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Santigosa, capità i referent
del Juvenil A escapulat

Us oferim una entrevista
amb un dels jugadors amb
més projecció dins la base
de l’entitat: És el capità del
Juvenil A, Dani Santigosa,
convocat amb el combinat
català sots’18.
Pàgina 3

I també...
Pàgina 2

L’Europa ja té la seva pròpia
mona de Pasqua. La clàssica
pastisseria Formentor del
carrer Camèlies, pionera amb
un dolç que ha resultat tot un
èxit entre l’afició.
Pàgina 6

El soci i historiador escapulat
Ramon Vergés, reconegut
amb el premi Vila de Gràcia
per la seva trajectòria a nivell
documental al club.

Pàgina 7

L’Escapvlat incorpora els
nous codis QR per ampliar la
informació escrita amb text i
imatges digitals.
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editorial
Tres escapulats dins la història catalana
La Copa de Regions UEFA és un torneig poc popular. De fet, fins i
tot per molts socis i seguidors d’equips modestos és una competició molt desconeguda o que, almenys, sempre presenta dubtes
per explicar ben bé el seu format.
No obstant, aquesta humil i modesta competició ha servit per sentar un precedent històric català. Per primera vegada a la història,
una selecció de Catalunya de futbol competirà, de forma oficial,
en partits internacionals. No serà l’absoluta -arraconada per llei i
pressions de la RFEF a jugar simples partits amistosos-, sinó que
serà el combinat amateur, i aquí l’Europa hi té molt a dir.
Pioner com pocs clubs poden dir a l’estat espanyol, l’Europa va
inseparablement lligat a la història de l’esport a la península.
Pioner en bàsquet -primer equip en jugar i guanyar un partit a tot
l’estat, el 1922 contra el CE Laietà- i pioner en futbol -fundador de
la Primera Divisió-, el nom de l’entitat escapulada anirà ara lligat,
de forma indirecta, a un fet sense precedents a Catalunya.
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Una Mona 100% escapulada
La pastisseria Formentor, del carrer Camèlies, crea el primer
parell de versions europeistes d’aquest clàssic dolç de pasqua
[Redacció] · La tradicional celebració del dilluns de Pasqua ve
acompanyada de les no menys
tradicionals mones. En les darreres dècades els pastissers
han elaborat representacions
no només clàssiques sinó
també modernes en l’àmbit
de l’esport, dibuixos animats,
etc. Ara també hi haurà cada
any mona de l’Europa gràcies
a la iniciativa i el disseny dels

responsables de la pastisseria
Formentor (c/ Camèlies, 19).
A la clàssica pastisseria mallorquina, present al barri des del
1952, van elaborar dues potents mones 100% de xocolata.
Els socis i aficionats del club
podien triar, per 40€, entre dos
models de mona de l’Europa. El
primer, amb escut gran del club,
una porteria, dues botes de fut-

bol, una pilota, un petit terreny
de joc i la reproducció de la
samarreta del club. El segon,
amb els mateixos elements
però canviant la samarreta de
xocolata per un nino escapulat
de sucre vestit de jugador.
Tots els elements de la Mona,
menys la porteria (de plàstic)
eren totalment comestibles
amb barrega de xocolata blanca, negra i colorants

Tres jugadors de la primera
plantilla gracienca: Àlex Cano,
Ivan Álvarez i Ramon Rovira,
formen part bàsica i estructural
de la selecció de Catalunya
Amateur que s’ha proclamat
campiona estatal de la Copa de
Regions UEFA. El seleccionador Toni Almendros ha confiat,
des de les primeres llistes i partits amistosos, en els jugadors
de l’Europa. En la gran final disputada a Gijón contra Asturias, els
tres futbolistes escapulats van sortir d’inici en l’onze inicial d’una
jornada que ja forma part dels llibres d’història.

