
Entrevista a Fredi Martín, 
nou tècnic del Femení A

El primer equip femení de 
l’Europa ha patit un canvi 
a la banqueta a mitja lliga. 
Amb l’objectiu de salvar la 
categoria a Segona Divisió 
s’ha fet càrrec de l’equip 
Fredi Martín.
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L’Escapvlat celebra el seu 
segon aniversari publicant 
el número 25 del rotatiu. El 
mitjà oficial del club en paper 
es consolida com un referent 
únic al futbol modest.

I també...

Any III · Número 25 · 12 de febrer del 2012 · publicació oficial gratuïta del club · CEEUROPA.CAT

Després d’una volta sencera 
de lliga i uns pocs partits de la 
segona, repassem quins són 
els jugadors del Primer Equip 
que acumulen més minuts a 
les seves cames.

L’historiador Xavier Vidal ens 
recorda com va ser en el seu 
dia la inauguració del sistema 
de llum artificial del vell estadi 
de Sardenya.
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editorial
El Nou Sardenya, lloc de pas d’estrelles

Els socis més antics de la casa recorden com de la base escapu-
lada va sorgir un porter que va convertir-se en llegenda: Antoni 
Ramallets. També recorden com poc després una altra llegenda 
va arribar a posar els peus al vell estadi de Sardenya: Ladislao 
Kubala (fins i tot va arribar a jugar un partit d’escapulat). 

En els anys de l’equip a Segona A, mites i llegendes d’aquelles 
èpoques van passar per la gespa del recinte gracienc, ni que fos 
només durant 90 minuts. Són petites o llargues estones, dies o 
temporades de record d’un club modest que va ser pioner en això 
del futbol i que no perd la seva glòria per cent anys que passin. 
Ara, quan els temps han canviat, els costums s’han modificat i el 
futbol s’ha convertit en un negoci sense sentiments, l’Europa se-
gueix veient passar pel seu davant figures del futbol local, estatal 
o internacional, sigui de casualitat, rebot o en competició oficial. 
Per a la memòria i la retina de la gent quedaran aquells petits 
instants de fama que no deixen marca, però formen part dels 
records de molta gent, sobretot els més menuts.

La visita de la jugadora Homa-
re Sawa i el seu equip, l’INAC 
Kobe (farcit de jugadores cam-
piones del món) va provocar 
una gran atenció mediàtica 
sobre el club amb la visita de 
la millor futbolista del planeta i 
recent guanyadora de la Pilota 
d’Or 2011 de la FIFA.

Però el Nou Sardenya no ha rebut només aquesta visita famosa 
en els darrers anys. La seva situació cèntrica a Barcelona, les 
seves característiques visuals -que fan del recinte un estadi ideal 
per esdeveniments o rodatges amb la necessitat d’un estadi ni 
massa gran ni massa petit-, ha provocat el pas d’altres famosos 
en els darrers anys, ni que fos per unes poques hores.

Recentment han passat per les instal·lacions escapulades Karim 
Benzema (abans de fitxar pel Madrid) i el porter internacional per 
França, Mandanda. Prèviament, el davanter Samuel Eto’o va 
assistir al Nou Sardenya per un acte publicitari comercial. A nivell 
esportiu, campions del món com Pedro o Busquets van jugar en 
lliga contra la primera plantilla de l’Europa a Tercera Divisió, amb 
Pep Guardiola a la banqueta. Sigui per llegendes pròpies o alie-
nes, l’estadi de l’Europa no deixarà mai de tenir protagonisme 

Algunes de les
figures més
reconegudes

del futbol actual
han regalat minuts
de glòria a l’estadi

l’enquesta
En jornades de lliga disputades en laborable 
entre setmana, la FCF hauria de baixar el cost 
arbitral del partit?

A) Sí 
B) No 

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

A part de la quota fixada de jugadors 
sots’23 a les primeres plantilles, cal una llei 
per fer jugar un mínim d’ells al camp?

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Sí

No
44,8%

[Redacció] · Poca gent aposta 
avui dia per comprar un ‘600’ 
com a model de cotxe per 
circular per la ciutat. És antic, 
passat de moda i caduc. En 
aquestes mateixes circumstàn-
cies va veure la llum el periòdic 
L’Escapvlat el mes de febrer de 
l’any 2010.

Quan el món de la comunicació 
deriva inevitable i positivament 

cap a les noves tecnologies, 
l’era digital i els aparells i apli-
cacions ‘touch’, l’Europa -pioner 
també en aquests aspectes pel 
que fa als modestos del futbol 
català- va decidir fa dos anys 
recuperar el paper, un format 
tradicional de tota la vida.

