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Entrevista amb Rafa Leva,
un referent sota pals a Tercera

El primer entrevistat en la
nova temporada esportiva
de L’Escapvlat és un dels
dos nous porters del Primer
Equip, Rafa Leva, tota una
llegenda de les porteries del
futbol català amateur.
Pàgina 3

I també...
Pàgina 5

L’AE Prat visita l’estadi en
partit de lliga i com és costum
oferim totes les dades que
són necessàries per situar i
conéixer el rival del Primer
Equip de l’Europa.
Pàgina 6

Una nova temporada al futbol
de base de l’Europa està a
pocs dies de començar. Al
periòdic oficial del club oferim
una entrevista amb Jordi Vela,
coordinador de l’entitat.
Pàgina 7

L’Europa celebrarà el proper
dia 20 la seva tradicional i
anual assemblea general de
socis al Centre Moral a les
19:30 hores.

Opinió i Notícia Destacada
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editorial

El ‘futbolcat’ té futur en paper?
Constantment es parla que corren mals temps pel futbol català, que en argot modern ja es coneix com ‘futbolcat’. Quan els
intentem argumentar sempre ens referim a la baixa assistència de
públic a qualsevol camp català d’un equip que la seva divisió sigui
de Segona B cap a sota. També s’acostuma a sentenciar aquesta
afirmació fent referència al cada vegada més petit espai dedicat
als diaris al futbol de casa nostra.
És una realitat que es pot constatar. Els diaris de caire generalista
ja han abandonat del tot el nostre futbol, rescatant-lo només de
forma esporàdica per fer reportatges curiosos, però ignorant la
seva realitat esportiva setmanal. En l’àmbit esportiu, l’escenari
no es dibuixa pas millor. Tant Mundo Deportivo com Sport estan
rebaixant cada vegada més les pàgines dedicades a aquestes
categories modestes i fa pena veure com uns mitjans que antigament havien arribat a omplir
unes quantes pàgines cada dia,
El renascut diari
ara hi ha vegades que, entre
El 9 Esportiu
setmana, el futbol català només
és l’únic que aposta té presència en una única cara
full i, de vegades (si hi ha
actualment per més d’un
publicitat) no del tot sencer.

de cinc pàgines de
futbol català
a la premsa de paper

Aquest estat moribund de la
nostra premsa esportiva ha
viscut recentment una injecció
de vida amb l’edició com a capçalera individual del diari El 9 Esportiu, que ha provat aventura en
solitari (fins ara venia encartat dins El Punt) per segona vegada a
la seva història, saltant del blanc-i-negre al tot color i de poques
pàgines a un mínim de 40 cada dia.
Dins aquest salt -del qual el soci disposa d’una columna d’opinió
de la periodista Alba Casanovas a la pàgina web oficial del clubcal destacar la forta presència del futbol català, començant pels
tres equips “A” de Segona (Girona, Nàstic i Sabadell) i tractant a
diari la Segona B i la Tercera com a categories de mínims. El dia
de menys presència del nostre futbol el diari multiplica per tres o
quatre les pàgines d’altres competidors i en dies de competició,
arriba a tenir set pàgines de ‘futbolcat’.
És només un petit paradís dins un desert que, tot i ser molt ben
rebut, obre el debat sobre si el nostre futbol té vida en el futur sobre paper o, com les webs oficials i altres portals de nova creació,
tot el futur passa pel salt inevitable a l’era digital. El temps dirà

l’enquesta

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Europa i Sant Andreu haurien
de recuperar la Copa Barcelona?
Sí

