EUROPA
8 de maig

JORNADA 38 · EUROPA - P. Mafumet
15 de maig

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

Jornada 30 · 20/03 · Estadi Nou Sardenya · 850 esp. · EUROPA 3 - PALAMÓS 0

EUROPA: Cañadas, Àlex Isern, Alberto (Parres, 82’), Cano, Pociello, Valderas, Ivan 
Álvarez, Delmàs, Remo (Rovira, 61’), Segalés (Guzman, 69’) i Gatell. PALAMÓS: Bayona, 
Micaló, Cornellà (Torrent, 59’), Casagran (Marc Vila, 63’), Jaume Duran, Alexis, Venzal, 
Javi Rodríguez, Subi, Vichu i Richi (Marc Casas, 69’). ÀRBITRE: Óscar Sauleda Torrent 
(Maresme). TARGETES: Grogues a Alberto i Cano (Europa) i a Cornellà, Casagran i 
Alexis -dues i expulsió minut 34- (Palamós). GOLS: 1-0 (Delmàs, 6’); 2-0 (Remo, 57’); 3-0 
(Guzman, 80’) 

Jornada 31 · 27/03 · Mpal. Masnou · 250 esp. · MASNOU 1 - EUROPA 2

MASNOU: Xavi Comas, Franco, Jonathan (Javi Sánchez, 76’), Alegre, Marc Esteban, 
Sergio, Josu (Dani López, 60’), Molina, Xavi Garcia, Siso i Pipa (Javi Rodríguez, 66’). 
EUROPA: Cañadas, Aitor Olmo, Alberto, Pociello, Diego, Ivan Álvarez, Remo (Parres, 68’), 
Valderas, Cebri (Guzman, 82’), Delmàs (Segalés, 76’) i Gatell. ÀRBITRE: Ángel Casas Ló-
pez de Arce (Tarragona). TARGETES: Grogues a Franco, Jonathan, Molina, Xavi Garcia, 
Siso, Dani López i als tècnics Claudio Festa i Edgar Roura (Masnou) i a Aitor Olmo, Cebri i 
Pociello (Europa). GOLS: 0-1 (Gatell, 16’); 0-2 (Cebri, 46’); 1-2 (Javi Sánchez, 77’).

Jornada 32 · 03/04 · Estadi Nou Sardenya · 950 esp. · EUROPA 0 - GAVÀ 1

EUROPA: Cañadas, Àlex Isern, Alberto, Cano, Diego (Guzman, 77’), Ivan Álvarez, Segalés 
(Remo, 53’), Valderas (Rovira, 77’), Cebri, Delmàs i Gatell. GAVÀ: Adrià, Juan Carlos, Dani 
Iglesias, Quiles, Vivó, Boira, Eloi (Pere, 72’), Santi Triguero (Raül, 80’), Aitor, Cervantes 
(Patri, 90’) i Ezquerra. ÀRBITRE: Oliver Castaño Coso (Tarragona). TARGETES: Grogues 
a Cano, Cebri i Remo (Europa) i a Adrià, Juan Carlos, Vivó, Boira, Cervantes i Aitor -dues i 
expulsió minut 85- (Gavà). GOL: 0-1 (Eloi, 19’). 

Jornada 33 · 10/04 · Mpal. Sagnier · 450 esp. · PRAT 1 - EUROPA 0

PRAT: Toni, Aitor, Álex Pérez, Rafa Murillo, Larios, Fernando, David Haro (Fran Arévalo, 
76’), Ernest, Ignacio, Javi Lara (Víctor Duran, 91’) i Jaime (Isma, 86’). EUROPA: Cañadas, 
Àlex Isern, Alberto, Cano, Pociello, Ivan Álvarez, Rovira, Valderas (Guzman, 82’), Cebri 
(Segalés, 57’), Delmàs i Gatell (Parres, 63’). ÀRBITRE: Óscar Bergadá Braña (Tarragona). 
TARGETES: Grogues a Javi Lara (Prat) i a Alberto, Ivan Álvarez i Delmàs (Europa). 
GOL: 1-0 (Aitor, 29’).