Conscients que un gran sector 
de gent, socis i aficionats del 
club, encara no està familiarit-

zat amb internet o bé, per edat, 
ja no hi estarà mai, el club va 
ampliar amb aquest periòdic els 
serveis informatius que oferia al 
soci des de feia gairebé una dè-
cada per la xarxa de xarxes.

Plenament consolidat, el peri-
òdic europeista és un referent 
informatiu a Catalunya i un 
mitjà gairebé únic en la seva 
condició de paper de diari 

L’Escapvlat, mitjà diferencial
la notícia del mes

Dos socis del club, llegint el primer exemplar de L’Escapvlat el 14 de febrer del 2010.

El periòdic oficial de l’Europa celebra dos anys d’existència 
convertit en un referent únic dins el futbol modest català

55,2%

L’Escapvlat per dins...

“L’Escapvlat” és un mitjà de comunicació 
oficial del CE Europa que depèn de forma 
directa del Departament de Premsa i vinculat 
amb els altres canals del club (web i xarxes 
socials) a nivell informatiu corporatiu. 
“L’Escapvlat” està produït per DeBarris, 
SCCL. “L’Escapvlat” té una periodicitat de 
caràcter mensual amb 2.500 exemplars.

• Edició i Consell Rector
Junta Directiva del CE Europa

• Direcció
Àngel Garreta (Cap de Premsa)

Agustí Tenllado

• Redacció
Xavier Vidal, Jordi Vela, Isabel Ocaña

Agustí Tenllado i Àngel Garreta

• Maquetació i fotografia
Àngel Garreta

• Fonts informatives i gràfiques
Arxiu documental i web del CE Europa.

• Contacte
info@ceeuropa.cat 

Publicitat: Montse Figuerola (Tel. 692 601 263)

• Informació diària sobre el club
ceeuropa.cat

• Dipòsit legal: B-14.046-2010

... qui som?
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“Veig que al femení hi ha una altra predisposició 
a la feina, a tornar a ser futbolistes i competir”

Una entrevista d’Isabel Ocaña

Fredi Martín és un dels coor-
dinadors de base de l’Europa 
i, alhora, tot i que de forma 
transitòria, l’entrenador del 
Femení A, que va viure un 
canvi de tècnic abans d’aca-
bar el 2011. Martín ens expli-
ca com ha assumit aquest 
nou rol dins del club, com el 
combina amb l’antic, i com 
veu i dirigeix un equip que 
contra pronòstic es troba 
en la part baixa de la classi-
ficació. Ens trobem amb un 
entrenador convençut de les 
possibilitats de l’equip.

En quin punt es troba el Fe-
mení i tu com entrenador?
Encara ens estem coneixent, 
elles a mi com entrenador i 
a la inversa. Però la predis-
posició sembla bona i a nivell 
psicològic sabem on podem 
arribar, però encara no hem 
descobert fins on arribarem. 
Quan s’ho comencin a creure 
del tot tirarem endavant.

Al primer partit vas perdre 
per 6-0. Què vas pensar?
Feina. Feina. L’únic que passa 
pel meu cap és feina. Si la feina 
després no dóna els resultats, 
almenys ho haurem intentat. 
Però això ho vaig pensar des-
prés del primer partit i després 
del segon, que vam guanyar. 
La gent em felicitava perquè 
havíem guanyat l’Espanyol, 
però eren les mateixes que 
havien perdut 6 a 0, només 
que amb una setmana més 
d’entrenament.

Pel que fa a la vessant psico-
lògica, el canvi d’entrenador 
no és ja un toc d’atenció?
Sí! I tant! Ja no són nenes. És 
gent adulta que conviu amb 
un entrenador, que els hi dóna 
la seva confiança, i algunes 

bo. En el segon any crec que 
vaig cometre l’error de fitxar 
massa i donar molt poca con-
tinuïtat. Potser les que anaven 
a continuar es van relaxar molt, 
començava la pretemporada 
i s’incorporaven tres o quatre 
setmanes més tard i no ho 
podia tolerar. Tot i així vam co-
mençar molt bé, sent líders les 
cinc o sis primeres jornades. 
Però després es va produir 
un canvi de dinàmica i em va 
sorgir l’oportunitat d’entrenar 
el Juvenil D.

De la teva etapa entrenant 
l’Europa B, coneixies alguna 
jugadora de l’actual A?
En aquesta plantilla hi ha un 
parell de jugadores que havia 
portat al B, i jugadores que 
havien estat puntualment en 
algun partit. També en coneixia 
a algunes altres per haver-les 
portat en altres clubs.