44,7%

Em dóna igual
40,4%
No
14,9%

La FCF hauria d’intervenir sobre
els clubs que cobren per veure
partits de base de menors?
A) Sí
B) No
Vota a: ceeuropa.cat. Cada mes publicarem el
resultat de la darrera enquesta del portal web.
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Una veu de pes a Tercera Divisió
[A.T.] · La temporada que tot

just acabem d’iniciar serà la
número 48 de l’Europa a la
categoria, fet que el converteix en l’equip del grup V amb
més participacions, igualant al
Reus, que aquest any milita a
Segona B i sumant gairebé la
meitat d’anys d’existència de
l’entitat gracienca. Enguany
no hi ha equips debutants a
la categoria com ha estat el
cas aquests últims anys amb
exemples fins i tot curiosos i
anecdòtics com els de Benavent, Vilajuïga i Ascó i altres
sorprenents i exitosos com els
del Llagostera i la Montañesa.

compte els tres partits de l’actual campionat) presenten el
millor balanç d’un equip català
a la història de Tercera Divisió:
1.754 partits jugats dels quals
n’hem guanyat 734, n’hem empatat 408 i n’hem perdut 612.
Hem marcat 2.830 gols i n’hem
encaixat 2.414. En total: 2.104
punts... Impressionant!
No hi ha cap dubte que aquesta
temporada és històrica perquè
l’Europa podrà gaudir sense

problemes de la seva condició
de millor equip català de la història de Tercera Divisió sense
el temor de que les seves marques siguin superades.
Tot i que quan parlem de Tercera, de vegades cal puntualitzar
el nivell. Actualment la categoria és el quart esglaó del futbol
estatal, però fins l’aparició de
la Segona B -any 1977- jugar
a Tercera significava fer-ho a
un tercer nivell real

La primera participació de l’Europa al campionat de Tercera
va ser la temporada 1951/52,
provinent de categories regionals en l’inici del resorgir d’un
club tocat per la crisi dels anys
30 i 40. Des d’aquell històric
9 de setembre del 1951 i des
d’aquell primer gol marcat per
Herrera als vuit minuts de partit davant el Granollers, hi ha
hagut temps per a tot.
Des dels dos títols consecutius
de campió els anys 1961/62
i 1962/63, passant pels cinc
play-off d’ascens a Segona
B disputats entre 1993 i 2001
-amb l’èxit de pujar el 1994fins arribar a les tres tristes
pèrdues de categoria el 1974,
1986 i 2004.
No obstant, hi ha una realitat
numérica indiscutible i és que
els escapulats (no tenim en
L’Escapvlat per dins...

Primer partit de l’Europa en el seu retorn a Tercera la lliga 2005/06.
Des de llavors l’equip escapulat ha militat sempre en aquesta divisió.
A la imatge l’escapulat Isi disputa la pilota amb Chica, de l’Espanyol B
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Rafa Leva: “Sóc un porter de caràcter
fort i visc molt intensament els partits”
Agustí Tenllado / Àngel Garreta

És un d’aquells futbolistes
de nom dins l’esport rei a les
categories modestes de casa
nostra. No necessita molta
presentació per tot aquell
aficionat al futbol català que
hagi seguit els diferents
equips de Tercera i Segona B
les darreres temporades.
Es tracta de Rafa Leva, un
dels millors porters del futbol català i que en la seva
etapa de maduresa esportiva
(30 anys és la flor de la vida
d’un porter) ha fitxat per
l’equip gracienc.
Tothom el recorda com el primer
dels homes importants del Santboià que, en els darrers anys,
ha signat una de les etapes més
brillants de la seva història. Assegurança de vida en moments
complicats del partit, la trajectòria de Leva parla de
la seva experiència sota
pals. Els tècnics Miguel
López (en l’etapa del
Santboià), Paco Herrera
(quan jugava al Recreativo de Huelva) i Juanma Darder (Mallorca)
són els entrenadors que més han
influit en la carrera esportiva del
nou porter escapulat.
Leva

camp. “Era davanter però ben
aviat vaig saber que seria porter. El meu ídol de la infància
era Paco Buyo”. No en va, part
d’aquell caràcter de l’exporter
del Madrid forma part del tret
propi de Leva. “Sóc un porter
de caràcter fort i visc molt intensament els partits. La meva
millor virtud és la confiança en
mi mateix però a la vegada tinc
sang calenta sobre el camp i sé
que de vegades això no és bo”,
admet el jugador.
La seva entrega
sobre el terreny
de joc destaca respecte
molts altres