Tercera Divisió · Grup V · (actualitzada 11/04/11)

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

(actualitzada 11/04/11) · 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 11/04/11) · 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 CF VILANOVA
[Redacció] L’actual plantilla del 
Club Futbol Vilanova poc té a 
veure amb la de les brillants 
temporades realitzades en un 
passat recent on l’equip del 
Garraf es va posar de moda dins 
el futbol català. 

L’equip celeste porta tot el cam-
pionat lluitant a la part baixa 
de la classificació, patint per 
intentar mantenir la categoria, ja 
no de forma directa sinó també 
pensant en possibles descen-
sos catalans provinents de la 
Segona B. L’equip ha acusat, 
sobretot en atac, la marxa de 
dos jugadors claus com Eloi, 
el polivalent carriler Boira i el 
mitificat Santi Triguero (màxim 
golejador de la història del club 
vilanoví). Tots tres van marxar 
per motius econòmics de l’entitat 
i militen, tots ells, al Gavà.

De la temporada anterior es 
mantenen jugadors puntals com 
el porter Mario, l’incombusti-
ble central i capità Valldosera, 
els canterans Sergi Pérez i 
Marcos i el davanter Carlitos. 
Incorporacions destacades han 
estat les de el migcampista Pitu 
Plazuelo, procedent de l’Alfaro, 
pero format al FC Barcelona i el 
punta David Gascón, cedit pel 
Santboià, així com els proce-
dents del Blanes, Aleix Camps 
(exeuropeista) i Sergi Díaz. 
També tenen pes específic dins 
l’equip jugadors fitxats d’equips 
de Primera Catalana, com el 
mig centre Jaume Mañosa 
(San Cristóbal), el lateral es-
querra Kiki (Rubí), el davanter 
Cristian (Masnou), així com els 
incorporats al mercat d’hivern 
per potenciar l’atac i provinents 
tots dos del Sants, com Acosta 
i Marcos Forzinetti (germà de 
l’escapulat Remo).

L’ascens del Vilanova a Tercera 
l’any 2002 va portar rere seu 

El Vilanova afronta una nova 
temporada amb Ángel Alco-
lea al capdavant. El tècnic 
va arribar a meitat de la 
temporada anterior ocupant 
el lloc de Roberto Elvira per 
intentar salvar l’equip. 

La columna vertebral de 
l’equip la formen el porter 
Mario León (novena tem-
porada a les files vilanovi-
nes) i en defensa el veterà 
capità Carles Valldosera 
(que ja en porta tretze). Al 
mig del camp destaquen 
Pitu i Marcos, dos joves 
jugadors que s’han gua-
nyat la titularitat. En punta 
d’atac figura el rapidíssim 
golejador Carlitos, encara 
que aquesta temporada és 
precisament l’atac la línia 
més feble del conjunt del 
Garraf. El Vilanova utilitza 
dos sistemes principalment, 
que son el 4-2-3-1, i el que 
probablement jugarà contra 
l’Europa, el 4-3-3. L’equip in-
tenta jugar sempre al toc. En 
l’estratègia ofensiva destaca 
la incorporació del central 
Valldosera, perillós a pilota 
aturada en faltes i córners 
de caràcter ofensiu 

Campionat de Lliga de Tercera Divisió (grup V) · 17 d’abril del 2011 · 34a jornada · Estadi Nou Sardenya · 12:00 hores

Els darrers deu precedents històrics en lliga

Així juga el rival
Anàlisi tàctica de Toni Ribas

Així arriba el Vilanova al Nou Sardenya

Jornada 29
Amposta 0 - VILANOVA 0
Jornada 30
Balaguer 1 - VILANOVA 1
Jornada 31
VILANOVA 2 - Terrassa 4

Jornada 32
Premià 2 - VILANOVA 0
Jornada 33 
VILANOVA 2 - P. Mafumet 2

G: - E: 3  P: 2  GF: 5  GC: 9

Onze tipus (sistema 4-3-3)

TEMPORADA  CASA FORA  DIVISIÓ

1968/1969  3-1 3-1  Tercera
1969/1970  1-0 1-1  Tercera
2002/2003  1-1 3-1  Tercera
2003/2004  1-1 0-0  Tercera
2005/2006  1-0 2-0  Tercera
2006/2007  0-2 0-0  Tercera 
2007/2008  1-1 2-0  Tercera
2008/2009  1-0 2-0  Tercera
2009/2010  2-1 2-0  Tercera
2010/2011  ¿-? 0-1  Tercera

un petit “boom” de l’equip. Amb 
el nou i flamant estadi (un dels 
millors de la categoria, en co-
moditat i instal·lacions internes 
sobretot) el Vilanova va viure la 
seva etapa més daurada. 