Catalunya Amateur
serà la primera
selecció de futbol
que competirà
oficialment
de forma
internacional

La trajectòria de més de cent anys de l’Europa és clara i catalana. Sens dubte, el club ha abanderat durant molts anys -i en
moltes situacions delicades- la lluita per la identitat i significació
del nostre petit país. Els valors de la terra formen part també dels
valors del club i, una vegada més, un fet esportiu relacionat d’una
forma o altra amb l’Europa formarà part de la memòria col·lectiva
futbolística del Principat.
La propera temporada 2012/2013 la selecció de Catalunya s’estrenarà pel vell continent (contra Ucraïna, Bèlgica i Eslovènia en
la fase de grups). Esperem que jugadors del futur Primer Equip
puguin donar el salt de l’Europa a Europa

l’enquesta

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

La Gala de les Estrelles de la Federació
hauria de tenir més premis amateurs?

Sí

87%

No
13%

Aconseguirà el Primer Equip la permanència
a Tercera Divisió?

A) Sí
B) No
Vota a: ceeuropa.cat. Cada mes publicarem el
resultat de la darrera enquesta del portal web.

Les dues versions escapulades de la Mona: amb samarreta de xocolata o jugador de sucre.
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Santigosa: “L’Europa és casa meva i només penso
en jugar a Divisió d’Honor amb el meu equip”
Una entrevista d’Agustí Tenllado

És el capità del Juvenil A del
club i un dels jugadors de
Lliga Nacional convocat per
la selecció catalana sots’18.
Dani Santigosa, que tot just
disputa el seu segon any
del cicle juvenil, és tot un
referent de la base.
Com vas arribar a l’Europa?
En acabar l’escola del Barça
ens vam posar a buscar equip,
ja que el Comtal es desfeia
aquell any. Llavors vam anar
a provar a l’Europa, que senzillament era l’equip que estava
al costat de casa els avis i així
em tenien a prop si m’havien
de venir a recollir als entrenaments. Amb l’avi havia vingut a
veure algún partit i era un equip
que ens queia molt bé.
Al club no vas començar ni
de pivot ni de central, oi?
Quan vaig arribar a l’Europa jo
jugava d’extrem i de punta. Per
pura casualitat aquell mateix
estiu em vaig trobar l’Albert
Ruiz, el tècnic que em va portar
a l’Europa, com a monitor a un
campus d’estiu. L’Albert em
va dir “et provaré de central
a veure què passa, perquè al
campus no tenim centrals”. Li
vaig agradar i de central em
vaig quedar per molts anys.
Parlant d’entrenadors, quins
t’han marcat més?
Està clar que tots els entrenadors t’aporten alguna cosa
nova i imprescindible per al
teu creixement futbolístic i personal també. Penso que amb
tots els entrenadors es poden
aprendre coses independentment de que t’agradin més o
menys. En el meu cas són tres:
primer l’Enrique Duran, que va
ser el meu entrenador quan
jo vaig començar a jugar a la

Penya Vallespir quan tenia 7
anys i per això i perquè va ser
ell qui em va iniciar en el futbol
sempre li tindré una estima
especial. Seguidament destacaria en Ramon Gatell, ja que
ha estat entrenador meu molts
anys i ha sigut una persona
que des que vaig arribar al
club ha estat molt al meu costat i quan era entrenador meu
em va transmetre l’agressivitat
i intensitat que desprèn tant en
la manera d’entrenar com en
la seva manera de jugar. Per
últim destacaria a Toni Cosano, que va ser la persona que
va confiar en mi i em va portar
a Lliga Nacional quan encara
era de primer any i també perquè la seva manera d’entrenar
i de portar un vestidor em va
agradar molt
Encara et queda un any més
de juvenil... a l’Europa?
L’Europa és casa meva i només penso en jugar a Divisió
d’Honor amb el meu equip.
La Divisió d’Honor s’ha
posat més difícil amb els
darrers resultats.
Mai s’ha de pensar que alguna
cosa està acabada i menys
en el nostre cas. Penso que
hem demostrat durant tota la
temporada que som un equip
a tenir present i que estarem
donant guerra fins al final.
Si aconseguim guanyar els
propers partits ens tornarem a
ficar encara més en la lluita.
Com t’imagines el salt a les
categories amateurs?
Sempre m’imagino aquest pas
com un pas difícil i sense gaire
minuts al començament ja que
són categories en les que s’ha
d’aprendre molt i on estàs
amb companys més grans
que tu i que tenen molta més
experiència.