Als 30 anys -els farà a finals
d’aquest mes-, la titularitat sota
pals és el costum habitual del
porter europeista. No obstant, Leva també ha passat al llarg de la
seva
trajectòria per la
suplència. En
aquest sentit el porter
admet que
“serveix
per aprendre molt del
teu company
i és una
forma

de poder
canviar la
teva situació. Si el
teu company
té la titularitat
aprens molt i
quan arriba el dia
estàs preparat per
poder jugar”. Sobre
l’actual temporada de l’equip, el
porter europeista admet tenir

afirma
que la recent etapa ha
estat la més ben recordada i
que “l’ascens amb el Santboià
és la fita més important per mi i
la que m’ha deixat millor record
futbolístic”.
Els inicis del dorsal 1 del conjunt
gracienc van ser, com en moltes
ocasions passa, de jugador de

Eva Hernández
Sòcia número 289

Una secció d’Agustí Tenllado

“molt bones sensacions. L’equip
volem fer alguna cosa gran aquest
any. Dins l’equip hi ha un gran
ambient”.
Leva també destaca que “l’Europa
és un club amb un gran entorn
futbolístic” i que actualment té “un
gran bloc ja fet i amb una qualitat
humana increible”.

QÜESTIONARI PERSONAL
Amb parella o sense? Fills?
Casat i amb una filla.
El país més bonic de tots?
Grècia
Alguna afició destacada?
Anar a la
platja
llegit?
L’Alquimista

Últim llibre

Ocupació fora del futbol?
Treballo en assegurances
Música favorita?
M’agrada tota en general

el seu ‘DNI’ esportiu
NOM COMPLET

Rafael Leva Molano
LLOC I DATA DE NAIXEMENT

27/09/81 · Barcelona
porters.
A tall d’anècdota,
Leva explica que “en el
meu debut a Segona B, vaig
haver de jugar infiltrat per un
trencament de peroné. El partit
era televisat en aquell moment
pel Canal 33 i si l’equip guanyava, el club es classificava
per jugar el play-off. Al final va
haver-hi sort i vam guanyar.
Era un L’Hospitalet-Sabadell i
va resultar finalment una gran
experiència”.

parla el soci

HISTORIAL
> Futbol base:
Barcelona, Espanyol i Damm

> Futbol amateur:
Mallorca, L’Hospitalet,
Recreativo de Huelva,
Ejea de los Caballeros,
Constància, Manresa,
Santboià i Europa.
Amb l’Europa porta 3* partits
jugats al campionat de lliga
*=xifres comptabilitzades fins 11/09/11

D’on li ve l’afició i des de
quan és sòcia?
De joveneta anava a veure
futbol base i territorial al
meu cole i després tot va
venir rodat en venir a viure
a Gràcia, tenir el nen al club
i també gràcies a aficionats
de la Pep Rovira.
Quins són els millors records com europeista?
L’ascens del Primer Equip
a Tercera fa unes quantes
temporades i l’etapa a l’Escola del meu fill.
Alguna anècdota?
Al partit del Centenari contra
l’Osasuna vaig relliscar per
les escales amb la meva
petita en braços. Es va fer
un petit cop però jo em vaig
espantar molt i vaig marxar
ràpid cap a casa. No vaig
veure el gol de Lucas.
El pitjor record?
La pancarta que uns aficio
nats del Sant Andreu van
desplegar en un derbi, la
del porc.
Com valoraria la tasca del
futbol base del club?
M’agrada que saben el que
fan tècnics i coordinadors.
Què es pot millorar?
Per dir alguna cosa, la qualitat de la roba dels jugadors
Un desig?
A curt termini, viure per veure l’Europa pujar a Segona
B... com a mínim!
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PRIMER EQUIP