Tal com va arribar l’èxit va to-
car encaixar el patiment. Els 
jugadors de més renom van 
començar a marxar i d’altres 
amb pes específic van barallar-
se econòmicament amb el club 
fins la seva recent sortida, com 
és el cas de Triguero. L’aspecte 
monetari va tocar de ple una 
entitat que ha patit canvis a la 
directiva, a la banqueta i dins 
la plantilla per canviar el xip i 
passar de pensar en altes fites 
a mentalitzar-se per jugar a la 
zona baixa del campionat.

No obstant, el partit de l’Europa 
davant el Vilanova no serà pas 
fàcil a aquestes alçades 

  CF Vilanova
 Fundat l’any 1951

La història del rival Les primeres notícies que es tenen de la disputa d’un partit a la 
vila del Garraf daten de l’11 d’agost de 1901 quan dos equips de 
Barcelona (“Sociedad Española” i “Club Català”) van jugar en un 
camp improvisat a la Plaça de l’Estació. El 1906 es va inaugurar 
l’Escola Industrial de la població d’on es creen equips com l’Atletic 
Club i Vulcà Club i en els següents anys van veure la llum més 
equips (Montserrat Club, Muntanya, Esperança ,Venus...) fins que 
el 8 d’octubre de 1916 es produeix la fundació de l’Associació 
d’Alumnes Obrers, creada pels alumnes assistents a les classes 
nocturnes de l’Escola Industrial, de vital importància per entendre 
l’esport vilanoví actual. 

En principi dedicada a l’àmbit intel·lectual, el 1923 l’Associació 
adquireix un terreny que es convertirà en l’Estadi Municipal, avui 
remodelat totalment i reinaugurat el 14 de Setembre de 2003 
rebent el nom d’Estadi dels Alumnes Obrers, amb capacitat per 
5.000 espectadors. L’Associació va deixar de tenir disciplina 
de futbol el 1929. Van prendre-li el relleu el CF Vilanova i el CF 
Catalunya que poc abans de la guerra es fusionaven i adoptaven 
el nom de Centre de Deports Vilanova, substituït després de la 

guerra pel de Club Deportivo Villanueva, club que va desaparèi-
xer la temporada 1949/50 per problemes federatius. Es va voler 
crear un nou club amb el nom de “Gimnástico Villanueva” però la 
Federació no ho va autoritzar fins que el 8 de setembre de 1951 
es va constituir amb el nom de Club de Fútbol Villanueva.

El nou club es va mantenir a Tercera tota la dècada dels 60, amb 
l’única excepció de la temporada 1964/65 i tornant a categoria 
regional a finals de la 69/70. Trenta dos anys van passar per 
tornar a categoria estatal la lliga 2002/2003. Des de llavors mi-
lita a Tercera de forma consecutiva. En la temporada del retorn, 
el Vilanova va quedar quart (millor classificació de la història 
repetida el curs 05/06). Va jugar per primer cop el play-off d’as-
cens a Segona B el primer any de Tercera i en el segon intent, 
l’estiu de 2006, va estar a tocar de l’ascens, eliminat finalment 
pel València B. 
En la present temporada, el Club Futbol Vilanova, sota l’actual 
presidència de Teo Traveria, està complint la seva temporada 
número 18 a categoria estatal, lluitant per evitar les places de 
descens directe i de descens no compensat 

Per Agustí Tenllado
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Una entrevista d’Isabel Ocaña

Quins són els objectius que 
us plantegeu a principis de 
temporada a l’Escola?
D’una banda, el que volem és 
portar el màxim de famílies 
possibles i que aquestes i 
els seus fills puguin gaudir 
de l’esport. El més important 
és que els nens s’ho passin 
bé mentre practiquen esport. 
Alhora, un altre objectiu és 
nodrir el futbol de base del 
club amb la nostra escola.