La teva idea és continuar 
amb el grup la temporada 
vinent o tot dependrà de com 
vagi fins a final de lliga?
No, la meva idea és acabar 
la temporada. Fins i tot, si 
l’entrenador o entrenadora 
que hagués de venir per la 
temporada vinent cregués 
convenient agafar ara l’equip, 
jo el recolzaria i podria estar 
allà ocupant un altre paper. La 
meva idea és continuar amb la 
coordinació.

Com t’hi trobes al club?
Porto set temporades treba-
llant a l’Europa. Tot i finalitzar 
l’etapa en femení, també tenia 
l’espineta d’entrenar a Nacio-
nal o Superlliga. Quan Siscu 
Pujol va plegar, en Jordi Vela, 
coordinador també del femení, 
va confiar en mi perquè ja hi 
havia treballat amb noies. Jo 
estic al club i el club em neces-
sita. No puc fallar 

d’elles tenien molt bona relació 
amb l’anterior tècnic, en Siscu. 
Quan vaig entrar al vestuari 
després de la notícia algunes 
estaven desfetes. És difícil. I 
sí, s’han posat les piles, però 
depèn de cadascuna saber 
fins on poden arribar.

Com vas anar a parar al fut-
bol femení des de l’aspecte 
d’entrenador?
Jo estava a l’Escola de Futbol 
Base de Montjuïc, entrenant 
un equip de nois, i allà veia 
entrenar un equip femení. El 
seu entrenador va plegar i ca-
sualment me’l vaig quedar jo.

A dia d’avui, tot i que portis 
el Femení A, no has deixat 
de ser coordinador.
No, i això implica moltes hores 
més de feina. Combinar-ho no 
és el millor. Coordino quatre 
equips alevins i tres infantils i 
a més he d’entrenar i anar als 
partits del femení. No ajuda 
a poder estar al 100% en tot. 
També he de dir que a mi el 
que m’agrada és entrenar, 
trepitjar el camp i seguir el dia 
a dia d’un equip. Però aquesta 
és una funció que hem d’assu-
mir els coordinadors, i és que 
quan un equip no va bé hem 
d’estar allà, o bé recolzant-lo, 
o bé substituint l’entrenador.

I com vas arribar a assumir 
la coordinació?
Durant l’última temporada 
amb el Femení B, en què vam 
buscar nou entrenador i jo vaig 
passar al Juvenil D, va comen-
çar la meva trajectòria amb el 
futbol de base. A la temporada 
següent va ser quan vaig aga-
far la coordinació.

I d’aquella etapa amb l’Euro-
pa B quin record tens?
Molt bo. El primer any vam 
fer un equip molt jove i molt 
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LES FITXES DELS PARTITS DEL PRIMER EQUIP (des de la darrera publicació de L’Escapvlat)

Jornada 19 · 08/01 · Estadi Nou Sardenya · 650 esp. · EUROPA 0 - VILAFRANCA 1 
 
EUROPA: Rafa Leva, Aitor Olmo, Alberto, Cano, Josué, Parres, Peque, Valderas (Guzman, 79’), Cebri (Èric Blasco, 28’), Delmàs (Gatell, 45’) i Rovira. VILAFRANCA: Álex, Kiki, Uri, Ismael (Márquez, 70’), Puchi, Valerio (Dani 
Delgado, 45’), Bacaicoa (Dani, 74’), Santolalla, Antolinez, Raúl Calvo i Josu. ÀRBITRE: José Francisco Pérez Bueno. TARGETES: Grogues a Rafa Leva i Josué -dues i expulsió minut 40- (Europa) i a Puchi, Santolalla i Josu 
(Vilafranca). GOLS: 0-1 (Josu, 18’)

Jornada 20 · 15/01 · Estadi Nou Sardenya · 550 esp. · EUROPA 1 - AMPOSTA 0

EUROPA: Rafa Leva, Aitor Torres, Cano, Alberto, Pociello (Gatell, 73’), Parres, Peque, Valderas, Segalés (Èric Blasco, 68’), Guzman (Ivan Álvarez, 85’) i Rovira. AMPOSTA: Diego, Manel (Dani, 79’), Puig, Cesc, Domínguez, Ra-
món, Becerra, David, Óscar (Àngel, 58’), Gustavo (Víctor, 68’) i Marc. ÀRBITRE: Rafael Díaz Melero. TARGETES: Grogues a Parres, Valderas, Èric Blasco, Ivan Álvarez i Gatell (Europa) i a Ramón, Óscar, Dani i Víctor (Amposta). 
Expulsió de l’entrenador visitant Jordi Fabregat -minut 82- (Amposta). GOLS: 1-0 (Guzman, 71’)