Classificacions i Foto Oficial
Tercera Divisió · Grup V · (actualitzada 12/09/11)

(actualitzada 12/09/11) · Lliga Nacional · Grup VII
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JUVENIL A

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

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

LES FITXES DELS PARTITS (des de la darrera publicació de L’Escapvlat)
Jornada 1 · 27/08 · Municipal d’Amposta · 250 esp. · AMPOSTA 1 - EUROPA 1
AMPOSTA: Diego, Manel (Becerra, 62’), Puig, Cesc, Domínguez, Ramon, Miguel (Dani, 81’), Víctor (Óscar, 62’), Marc, Gustavo i Chico. EUROPA: Rafa Leva, Aitor Olmo, Alberto, Cano, Pociello, Valderas, Javi Lara (Guzman, 81’), Ivan Álvarez, Rovira, Segalés (Delmàs, 70’) i Peque. ÀRBITRE: Juan Rodríguez Portolés (Sabadell). TARGETES: Grogues a Cesc, Domínguez i Chico
(Amposta) i a Aitor Olmo i Segalés (Europa). GOLS: 0-1 (Segalés, 43’); 1-1 (Cano -pp-, 87’).
Jornada 2 · 04/09 · Estadi Nou Sardenya · 1.080 esp. · EUROPA 2 - RUBÍ 1
EUROPA: Rafa Leva, Aitor Olmo, Alberto, Cano, Pociello, Ivan Álvarez, Javi Lara (Ruben Salvador, 83’), Delmàs (Rovira, 63’), Valderas, Peque i Segalés (Gatell, 70’). RUBÍ: Suriñach, Javi
González, Ortega, Pedro, Dot, Juan Carlos (Sergi Díaz, 75’), Montoro, Roger (Batanero, 58’), Medina, Galisteo i Raúl (Toni, 58’). ÀRBITRE: David Garcia Rosel (Girona). TARGETES: Grogues
a Leva, Pociello, Lara, Delmàs, Peque, Segalés i Gatell (Europa) i a González, Roger, Medina, Dot i Batanero (Rubí). GOLS: 1-0 (Javi Lara, 29’); 2-0 (Alberto, 49’); 2-1 (Galisteo -p-, 76’)
Jornada 3 · 10/07 · Municipal de Vic · 350 esp. · VIC 0 - EUROPA 1
VIC: Adrian, Jordi Pla, Toni, Aleix Trulls, Óscar Almendros (Vilanova, 66’), Muniesa (Santanera, 48’), Marc Verdaguer (Albert Soler, 72’), Guillm, Molist, Marcel Verdaguer i Óscar Muñoz.
EUROPA: Rafa Leva, Aitor Olmo, Alberto, Cano, Pociello, Valderas, Ivan Álvarez, Javi Lara (Guzmán, 87’), Delmàs, Segalés (Rovira, 75’) i Peque (Nils, 79’). ÀRBITRE: Severiano Ramos Manzaneque (Tarragona). TARGETES: Grogues a Adrian, Marc Verdaguer i Guillem (Vic) i a Alberto (Europa). Vermella directa a Marcel Verdaguer -minut 44- (Vic). GOL: 0-1 (Segalés, 31’)

Primera foto oficial de la temporada. De dalt a baix i esquerra a dreta: Eloi, Ruben Salvador, Ramon Gatell, Pociello, Cano, Alberto, Parres, Iván Álvarez, Segalés, Cebri, Geri (juvenil cedit
a la Gramenet), Rafa Leva / Santigosa (juvenil), Marcel (fisio), Siscu Boj (delegat), Toni Ribas (entr. porters), Dani Contreras (2n entrenador), Guillaume de Bode (president), Pedro Dólera
(entrenador), Víctor Martínez (logística), Eduard Garreta (logística), Jesús Amores (utiller) / Aitor Olmo, Aitor Torres, Peque, Javi Lara, Nils, Rovira, Delmàs, Valderas, Guzman i Èric Blasco