Quines edats tenen els 
nens? Què fan durant tota 
la temporada?
A l’Escola hi ha nens des dels 
4 fins als 14 anys. Juguen 
partits no federats, en una 
lliga interna entre 90 equips 
que juguen els dissabtes als 
matins. Quan s’acaba la fran-
ja d’escola, els nens passen 
al futbol base o a la Fundació. 
Altres també marxen a jugar 
a altres clubs, podríem dir 
que enriqueixen a clubs del 
voltant.

Imaginem que amb nens 
tan petits, el talent futbolís-
tic no és fàcil de detectar. 
Quines són les prioritats?
L’objectiu, com deia, per so-
bre de tot, és que gaudeixin 
jugant a futbol. Nosaltres 
considerem que fins la ca-
tegoria de cadet el potencial 
del jugador no es pot detectar 
realment, perquè en aquests 
anys poden passar moltes 
coses, per exemple, al nen 
pot deixar d’agradar-li el 

futbol, que prefereixi un altre 
esport, o fins i tot que deci-
deixi deixar de fer esport. És 
per això que no li donem tanta 
importància al seu potencial, 
volem que s’ho passin bé, i 
que aprenguin el que és el 
futbol, que tinguin les nocions 
bàsiques i coneguin l’esport: 
què és un servei de banda, 
un penal... que coneguin les 
normes i com funciona.

Quina metodologia seguiu 
per aconseguir això?
Hi ha dos entrenaments per 
setmana. Sempre s’escalfa 
amb un joc. Fem dos exercicis 
específics, això també ho fem 
sempre, tot i que cada catego-
ria i cada nivell té els seus pro-
pis matisos. I després sempre 
acabem amb un partit. I a part 
d’això, després estan els par-
tits dels dissabtes. Ara mateix 
estan jugant la Copa. La Lliga 
ja va acabar i la Copa enfronta 
equips que van quedar pròxims 
en la classificació.

Pel que fa als Campus, qui-
nes són les diferències?
La metodologia i les intencions 
són les mateixes, bàsicament, 
que els nens s’ho passin bé. 
Però aprofitem per incidir en 
certs hàbits, d’higiene i d’ali-
mentació per exemple. Procu-
rem que els nens en acabar de 
fer esport es dutxin, i per bere-
nar sempre tenen una peça de 
fruita. És a dir, volem crear una 
sèrie d’hàbits que van units a 
l’esport i que alhora van més 
enllà. Es tracta d’una ‘educació 
en valors’. No m’agrada dir-ho 
així perquè aquest concepte 
està molt cremat als mitjans, 
tothom té a la boca l’educació 

Xavier Lucas, director de l’Escola de Futbol, durant un discurs a les famílies en la darrera festa escolar

  Fundació

Els valors de la Fundació Europa s’apliquen a l’Escola en la seva màxima expressió

Xavi Lucas: “A l’Escola no es pensa 
en competir sinó en formar i divertir”

en valors, i sembla que no 
acaba de filtrar en la societat 
el que és en si.

Hi ha un altre concepte que 
també està molt als mitjans: 
la crisi. Sembla que, tot i així, 
hi ha llista d’espera per en-
trar a formar part de l’Escola 
de l’Europa.
Sí, i tant! Fa sis anys, quan jo 
vaig entrar en la coordinació, a 
l’Escola hi havia 352 nens. Ac-
tualment estem per sobre dels 
800 nens. Més enllà d’això, hi 
ha 120 nens en llista d’espera, 
que per un motiu o un altre no 
han pogut entrar. L’espai és el 
que és, i els equips són els que 

són. No podem saturar més ni 
els camps ni els equips.

Imaginem que aquesta satu-
ració deu tenir una vessant 
positiva i una altra de nega-
tiva. És així?
Home, tan dolent és morir 
d’èxit com de falta de nens. A 
nosaltres no ens agrada tenir 
més de 100 famílies a les quals 
no podem oferir els nostres 
serveis. No ens agrada. La 
vessant positiva, però, et diu 
que si passa això és perquè 
no ho estem fent malament. 
Estem aconseguint que hi hagi 
una base, que és la base de 
l’estructura del club 

Després de la formació de 
la nova junta directiva del 
Club Esportiu Europa, que 
presidirà l’entitat escapu-
lada durant els propers sis 
anys, la FPEE (Fundació 
Privada Esportiva Europa) 
renovarà el seu patronat.
Tots els membres de l’ens 
causaran baixa per tornar a 
formalitzar la seva alta dins 
el nou organigrama de la 
Fundació. El patronat resta 
obert a particulars i empre-
ses que vulguin participar 
de les seves activitats.