Jornada 21 · 22/01 · Municipal de Can Rosés · 500 esp. · RUBÍ 2 - EUROPA 1

RUBÍ: Suriñach, Javi González, Ortega, Oriol Dot, Juan Carlos, Kante (Montoro, 62’), Isma Porcel, Batanero, Medina, Galisteo (Roger, 59’) i Toni (Epitié, 75’). EUROPA: Rafa Leva, Aitor Olmo, Alberto, Cano, Torres, Parres (Ivan 
Álvarez, 63’), Peque, Valderas, Segalés (Nils, 63’), Guzman (Èric Blasco, 78’) i Rovira. ÀRBITRE: Albert Ávalos Martos. TARGETES: Grogues a Juan Carlos, Kante i Isma Porcel (Rubí) i a Rovira (Europa).
GOLS: 1-0 (Toni, 31’); 1-1 (Ivan Álvarez, 64’); 2-1 (Toni, 72’).

Jornada 22 · 29/12 · Estadi Nou Sardenya · 900 esp. · EUROPA 2 - VIC 0

EUROPA: Rafa Leva, Aitor Torres, Cano, Alberto, Pociello, Ivan Álvarez, Peque (Nils, 88’), Delmàs, Segalés (Èric Blasco, 60’), Guzman i Gatell (Javi Lara, 60’). VIC: Adrian Buetas, Carrascal, Jordi Pla, Cervantes (Sergi, 75’), 
Héctor (Alguer, 81’), Molist, Óscar Muñoz, Casas, Pol Coll, Poves (Soler, 58’) i Guillem. ÀRBITRE: Juan Rodríguez Portoles. TARGETES: Grogues a Aitor Torres (Europa) i a Carrascal -dues i expulsió minut 86-, Jordi Pla, Héctor, 
Casas, Pol Coll i Poves (Vic). Expulsió dels segons entrenadors al minut 44: Dani Contreras (Europa) i Jordi Larraz (Vic). GOLS: 1-0 (Javi Lara, 71’); 2-0 (Delmàs, 90’)

Jornada 24 · 05/02 · Municipal Sagnier · 400 esp. · PRAT 2 - EUROPA 1

PRAT: Toni, Óscar Sierra, Víctor Duran, Murillo, Larios, Ernest, Ignacio (Jaime, 64’), Fernando, Pedro, Charly (Mechi, 64’) i Cano (Matamala, 53’). EUROPA: Rafa Leva, Aitor Torres, Alberto, Cano, Pociello, Ivan Álvarez, Valderas 
(Parres, 72’), Delmàs (Rovira, 72’), Nils, Javi Lara i Peque (Segalés, 86’). ÀRBITRE: Óscar Bergadà Braña. TARGETES: Grogues a Óscar Sierra, Larios, Ernest i Fernando (Prat). 
GOLS: 0-1 (cano, 24’); 1-1 (Pedro, 63’); 2-1 (Óscar Sierra, 94’). 

El dia que la millor jugadora del món
va posar els peus al nostre estadi

Sang japonesa al Femení de l’Europa
El pas d’Homare Sawa pel Nou Sardenya va ser encara més 
especial per dues jugadores de l’equip femení de l’Europa. A 
la primera plantilla gracienca, que juga a Segona Divisió, hi 
militen dues futbolistes japoneses: Asako Sakurabayashi i Me-
gumi Kozakai.

Japó s’ha convertit darrerament en referent futbolístic mundial 
i primera potència del futbol femení. Aquestes dues jugadores, 
formades al país nipó i actualment residint a Barcelona, apor-
ten el toc oriental al futbol que desenvolupa l’equip escapu-
lat. En el cas d’Asako, la futbolista va fer d’intèrpret de l’INAC 
Kobe en la seva estada a la ciutat. 

Àngel Garreta

Poques vegades la paraula 
història agafa força amb totes 
les seves lletres. El migdia del 
dimecres 1 de febrer del 2012 
va ser d’aquells que ompliran 
una pàgina dins l’historial de 
l’estadi gracienc. La Pilota d’Or 
2011, Homare Sawa, va provo-

car la concentració de premsa 
més gran mai vista a l’estadi 
per cobrir un esdeveniment de 
caire futbolístic. La cita bé s’ho 
valia: la millor del món.