El Partit
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Jornada

CE EUROPA vs AE PRAT

Campionat de Lliga de Tercera Divisió (grup V) · 17 de setembre del 2011 · 4a jornada · Estadi Nou Sardenya · 17:30 hores
[A. Tenllado] L’Associació Esportiva Prat inicia la seva desena
temporada a Tercera Divisió.
No ha estat tradicionalment un
rival dels escapulats. Aquest tot
just serà l’enfrontament número
25 en campionat de lliga entre
ambdós equips. No obstant,
la particular història dels duels
entre els “potablava” i els de la
Vila de Gràcia és prou rica.

La temporada 1985/86 un 4 a 2 a
favor dels pratencs al vell Fondo
d’en Peixo abocava l’Europa a la
Regional Preferent. A la 2002/03
un altre 4 a 2 a favor de l’Europa
enviava al Prat a Primera Catalana. A la 2004/05 un intens frec
a frec durant tot el campionat
de Primera Catalana acabava
amb el retorn de tots dos equips
a Tercera. I de record més trist
per nosaltres és l´última visita
europeísta al Sagnier on Cebri
va trencar-se tíbia i peroné. Les
aspiracions de l’AE Prat per
aquesta temporada són prou

clares: repetir la campanya de fa
dos anys on va assolir per primer
cop a la seva història plaça de
promoció a Segona B.
Ha patit baixes importants com
Álex Pérez (San Cristóbal) i Javi
Lara (Europa). També ha perdut
a les dues revelacions de l’any
passat: David Haro (L’Hospitalet) i Aitor Torres (Europa). La direcció tècnica ha passat a mans
d’un home de la casa: Agustín
Vacas, que fins ara dirigia el
juvenil. S’ha reforçat amb homes
d’experiència com Óscar Sierra,
Cazorla, Charly Ruiz, Matamala
i Blas Vílchez, entre altres. Ells,
juntament amb puntals experimentats com el porter Texeira
han de ser els encarregats de
fer realitat l’objectiu fixat.
Punt i a part mereix un dels seus
jugadors: Fernando. El menut
migcampista és el setè jugador
amb més partits de lliga a l’història del nostre Club: 186. Un mite
sempre benvingut

El dia que l’Europa es va trencar
El passat 10 d’abril del 2011, en partit corresponent a la jornada
número 33 de lliga a Tercera Divisió, l’Europa va disputar el darrer
duel contra el Prat al Municipal Sagnier.
En aquell encontre es va lesionar el davanter gracienc Cebri
-actualment encara de baixa i en el tram final de la recuperació- i
l’equip escapulat va dir pràcticament adéu, a la vegada, a tota
opció de jugar la promoció d’ascens.