Ser capità és dur?
Per mi és un orgull. Vol dir que
els meus companys han confiat
en mi, i això suposa encara
més responsabilitat.
Seria massa somiar amb un
Primer Equip format bàsicament per jugadors de casa?
Seria una gran notícia! Penso
que és possible ja que actualment al club hi ha un gran
nombre de jugadors perfectament capaços d’arribar-hi. Tot
i això cal pensar que la Tercera
Divisió no és gens fácil i s’hauria de combinar amb un grau
d’experiència en la plantilla.
Com definiries la teva posició al camp? I el joc?
La meva demarcació és la de
pivot defensiu. És una posició
que m’agrada molt ja que la
construcció del joc ha de pasar
per allà i alhora també ajudes
a defensar. És una posició en
la que has de fer de tot i has
de jugar per l’equip. Una altra
posició en la que he jugat molt
i sobretot en anys anteriors és
la de central. Però encara que
jugui en més posicions, la meva és la de pivot defensiu.
I quines són les teves qualitats i defectes?
Com a major virtut podria destacar la meva polivalència dins
del camp. Puc jugar en moltes
posicions al mateix nivell. El
meu pitjor defecte és que, alguna vegada, si fallo a primera
instància, em condiciona una
mica la resta del partit i em
costa una estona tornar a ficarme dins el ritme de joc.
.
Tens antecedents futbolístics dins la família?
El meu pare i el meu avi per
part de pare van jugar a futbol
però sense passar de categories inferiors
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Catalunya, campiona estatal UEFA!

La selecció, on hi juguen tres futbolistes de l’Europa, es guanya el bitllet per jugar pel vell continent

El capità català Cárdenas (del FC Santboià) aixeca la copa de campions estatals / Fotos: José David Muñoz
Àngel Garreta

Per primera vegada a la història, Catalunya Amateur s’ha
proclamat campiona de la fase
estatal de la Copa de Regions
UEFA i s’ha guanyat un bitllet
per viatjar per Europa la temporada 2012/2013. L’equip del
Principat va derrotar el passat
8 d’abril per 1-2 a l’amfitrió de
la final, Asturias. Els tres escapulats convocats amb Catalunya (Àlex Cano, Ivan Álvarez i

Ramon Rovira) van ser titulars
amb l’onze inicial català en un
històric partit disputat al camp
principal de les instal·lacions
de Mareo, a Gijón. L’equip català s’havia desfet el divendres
anterior de Castilla y León en
la ronda de semifinals (3-2)
disputada a Oviedo.
Des de l’inici de la competició
-tardor 2011-, els tres jugadors
de l’Europa han repetit totes
les convocatòries del seleccio-

nador Toni Almendros, convertint-se en indiscutibles titulars
de Catalunya Amateur. La fase
final, que es disputarà l’estiu
del 2013, reunirà a les millors
seleccions amateurs d’Europa
en una competició de la qual
formaran part 37 federacions
de la UEFA. L’acció començarà
amb la ronda preliminar, en la
qual es disputaran dos petits
tornejos de quatre equips cada
torneig. Els guanyadors i el millor segon s’uniran a altres 29

conjunts en la ronda intermitja,
formada en aquesta ocasió per
vuit petits tornejos també amb
quatre equips cadascun. Els
vencedors de cada grup passaran a jugar la fase final que
acollirà la federació territorial
d’un dels conjunts classificats.
En principi, aquesta fase final
de vuit equips es jugarà la darrera setmana de juny del 2013.
Pel que fa al combinat català,
la selecció saltarà directament
a la fase intermitja, enquadra-

da en el grup 7 on competirà
contra Ucraïna -amfitriona dels
partits eliminatoris d’aquest
grup-, Bèlgica i Eslovènia. Si
Catalunya passa a la ronda
final de vuit equips, jugarà el
tram decisiu del títol europeu
en una seu encara per determinar entre els estats dels vuit
supervivents finals.
Dins l’estat espanyol, Euskadi
i Castilla y León han guanyat
una vegada cadascú el màxim
títol continental de la UEFA