A les 14:36 hores d’aquell fred i 
humit dimecres, Homare Sawa 
va posar els peus sobre la ges-
pa del Nou Sardenya davant 

la concentració de mitjans de 
comunicació (gairebé un terç 
provinents de Japó) més gran 
que es recorda a Gràcia per 
veure un esdeveniment espor-
tiu relacionat amb l’Europa o el 
seu estadi. Al llarg de les dues 
hores i mitja de sessió es van 
citar al recinte escapulat més 
de 40 periodistes entre càme-

res de TV, fotògrafs, redactors 
de diari i redactors de ràdios. 
Homare Sawa, millor jugadora 
del món segons la FIFA i recent 
Pilota d’Or 2011 al costat de 
Leo Messi, va centrar tot el pro-
tagonisme i les mirades també 
de molts curiosos que van 
passar pel Nou Sardenya. Des 
del carrer es podia presenciar 

una vista insòlita de càmeres 
enfocant la gespa de l’estadi. 
Els mitjans informatius del club 
van ser els únics autoritzats a 
cobrir la sessió a peu de gespa, 
un autèntic privilegi per una 
jornada històrica i que va servir 
per parlar més de futbol femení 
a casa nostra i potenciar aques-
ta branca de l’esport rei 
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Aquest mes ens visiten...

CLUB FUTBOL VILANOVA· Fundació: 1951 · Camp: Alumnes Obrers (3.500 espectadors)
President: Teo Traveria · Entrenador: Àngel Alcolea
Temporada a Tercera número: 19

L’Associació d’Alumnes Obrers, formada per estudiants de classes nocturnes, va ser clau en la fundació del 
club i va acabar donant nom a l’actual estadi. L’entitat ha disputat, en 19 anys a tercera, dues promocions 
d’ascens a Segona B (sense èxit final). El Vilanova va ser el rival, l’any passat, del darrer gran escàndol arbitral 
que es recorda a Gràcia.

DARRERS PRECEDENTS EUROPA - VILANOVA

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

UNIÓ ESPORTIVA CASTELLDEFELS · Fundació: 1948 · Camp: Els Canyars (1.500 espectadors)
President: Jordi Julià · Entrenador: Antonio Escudero
Temporada a Tercera número: 9

En els seus inicis el club vestia a ratlles blanques i vermelles en honor a l’Athletic Club. En la seva primera visita 
al Nou Sardenya va golejar sorprenentment per 2-5. El duel de la temporada 2005/2006 va acabar en un la-
mentable espectacle de baralla per part de les dues plantilles. A l’equip groc hi militen els jugadors exescapulats 
Tato Burgada (a la porteria) i Pablo Amantini (a la defensa).

DARRERS PRECEDENTS EUROPA - CASTELLDEFELS

2002/2003: 2-5  2007/2008: 3-0
2003/2004: 1-1  2009/2010: 2-0
2005/2006: 2-0  2010/2011: 0-1
2006/2007: 2-3  

Una presència positiva pel futbol femení
Àngel Garreta

Oblidat, maltractat, insultat i 
gens reconegut. Així s’ha sentit 
durant anys el futbol femení a 
Catalunya i l’estat. Un senti-
ment arrossegat durant anys i 
que encara és força destacable 
en la gran majoria de noies que 
practiquen l’esport rei.
 
El futbol femení no ha tingut, 
com el tennis -per posar un 
exemple- un reconeixement 
per igual entre homes i dones. 
L’espiral de comentaris fora de 
to, d’espectatives d’espectacle 
irreals i també la mancança 
d’inversió en la formació i la 
millora tècnica de les futbo-
listes, ha deixat durant anys 
l’elit femení del futbol com un 
espai reservat per unes poques 
privilegiades. En aquest espai, 
a més, són encara més comp-
tades les jugadores que poden 
arribar a fer de la seva passió 
la seva professió. La dignitat i 
proporció de les retribucions 
econòmiques del futbol femení 
(així com el seu entorn de me-
cenatge i patrocini) és encara 
precària en aquest racó del sud 
del continent europeu.

Amb el pas de les dècades, 
aquest maltractament social 
i mediàtic ha provocat també 
-cal dir-ho- un sentiment de 
victimisme entre les pròpies 
jugadores de futbol. El fet de no 
tenir un sostre esportiu i eco-
nòmic real per desenvolupar 
la passió pel futbol ha causat 
moltes vegades el fet de veure 
trajectòries personals tallades 
enmig de la vintena d’edat, 
abandonant l’esport per dedi-
car-se única i exclusivament 
al món laboral.