Els darrers precedents en lliga
TEMPORADA

CASA

FORA

DIVISIÓ

TEMPORADA

CASA

FORA

DIVISIÓ

2010/2011
2009/2010
2008/2009
2006/2007
2005/2006

3-1
2-0
0-1
4-1
1-0

1-0
1-1
1-0
0-1
2-1

Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera

2004/2005
2002/2003
1988/1989
1987/1988
1985/1986

1-0
4-2
3-1
1-1
1-1

0-0
3-1
3-2
2-1
4-2

1a Catalana
Tercera
Preferent
Preferent
Tercera

Així arriba el Prat al Nou Sardenya
Jornada 1
PRAT 0 - Manlleu 0

La història del rival
Per Agustí Tenllado

AE Prat

Fundat l’any 1945

Jornada 2
Santboià 1 - PRAT 3

Jornada 3
PRAT 1 - Gavà 1

Els inicis del futbol a la localitat pratenca es remunten al voltant
del 1910 quan ja s’havia constituït un equip d’aficionats al carrer
Ferran Puig i també en als anys 30 del segle passat, on van destacar les entusiastes Peña Gol i Peña Merengues. No obstant,
els dos primers clubs que van adquirir una certa rellevància van
ser el Club Deportivo Prat (1934) i el CD Internacional (1935) que
tot i la rivalitat -fins i tot de caire polític- es van acabar fusionant
el maig del 1939 per crear la Unión Deportiva Prat, que en el seu
primer any de vida va aconseguir el Campionat de Catalunya
Amateur. La marxa d’algunes de les seves figures el va portar a
la seva desaparició a finals del 1940.
El 7 de febrer del 1945 neix la “Asociación Deportiva Prat”, amb
Josep Aleu Torres com a primer president. Juga el seu primer
partit al mític i recentment desaparegut Fondo d’en Peixo i vesteix camisa blanca amb ribets blaus als botons i pantaló negre,
que anys després va passar a ser blau marí, formant l’actual
equipació. El club va iniciar el seu camí de competició a les categories més baixes i durant les dècades dels anys 50 i els 60 va
patir per igual alegries i decepcions amb ascensos i descensos

Cebri, retirat del terreny de joc del Sagnier després de lesionar-se

fins que a meitat dels 70 va assolir per primer cop la Regional
Preferent per finalment caure en el pou de la Segona Regional
la temporada 78/79. És llavors quan va resorgir per, amb dos
ascensos consecutius, plantar-se a Preferent.
Històrica és la data del 10 de juny del 1984 amb Carles Piñol
de president i Xavi Prat d’entrenador, assolint la seva primera
gran fita: l’ascens a Tercera Divisió. Aquesta primera etapa dura
tres temporades.El daltabaix que puposa el descens a Preferent
el porta a una llarga travesia, tornant a Tercera la temporada
2001/02 gràcies als ascensos de tres equips catalans de Tercera
a Segona B. La temporada del seu retorn acaba en descens. El
president Lluís Mijoler va deixar llavors la presidència després
de 19 anys i el club va passar a mans de l’actual mandatari: Luís
Quiñonero. El club també va abandonar el seu terreny de joc de
tota la vida per traslladar-se al Municipal Sagnier. La temporada
2004/05 el Prat va tornar a Tercera i va iniciar una etapa d’or que
el va portar fa dos exercicis a disputar la seva primera promoció
d’ascens a Segona B de la mà del tècnic Manolo Márquez, caient
a primera ronda contra el Peña Sport de Tafalla

Futbol Base
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Jordi Vela: “Des de la coordinació de base sempre
serem fidels a la nostra aposta futbolística”
El màxim responsable dels joves valors de la casa analitza els seus tres anys al càrrec i l’actual model instaurat al club
Futbol Base
[Redacció] · Jordi Vela és, per
tercera temporada, el coordinador general del futbol base.
Sota el mandat de Juanjo Isern,
Vela va fer-se càrrec de la coordinació esportiva dels equips
femenins i ja amb Guillaume
De Bode a la presidència va
estar dues temporades com a
coordinador de base del Camp
de l’Àliga, abans d’agafar la
coordinacio general.

Jordi, quina d’aquestes tasques és la que més t’ha
satisfet? Totes les he gaudit molt, a l’igual que
en gaudeixo ara de
la coordinació general. També vull
destacar que vaig
col·laborar amb un
grup d’amics europeistes en la fundació de la Penya
Caliu Gracienc.

Com està estrucuturat el
futbol base de l’Europa?
Jo sóc el coordinador general
i m’encarrego de temes logístics i organitzatius del futbol
base; hi ha dos coordinadors
esportius per etapes: en Marc
Fernández, que coordina els
equips juvenils i cadets, i en
Fredi Martín que coordina els
infantils i alevins.
La veritat és que som un equip
molt unit i els tres hi dediquem
moltes hores de dilluns a diumenge per tirar endavant el
nostre futbol base.

equips en què molts jugadors
havien marxat i ja era finals
de juny, amb pocs temps de
maniobra. Vam perdre dues
categories (Infantil A i Cadet
A), però també vam aconseguir
dos ascensos (Cadet B i Cadet
D) però, en tot cas, el que vam
fer és unificar criteris de treball,
implantar un sistema de joc
comú a tots els equips i dissenyar una restructuració interna,
paral·lela a la reforma del futbol
base de la Federació.