LES FITXES DELS PARTITS DEL PRIMER EQUIP (des de la darrera publicació) · La fitxa de la jornada 33, prevista pel 18-19 d’abril , sortirà al número 28 del periòdic per tancament d’aquesta edició
Jornada 28 · 11/03 · Estadi Nou Sardenya · 700 esp. · EUROPA 1 - GRAMENET 0
EUROPA: Rafa Leva, Aitor Torres, Alberto, Aitor Olmo, Pociello, Parres, Peque (Rovira, 36’), Valderas, Cebri (Segalés, 69’), Javi Lara i Delmàs (Gatell, 80’). GRAMENET: Miguel Ramos, Guillem, Fontanils, Jaime Hernández, Valdivia, Alcaraz, Toni Pérez, José Javier (Gerard, 61’), Manu, Luque (Miralles, 61’) i Raventós. ÀRBITRE: Santiago López Quintana. TARGETES: Grogues a Rafa Leva i Javi Lara (Europa) i a Alcaraz i Gerard (Gramenet). Vermella
directa a Alberto -minut 85- (Europa). GOLS: 1-0 (Delmàs, 20’)
Jornada 29 · 17/03 · Ciutat Esportiva Dani Jarque · 600 esp. · ESPANYOL B 2 - EUROPA 0
ESPANYOL B: German, Julio Rico, Clerc (Víctor Álvarez, 67’), Blanchart, Zou, Darder, Tiko Mesina (Bacari, 45’), Paul Quaye, Thievy, Pirulo i Cristian Alfonso (Gabi, 83’). EUROPA: Eloi, Aitor Torres, Cano, Olmo, Pociello, Ivan
Álvarez, Delmàs (Nils, 65’), Parres, Cebri (Rovira, 17’), Valderas i Javi Lara (Gatell, 72’). ÀRBITRE: Juan Manuel Martín Varas. TARGETES: Grogues a Blanchart, Zou, Thievy i Bacari (Espanyol B) i a Aitor Torres i Rovira (Europa).
GOLS: 1-0 (Bacari, 62’); 2-0 (Thievy, 88’)
Jornada 30 · 22/03 · Estadi Nou Sardenya · 300 esp. · EUROPA 2 - MANLLEU 2
EUROPA: Rafa Leva, Aitor Torres, Aitor Olmo, Cano, Pociello, Ivan Álvarez, Delmàs, Valderas (Guzman, 91’), Segalés (Èric Blasco, 68’), Parres (Javi Lara, 82’) i Gatell. MANLLEU: Barragan, Masoliver, Archi, Crivillé, Javi González (Bernat, 91’), Putxi, Seuma, Baruc, Aumatell, Criado (Busquets, 56’) i Planagumà. ÀRBITRE: Daniel Navarro Jiménez. TARGETES: Grogues a Aitor Olmo, Pociello, Valderas, Gatell i Èric Blasco (Europa) i a Archi, Crivillé i
Putxi (Manlleu). Vermella directa al segon entrenador Dani Contreras (Europa). GOLS: 1-0 (Parres, 25’); 1-1 (Baruc -p-, 37’); 1-2 (Planagumà, 47’); 2-2 (Cano, 49’)
Jornada 31 · 25/03 · Joan Baptista Milà · 400 esp. · SANTBOIÀ 1 - EUROPA 0
SANTBOIÀ: Èric, Isaac, Javi, Erencia, Álvaro, Heredia, Del Moral (Pedro, 89’), Guillem Cornellà (Tonet, 87’), Cano, Jordi Martínez i Joel (Venzal, 77’). EUROPA: Rafa Leva, Aitor Torres, Aitor Olmo, Cano, Josué, Ivan Álvarez,
Delmàs (Èric Blasco, 79’), Valderas (Guzmán, 68’), Rovira, Javi Lara i Gatell (Nils, 62’). ÀRBITRE: Ruben Ávalos Barrera. TARGETES: Grogues a Del Moral, Guillem Cornellà i Joel (Santboià) i a Cano i Delmàs (Europa).
GOLS: 1-0 (Del Moral, 52’)
Jornada 32 · 01/04 · Estadi Nou Sardenya · 700 esp. · EUROPA 1 - GAVÀ 2
EUROPA: Rafa Leva, Aitor Torres (Eloi, 18’), Cano, Aitor Olmo, Pociello, Ivan Álvarez, Peque (Èric Blasco, 86’), Parres (Guzman, 51’), Rovira, Valderas i Gatell. GAVÀ: Adrià Fradera (Allueva, 57’), Joan, Dani Iglesias, Vivó, Alabau
(Bioko, 77’), Quiles (Cervantes, 55’), Juanito, Pere, David, Erik i Cristian. ÀRBITRE: David Congost Larrosa. TARGETES: Grogues a Pociello -dues i expulsió minut 90-, Peque i Valderas (Europa) i a Dani Iglesias, Quiles, Juanito i
Cristian. GOLS: 0-1 (David -p-, 18’); 1-1 (Aitor Olmo, 52’); 1-2 (Cervantes -p-, 90’)
Jornada 34 · 15/04 · Estadi Olímpic de Terrassa · 750 esp. · TERRASSA 0 - EUROPA 0
TERRASSA: Miguel Ángel, Lalo, Lozano, Carlos Martínez, David López, Sergio Montero, Urbano (Joshua Romero, 75’), Terrón, Pep Arau (Molist, 56’), Ramon Suàrez (Libo, 69’) i David Garcia. EUROPA: Eloi, Aitor Olmo, Alberto,
Cano, Aitor Torres, Ivan Álvarez, Peque (Delmàs, 71’), Guzman, Segalés (Gatell, 93’), Valderas i Rovira (Parres, 86’). ÀRBITRE: José María Quintana Carmona. TARGETES: Grogues a Lalo, Urbano, Pep Arau i David García
(Terrassa) i a Aitor Olmo, Ivan Álvarez i Valderas (Europa). GOLS: -
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Cano: “Tot això és un autèntic somni!”
Àngel Garreta