L’absència d’horitzó provoca, 
per exemple, que en categories 
de nivell estatal com la Segona 

aparentment insignificants, per 
fer visible l’esforç de les juga-
dores més modestes. El futur 
d’aquest futbol a casa nostra 
passa per la millora d’entre-
naments tècnics i tàctics, el 
recolzament social i entendre 
l’existència d’un altre futbol que 
no és ni millor ni pitjor que el 
masculí, sinó diferent 

Divisió, el projecte esportiu no 
sigui el primer factor a con-
siderar per fitxar. Tot i parlar 
de la categoria equivalent a 
la “Segona A” masculina, el 
concepte d’amateur agafa tota 
la força quan es veu el futbol 
femení a l’estat espanyol.

És per això que tots els ele-
ments que ajudin a millorar la 
presència i reconeixement de 
la dona dins l’esport rei són 
benvinguts. En els darrers 
anys ha pujat el nivell de les 
futbolistes sorgides dels di-
ferents equips de base a tot 
l’estat i fins i tot els combinats 
territorials i absoluts han millo-
rat els resultats en les seves 
competicions.

Tot i que de futbol femení en-
cara se’n parla poc, fets desta-
cats com la presència d’Homa-
re Sawa al Nou Sardenya són 
petites ajudes, de vegades 

 Opinió

Sawa, a la gala de la Pilota d’Or.

TOTES LES GUANYADORES
DE LA PILOTA D’OR· 

2011: Homare Sawa (Japó)
2010: Marta Vieira(Brasil)
2009: Marta Vieira(Brasil)
2008: Marta Vieira(Brasil)
2007: Marta Vieira(Brasil)
2006: Marta Vieira(Brasil)

2005: Birgit Print (Alemanya)
2004: Birgit Print (Alemanya)
2003: Birgit Print (Alemanya)

2002: Mia Hamm (EUA)
2001: Mia Hamm (EUA)
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Els futbolistes amb més minuts a les cames
Al llarg d’una temporada, tot equip de futbol té dins la plantilla a futbolistes que acostumen a jugar
la immensa majoria de partits. En el cas de l’Europa us presentem els jugadors amb més presència

[Agustí Tenllado] · Ens trobem 
ja en una fase avançada de 
l’actual temporada a Tercera 
Divisió i això ens dóna opció 
de comentar certs aspectes 
estadístics del Primer Equip 
amb una alta fiabilitat i per-
centatge. Dins un equip acos-
tuma a haver-hi jugadors que 
adquireixen la condició, pels 
minuts jugats, de titulars gaire-
bé indiscutibles. En el cas de 
l’Europa ens centrarem en els 
cinc jugadors que més minuts 
han estat sobre el camp fins la 
jornada 23.

És difícil trobar algún jugador 
de camp que hagi disputat 
tots els minuts del campionat. 
A l’Europa i a qualsevol altre 
club. Generalment aquest es-
tat només l’adquireix el porter, 
la posició que en bona lògica 
menys variacions pateix. El 
“maratonià” de l’Europa (ter-
me que es fa servir en l’argot 
periodístic per definir qui ho 
ha jugat tot), no és altre que 
Rafa Leva. El guardià de la 
porteria escapulada ha arribat 
aquesta temporada procedent 
del Santboià i ha jugat fins ara 
íntegrament tots els minuts de 
les 23 jornades, és a dir, un 
total de 2.070 minuts havent 
encaixat 28 gols i havent vist 

un total de 4 targetes grogues. 
El segueixen en número de 
minuts jugats la parella de 
centrals que es va consolidar ja 
la temporada passada, Alberto 
i Cano. En el cas d’Alberto el 
seu balanç és de 21 partits 
jugats, tots ells complets i en 
l’equip titular amb un total de 
1.890 minuts jugats havent 
marcat 3 gols i havent-li en-
senyat els col·legiats fins a 6 
targetes de color groc. Cano, 

en la seva tercera temporada 
al club, ha disputat fins ara 
1.873 minuts, amb uns núme-
ros quasi calcats als d’Alberto, 
21 partits jugats, tots ells tam-
bé d’inici. Ha marcat 2 gols i 
ha vist igualment 6 cartolines 
grogues, però en contrapar-
tida ha patit una expulsió per 
acumulació.

El quart en aquesta llista no 
és altre que Peque, que en la 

seva tornada a l’Europa des-
prés de 6 anys s’ha convertit 
en el davanter amb més minuts 
de l’equip amb 1.756 minuts 
repartits en 22 partits, amb 20 
titularitats i 2 partits en què ha 
entrat al camp com a revulsiu. 
Encara, però, no ha vist porte-
ria en cap ocasió.