 La Fundació renova
 el seu patronat
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Futbol Base

Títol i primer ascens de base 
pel Juvenil D de l’Europa

El Juvenil D ja és campió i 
de Primera! De rècord l’èxit 
de l’equip escapulat. Costa 
trobar equips que assoleixin 
el títol i l’ascens matemàtic 
el primer cap de setmana 
d’abril durant una competició 
juvenil de base. 

Aquest és el cas de l’equip 
europeista, que ha signat 
el primer ascens del curs 
a Gràcia. El “D” feia quatre 

temporades que lluitava a 
l’Àliga per militar a Primera i 
finalment ha arribat el premi 
en forma de doblet. 

L’equip entrenat per David 
Valero i que compta amb 
molts jugadors que han 
passat la meitat de la seva 
vida esportiva vestint d’es-
capulats (alguns des de la 
pròpia Escola) va tocar la 
glòria al camp del Pomar, 
on va sumar una nova vic-
tòria, en aquest cas amb un 
marcador de tennis: 1-6  

El Club

es renovades i una nova vise-
ra mòbil a l’exterior del bar del 
camp, que permetrà ampliar 
la seva zona de servei, prote-
gir del sol i de la pluja.

El club també ha pintat la ma-
joria de les zones del camp 
amb els colors del club, ha 
actualitzat tots els logotips i 
escuts del recinte i ha moder-

      Web

Tres nous periodistes amplien l’oferta
d’opinió i entrevistes de ceeuropa.cat

Durant la present temporada 
esportiva, la pàgina web ofi-
cial del CE Europa ha apos-
tat per l’ampliació de les se-
ves columnes d’opinió, fins 
llavors esporàdiques.

En l’inici del curs, l’entrena-
dor de base femení, Miguel 
Ángel Rodríguez, va estre-
nar la columna d’opinió “Els 
dijous... parlarem de futbol”, 
de periodicitat setmanal. 
Posteriorment, la periodista 
Alba Casanovas va ocupar 
la franja dels dimarts amb la 
seva secció “Més enllà dels 

[Àngel Garreta] L’estadi Nou 
Sardenya, inaugurat l’estiu 
de l’any 1995, és una instal-
lació esportiva no gaire antiga 
-de fet encara no és ni “major 
d’edat”-, però que al llarg dels 
anys, sobretot els darrers, ha 
patit diverses reformes, des 
de petites fins a molt conside-
rables, que han millorat tant la 
seva funcionalitat com el seu 
aspecte visual.

Les més visibles darrerament 
són l’estrena de la nova gespa 
artificial de darrera generació, 
acabada d’instal·lar en l’inici 
d’aquesta mateixa tempora-
da, i una gran pantalla vertical 
(anomenada “dPop”), situada 
a l’entrada de la porta prin-
cipal de tribuna que serveix 
com a taulell visual de les dar-
reres activitats del club, anun-
cis, agenda de partits, llista de 
resultats i publicitat.

L’estadi també ha patit refor-
mes menys visuals de cara al 
gran públic com són els inte-
riors de les oficines situades 
al carrer Secretari Coloma, el 
vestuari exclusiu del Primer 
Equip escapulat, la instal·lació 
d’aire acondicionat i/o calefac-
ció a totes les dependències 
de les citades oficines i tam-
bé la sala de premsa. D’altres 
més destacades a la vista són 
les banderes que onegen al 
camp (tant als pals específics 
com als banderins) totes elle-

nitzat amb diverses millores la 
sala de fisioteràpia del túnel 
de vestidors de l’estadi.

Tots aquests canvis sumen 
esforços del propi club, dels 
responsables del manteni-
ment, els gestors del bar i 
empreses i col·laboradors que 
han participat activament en 
ajuda tècnica i material 

tres punts”. Recentment, 
dos nous periodistes s’han 
incorporat a la pàgina web 
del club de forma voluntà-
ria, com els altres dos col-
laboradors. Per completar 
les opinions setmanals -en 
aquest cas cada dimecres- 
s’afegeix Èric Lluent, amb la 
columna “Una clara i unes 
cotnes, si us plau”, en clau 
totalment humorística.