El primer any va
ser dur?
Va ser dur
perquè
e n s
vam
trobar

En què va consistir
aquesta restructuració ?
Vam reduir el nombre d’equips
federats per tal de guanyar
espai per entrenar els equips A
i B de cada categoría. Això va
tenir un cost social important
perquè vam haver de donar la
baixa a molts jugadors, però
el temps ens ha donat la raó.

amb

I l’any passat vau recollir els
fruits d’això? Sí, vam començar a recollir fruits en forma de
campionats de lliga i ascensos,
però encara queda feina a fer,
encara hi ha coses que hem
de millorar i en això estem.
Hi ha obsessió en general
per les categories?

Sí, sobretot entre els jugadors
i el seu entorn, pares, representants, etc. La majoria es
mouen per jugar a les màximes
categories, però això no garanteix arribar a un primer equip.
Per exemple, Ramon Gatell,
que actualment és el mirall de
molts dels nens, mai va jugar
a Divisió d’Honor i ara és un
jugador consolidat.

“Vam reduir equips
per guanyar espai
per entrenar els
equips A i B.
Tot i el cost social
el temps ens ha
donat la raó”
Aquest any ha pujat un altre
jugador de base, Èric Blasco.
L’Èric és un jugador sortit de
l’Escola de l’Europa, que va
estar fins a cadets als equips
del Camp de l’Àliga. Vam
apostar per ell en agafar la
coordinació i el vam pujar
al Juvenil A. Estic molt
content per ell, l’Èric ha
de ser un referent.

Com es presenta la temporada pels equips de base?
Possiblement els equips que
juguen a les màximes categories patiran, però serem fidels
a la nostra aposta futbolística.
Què li falta l’Europa per
estar al nivell d’equips
com Damm o Cornellà?
Recursos segurament, per
exemple, per fitxar jugadors.
Però ho suplirem treballant
bé des d’alevins per no haver
d’anar a buscar gaires fitxatges
de fora.
Quan veurem un partit del
Primer Equip amb la grada
plena de jugadors de base?
Uff… tant de bo aviat, és una
de les fites que hauríem d’intentar aconseguir, més assistència dels jugadors i famílies
del futbol base al partits del
Primer Equip. Intentarem trobar fòrmules imaginatives
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El club celebrarà
l’Assemblea General
el 20 de setembre

MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Xavier Vidal

Carles Capella: el “piteu”

El Club
L’anual compromís del club
amb els socis, l’Assemblea
General Ordinària, tindrà
lloc enguany el proper 20
de setembre a les 19 hores en primera convocatòria i a les 19:30 en segona
al Centre Moral de Gràcia,
“El Centre”.
Només podran prendre
part de l’Assemblea els socis que, en el moment de
la celebració, tinguin una
antiguitat mínima d’un any
al corrent de pagament.
L’ordre del dia de l’Assemblea General constarà del
repàs de l’acta de l’any
anterior, l’aprovació de
comptes, el pressupost de
l’actual temporada i precs i
preguntes dels socis

El Nou Sardenya
busca ‘speaker’
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Per la generació de qui escriu
aquest article, els que estem
entre els 30 i 40 anys, parlar
de Ventura Gómez o de Carles
Capella és parlar de dos “patums” escapulades que quan
érem marrecs ens feien xalar
de valent. Aquest apel•latiu de
“patum” encaixa amb el nostre
protagonista: el berguedà Carles Capella, que per aquelles
casualitats estiuenques he
pogut esbrinar bona part de la
seva trajectòria futbolística.

la família es va traslladar a Sant
Llorenç de Morunys (Solsonès).
De ben petit, ja feia de “mascota”
de l’equip del nou poble, i apareix
ia en les fotografies de l’equip
piteu (gentilici dels habitants).
L’ambient futbolístic, però, es vivia
de manera intensa a casa del petit
Carles. Son pare (Carles Capella
i Vilaró) va ser una gran promesa
futbolística, fins que una greu lesió
al genoll va tallar la seva progressió, apartant-lo definitivament del
futbol competitiu.