Per últim trobem el cervell de 
l’equip i un dels jugadors que 
ha format part del projecte 
Dólera des dels seus inicis. El 
migcampista Ivan Álvarez ha 
jugat d’inici 18 duels i en altres 
3 ha participat com a recanvi 
dels titulars. Suma un total de 
1.586 minuts sobre el camp. 
Li han ensenyat 5 targetes 
grogues i ha vist també una 
de vermella per acumulació. A 
diferència de l’any anterior, en 
què no va “foradar” cap xarxa, 
el seu talent s’ha vist recom-
pensat amb un gol marcat.

Els números poden semblar 
en ocasions freds però ens do-
nen una visió bastant real del 
comportament dels equips i de 
les seves característiques. Al 
campionat li resten ara quinze 
jornades per a la seva finalitza-
ció i per a fer variar els minuts 
acumulats sobre la gespa per 
part dels jugadors 

Rafa Leva en el seu darrer partit disputat com a local a l’estadi.
El porter és el jugador de l’equip amb més minuts disputats.

Rafa Leva
és el ‘maratonià’

de l’Europa.
Ha jugat tots

els partits de lliga

Cano va ser el jugador de camp amb més 
minuts al Primer Equip la temporada passada

Durant el passat curs futbolístic, també sota pals es va trobar 
el jugador amb més minuts. El porter Joan Cañadas va jugar 
32 dels 38 partits i va acumular 2.880 minuts sobre la gespa.

En l’aspecte dels jugadors de camp, el central Àlex Cano va 
ser el futbolista més utilitzat. El defensa va disputar 32 partits, 
31 d’ells com a titular, acumulant un total de 2.739 minuts.

En la present temporada, Cano ocupa el tercer lloc de la llista, 
consolidant un any més la seva titularitat amb l’escapulada  
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MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Xavier Vidal

La primera llum artificial del vell Sardenya

Ara fa unes setmanes, un 
grup d’operaris enfilats dalt 
de la tribuna del Nou Sar-
denya i a les diverses torres 
de llum, modernitzaven tota 
la instal·lació elèctrica del 
nostre estadi. Òbviament 
aquesta no ha estat la pri-
mera remodelació lumínica 
a casa nostra. 

Fa unes quantes dècades, 
disposar de llum elèctrica 
als camps de futbol era 
celebrat amb una gran 
festa que irremeiablement 
comportava la celebració 
d’un partit de futbol amb un 
rival d’alt nivell. 
La temporada 1963-64, 
després que en la campa-
nya anterior s’aconseguís 
l’ascens a la Segona Divi-
sió, l’estadi de Sardenya 
necessitava unes refor-
mes per tal d’adaptar-se 
a la nova categoria ja 

professional. Una de les 
millores obligatòries era 
la de dotar d’il·luminació 
elèctrica el terreny de joc, 
per tal de disputar partits 
en horari nocturn.

La instal·lació de llum en 
els camps de futbol era 
un avenç que en aquells 
temps era a l’abast de 
pocs clubs i l’ Europa en 
va ser un dels primers de 
Catalunya en disposar-ne. 
Malgrat que el FC Barcelo-
na i el RCD Espanyol feia 
bastants anys que en teni-
en, l’elevat cost econòmic 
que suposava els treballs 
d’adequació, feia que 
molts clubs renunciessin 
a la seva instal·lació. Per 
tant, l’estadi de Sarde-
nya, amb la possibilitat Una imatge de l’Europa-Barcelona que va servir per inaugurar els partits de nit a l’estadi de Sardenya

 Història

Els edificis ‘Europa’, 
al nou llibre publicat 
per Ramon Besora

L’advocat i psicòleg Ramon 
Besora, soci i insígnia d’or 
de l’Europa, ha publicat un 
nou llibre que conté un ca-
pítol dedicat a l’Europa.

Al llibre, Besora parla de 
com el club va perdre una 
gran oportunitat de gaudir 
de l’espai on ara s’aixeca 
el gratacels de darrere el 
lateral i tota la zona interi-
or. Com va passar aquella 
zona d’equipaments a es-
pai privat de forma poc le-
gal, qui va tenir la culpa i el 
futur que hagués esperat 
a l’Europa amb una zona 
esportiva des del carrer Ca-
mèlies fins a Providència, 
queda descobert a les pàgi-
nes interiors del llibre  

de disputar partits nocturns i la 
de disposar de gespa natural, 
es convertia en un dels estadis 
més moderns de casa nostra 
als anys 60.
 