El central Àlex Cano, defensa
del CE Europa, és un dels tres
indiscutibles de Catalunya
Amateur -al costat dels seus
companys de vestidor Ivan
Álvarez i Ramon Rovira-. El
jugador, en declaracions exclusives a l’Escapvlat, afirma que
l’èxit català “és una experiència
que la recordaré tota la vida.
Guanyar un títol ja és molt complicat, i ser campió al nostre
nivell és de l’única forma que
es pot aconseguir. És un èxit
que serà molt difícil de repetir.
Estic molt orgullós, tot això és
un autèntic somni”.
Cano afirma que “el repte de
fer història era il·lusionant, a
la vegada que et feia veure la
dificultat que té un objectiu com
aquest. Saber que seriem els
primers en aconseguir-ho era
un plus de motivació, encara
que penso que si Catalunya
hagués guanyat alguna vegada, tots nosaltres haguèssim
jugat i lluitat igual”.
El central europeista considera
que a la selecció “hi ha jugadors de moltíssima qualitat.
Desitjo que es mantingui el
bloc, però també estic conven-

çut que algun jugador té moltes opcions de donar un salt de
categoria. De totes maneres,
espero que els canvis en les
plantilles de la temporada vinent no afectin al grup. Estem
molt units”.
Com a futbolista amateur, el
defensa assegura que l’únic
somni internacional per gent
del mateix perfil és la Copa de
Regions. “Més que res perquè

El defensa central
de l’Europa
és un dels tres
escapulats
indiscutibles
amb Catalunya
és l’única opció que tenim de
jugar per Europa”, admet. El
defensa, que no s’havia imaginat tenir mai una oportunitat
així, afirma que en l’aspecte
modest un futbolista només pot
lluitar per la Copa de Regions a
nivell de selecció, per la Copa
Catalunya “i pel títol de lliga
de Tercera Divisió. No hi ha
res més. Totes aquestes fites
representen el sostre del món
no professional”.