És conegut que Capella és el
segon jugador amb més partits
amb la samarreta europeista
en lliga, concretament 363, a
20 del líder Ventura. Tothom
recorda el seu enorme treball al
mig del camp i el seu gol contra
el Rubí la temporada 1991-92,
que ens va mantenir a Tercera.
No obstant, ara coneixerem detalls de la seva vida esportiva:
Carles Capella i Amills va néixer
el 1960 a Berga i als 10 anys

D’altra banda, Capella fill ingressava a les categories base del
Berga, on va jugar des del 1971 al
1977. D’aquest any fins a principis
dels 80 es va incorporar al primer
equip berguedà, on va assolir dos
ascensos, fins arribar a la Regional Preferent. Tot seguit va fitxar
pel Santboià, on hi va romandre
una sola temporada, la 1981-82.
Va ser el seu debut a la Tercera
Divisió. Els del Baix Llobregat van
fer una campanya força discreta

i van salvar el descens per poc.
Capella va acabar fitxant per
l’Europa. El migcampista hi va
estar tres temporades i acabada
la darrera, va ser cridat a files per
fer el servei militar.
Va ser destinat a Catarroja i va
aprofitar per jugar amb l’equip de
la població valenciana, a Tercera
Divisió. Durant la seva estada
a terres llevantines, va ser sondejat per Juan Carlos Novoa,
entrenador en aquells temps de
l’Sporting de Gijón, per incorporarlo a l’equip asturià, però finalment
l’opció no va reeixir i es va tancar
la porta a altes fites esportives.
Acabat el servei militar i retornat
a Catalunya, Capella va fitxar per
l’Igualada per jugar dues temporades a Tercera Divisió amb l’equip
de l’Anoia. A la següent temporada va tornar a l’Europa (amb qui
va assolir l’ascens a Tercera) on
hi va jugar fins el curs 1994-95,
convertint-se en llegenda escapulada. El que pocs sabíem és que

també a una bonica població del
solsonès el tenen en alta estima
i consideració.
Bona part de tota aquesta informació futbolística de Carles
Capella ha sigut trobada d’una
manera casual aquest estiu.
Una excursió pel solsonès,
que per culpa del mal temps
es va esguerrar, em va portar
a veure una exposició amb el
nom de: “Fotografies antigues
dedicades al futbol a Sant Llorenç de Morunys”, al claustre
de l’església del poble. La meva
sorpresa va ser veure el Carles
Capella entre els fotografiats.
En un primer moment no vaig
entendre res, ja que apareixia
diverses vegades, però ràpidament i amb la compra del llibre
“Club Esportiu Sant Llorenç - Un
futbol d’altura 1933-2011” de
Francesc Regàs Iglesias, en va
permetre aclarir i descobrir tot
el passat piteu del “nostre”
Carles Capella

El Club
L’estadi de l’Europa necessita una nova veu. Les persones interessades poden
posar-se en contacte amb
les oficines del club al telèfon 932 102 551 o bé a:
info@ceeuropa.cat.
El club busca una persona que tingui un to de veu
adequat (no és necessari
disposar d’una veu molt radiofònica), amb bon to oral
i amb uns mínims coneixements informàtics per controlar el procés tècnic de
la megafonia i l’ambientació musical. Haurà d’estar
present a tots els partits a
casa del Primer Equip

D’esquerra a dreta, la segona generació de futbolistes de la família Amills, tots vinculats al poble:
Marc Amills, Carles Capella Amills i Josep Maria Amills
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