Finalment, la periodista Isa-
bel Ocaña s’encarregarà, 
periòdicament, d’entrevistar 
diferent gent del club 

La millora de les instal·lacions gracienques no finalitza amb les reformes citades i no es limita 
només al seu principal estadi. Properament el club intentarà tancar la part central del Nou 
Sardenya per habilitar un local o sala de reunions per jugadors, així com reparar els focus de 
la tribuna. Es millorarà la megafonia (també al Camp de l’Àliga, on s’instal·larà per primera 
vegada) i els vestuaris de les instal·lacions on juguen els equips de la Fundació Europa.

Projectes i reformes de futur 

El Nou Sardenya presenta molts canvis
visuals i funcionals per tot el seu recinte
La casa dels europeistes ha millorat molt des de la seva construcció
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L’Escapvlat guanya el Premi Vila de Gràcia 2010 a la millor
acció comunicativa i suma el segon reconeixement del club

[Redacció]

L’Escapvlat va guanyar el 
“Premi Vila de Gràcia 2010” a 
la millor actuació comunicativa 
i de difusió de l’actualitat dels 
territoris de Gràcia. Aquest és 
el segon reconeixement pel 
departament de premsa del 
club després que ceeuropa.cat 
fos reconeguda l’any 2006. Els 
seus directors, Àngel Garreta i 
Agustí Tenllado, van recollir el 
premi al CAT, el Centre Artesà 
Tradicionàrius.
En una sala plena de gom a 
gom, graciencs i gracienques 
il·lustres es van donar cita el 
passat dijous 7 d’abril al vespre 
per celebrar una nova edició 
de l’acte d’entrega dels premis 
graciencs que atorga l’Ajunta-
ment de la Vila. 

Es van concedir un total de nou 
premis, set dividits per cate-
gories i dos d’honor. El premi 
europeista, rebut de mans 
del president del Consell de 
Districte, Ricard Martínez, va 
ser recollit pels dos directors 
del periòdic, Àngel Garreta i 

Agustí Tenllado. Garreta, cap 
de premsa del club, va recor-
dar la metàfora que va servir 
de presentació del periòdic fa 
més d’un any per comparar 
el periòdic amb la web. “Tinc 
una filla de 10 anys que es diu 
pàgina web i que va tenir un 
germanet petit l’any passat. 
Ara la web ja pot jugar amb el 
germanet i com tots dos s’han 
portat bé, ara comparteixen 
premi” va afegir. El responsa-
ble de comunicació del club va 
argumentar que la comparativa 
era en clau de broma.

Per la seva banda, Tenllado va 
voler donar les gràcies pel pre-
mi en nom del club i va desta-
car que “sense la col·laboració 
de l’empresa DeBarris aquest 
projecte no seria possible”. El 
directiu escapulat va animar als 
presents a la sala “a recolzar 
l’Europa, ara que estem a tocar 
de fer el PlayOff i podem lluitar 
per portar el més lluny possi-
ble el nom i l’escut de Gràcia, 
que el portem a la samarreta”. 
Altres entitats on col·labora 
l’Europa, com Nexe Fundació, 
també van ser reconegudes en 
aquest acte 

Dos instants de l’acte d’entrega dels premis Vila de Gràcia 2010.
Fotos: Josep Maria Contel i Maria Martín.

L’Escapvlat
El precedent: 2006

La pàgina web del club va ser 
el primer dels mitjans oficials 
que va rebre la major distinció 
social i cultural de la Vila.
A banda de premis específics 
de la ‘Nit de l’Esport’, ara web 
i periòdic comparteixen el més 
alt reconeixement d’àmbit ge-
neral del seu poble.

Nou anys de premis

L’actual àrea de comunicació 
del club va veure la llum l’any 
2011. Des de llavors, diversos 
reconeixements han reconegut 
els seus mèrits informatius:

* 2 premis Vila de Gràcia
(2006 web, 2010 periòdic)
* 2 premis Nit de l’Esport
(2002 i 2006, web)
* Segell qualitatiu IQUA (2004)
* La web, finalista als premis 
Net Reporter (2004) i als de la 
Generalitat (2008)

La pàgina web és el portal més 
visitat de Gràcia i el periòdic 
l’únic mitjà esportiu de la Vila.