Amb l’empenta de l’ascens, 
juntament amb els diners del 
president Zalacaín, l’estadi 
de Sardenya va veure “la 
llum” per primera vegada a 
la història. Més concretament 
la instal·lació elèctrica es va 
composar de 90 reflectors, 
repartits en una quarteta de 
24 punts cada una, que van 
donar la suficient potència per 
poder celebrar, de manera 
completament normal, partits 
amb la lluna al cel.

La directiva, amb una gran 
ambició, va aconseguir la par-
ticipació del primer equip del 
FC Barcelona per inaugurar 
d’una manera espectacular 

les noves millores. Cal dir 
que en aquells temps lligar la 
participació dels grans equips 
per esdeveniments de caràcter 
no oficial o amistós era molt 
més fàcil que en l’actualitat i 
on es donava per suposat que 
l’equip gran vindria amb totes 
les seves estrelles. Eren altres 
temps... i altres costums.

Així doncs, el 19 de setembre 
del 1963, amb un Sardenya ple 
fins la bandera, es va celebrar 
una gran festa futbolística 
entre els dos primers equips 
de l’Europa i del Barça. Els 
jugadors van ser rebuts amb 
un arc confeccionat amb glo-
bus i amb gran entusiasme 
per part del públic. Els equips 
van presentar les següents 
alineacions: Europa : García; 
Camacho, González, Pedrín; 
Salud, Duró; Joseíto, Tomás, 
Rojas, Parés i Vives. Per part 

del Barcelona: Sadurní; 
Mur, Garay, Gracia; Ma-
rañón, Vergés; Cubilla, 
Goyvaerts, Kocsis, Rifé i 
Vicente.
En un gran partit disputat 
pels dos equips, el conjunt 
blaugrana va vèncer per 
1-3. No obstant, les bo-
nes sensacions que van 
transmetre els escapulats 
es van veure confirma-
des quan a final d’aquella 
temporada, es va fregar 
la promoció d’ascens i 
per poc no es va poder 
optar a tornar a Primera 
Divisió. 

Enderrocat el vell estadi 
de Sardenya, l’actual Nou 
Sardenya (aixecat el 1995) 
ja va tenir, de sèrie i com 
no podia ser d’altra ma-
nera, la seva pròpia llum 
artificial 

 Escola

Entregats els premis 
del Concurs de Dibuix

Al descans del passat duel 
Europa-Vic es va fer un acte 
públic de reconeixement als 
guanyadors del tradicional 
concurs escolar de dibuix 
nadalenc. Els quatre premi-
ats van ser: Juan Talavera, 
Igor Martorell, Max Broto i 
Marc Olivella  
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[À. Garreta] · En els darrers me-
sos, les xarxes socials de les 
penyes Caliu Gracienc i Torci-
da Escapulada s’han mostrat 
especialment actives. El debat 
públic a internet, sovint fet en 
temps anteriors en fòrums 
d’altres webs, es fa ara dins 
les penyes del club. Una forma 
propera i formal d’intercanviar 
opinió sobre el club.

Un dels principals inconveni-
ents dels tradicionals fòrums és 
l’anonimat. Qualsevol persona, 
sota un nom fals, pot intervenir 

-massa sovint de forma gens 
educada- en les opinions vers 
entitats i persones.

L’afició de l’Europa, per decan-
tació i per augment de l’ús de 
les xarxes socials, ha acabat 
fent el seu particular ‘xup xup’ 
de l’Europa a Facebook, on els 
comptes oficials de les penyes 
Caliu Gracienc i Torcida Esca-
pulada accepten, amb molta 
més naturalitat i fluidesa, el 
debat sobre els ets i uts del 
club, de forma visible, gens 
anònima i educada 

El debat sobre l’Europa es fa a les xarxes socials
de les penyes i molt especialment a Facebook

La Torcida Escapulada dóna inici als actes del seu 10è aniversari
La penya Torcida Escapulada està de festa. Aquest 2012 se celebren els 10 anys de la seva 
fundació. El grup d’animació més jove del club es va estrenar l’any 2002 en un partit contra el 
Castelldefels. La penya està consolidada com una de les més singulars de Catalunya (pel nom 
d’orígen brasiler i per vestir amb samarreta de color groc).

Un dels actes centrals que ja s’ha donat a conèixer és el sopar d’ani-
versari torcidenc. Serà el divendres 9 de març a les 21:45 hores a 
l’Hotel Catalonia Diagonal Centro. Tothom interessant en assistir-hi 
podrà reservar plaça i comprar ticket a les oficines del club per la 
quantitat de 26€. Les compres i reserves es podran fer a partir del 15 
de febrer i fins al 5 de març. Aquest sopar tindrà lloc en el dia exacte 
de fundació de la penya 