En clau europeista, Àlex Cano
manifesta sentir-se orgullós
de “poder compartir aquestes
experiències amb companys de
l’Europa. M’encantaria que poguessin venir molts més, però
aixó no pot ser perquè han de
venir de molts altres clubs, lògicament. El nostre entrenador,
en Pedro Dólera, té molt a dir
en la meva convocatòria”

Amb Catalunya
de tres en tres
Tres jugadors de l’Europa
han format part de la història
de Catalunya en aquest èxit
esportiu. No obstant, en la
darrera edició estatal de la
Copa de Regions, també tres
jugadors escapulats van ser
convocats l’any 2009: el capità Delmàs, Nefta i Simón.
En aquella ocasió dirigia el
combinat el tècnic Miguel
López (ara al Santboià).

Un fet sense precedents al nostre país
Mai abans la selecció catalana amateur havia aconseguit el títol estatal i, de retruc, el bitllet per
viatjar per Europa en lluita per l’únic campionat internacional no professional que organitza la
UEFA al vell continent. La fita més llunyana fins ara era una final perduda l’any 2006, davant
Euskadi (a Barakaldo), precisament de la mà de l’actual seleccionador, Toni Almendros.
La competició, creada el 1998 i que es disputa durant dos anys (el primer en fases estatals i el
segon en fases continentals), havia enviat fins ara només quatre seleccions territorials diferents
com a campiones de la fase estatal: Madrid, Euskadi, Asturias i Castilla y León. El combinat
madrileny va perdre la primera final de la història -el 1999- contra l’italiana Venècia. Euskadi
(2005) i Castilla y León (2009) han guanyat el títol absolut europeu. L’espanyol i l’italià són els
estats amb més títols , concretament dos: Euskadi i Castilla y León d’una banda i Venència i
Piemonte Vall d’Aosta per l’altra.

Aquest mes ens visiten...
CLUB FUTBOL GAVÀ · Fundació: 1922
Camp: Mpal. la Bòbila (5.000 espectadors) President: Manuel Maniega
Entrenador: Albert Poch · Temporada a Tercera número: 28
Tot i fundar-se el 1922, no va registrar-se a la FCF fins el 1929. Després de la Guerra Civil va haver de renunciar als colors blau i grana (adoptant el verd i el blanc). Va recuperar els seus colors el 1945. El camp de La
Bòbila es va inaugurar el 29 d’agost del 1994. La temporada 95/96 va ascendir per primera vegada en la seva
història a Segona B per descens administratiu del Palamós i renúncia dels 5 equips que tenia per sobre d’ell.

CLUB FUTBOL BALAGUER· Fundació: 1917
Camp: Municipal (2.000 espectadors) · President: Josep Burgués
Entrenador: Jordi Cortés · Temporada a Tercera número: 30
El futbol va arribar a Balaguer de mans dels Pares Escolapis. En la fundació de l’actual club hi té molt a dir una
associació esportiva i cultural que s’anomenava “Colla La Ronya”. L’Acció Catòlica de Balaguer va adquirir els
terrenys on ara hi ha el camp Municipal. La seva gran fita esportiva va ser l’obtenció d’una Copa Catalunya la
temporada 2000/2001 davant el primer equip del Barça en una final disputada al Camp d’Esports de Lleida

DARRERS PRECEDENTS EUROPA - GAVÀ

1999/2000: 2-1
2000/2001: 2-0
2001/2002: 3-1
2003/2004: 2-0

(3a)
(3a)
(3a)
(3a)

2005/2006: 1-2 (3a)
2006/2007: 1-2 (3a)
2010/2011: 0-1 (3a)
2011/2012: 1-2 (3a)

DARRERS PRECEDENTS EUROPA - BALAGUER·

1999/2000: 2-3
2000/2001: 1-1
2001/2002: 1-3
2002/2003: 2-1
2005/2006: 2-0

(3a)
(3a)
(3a)
(3a)
(3a)

2006/2007: 1-0 (3a)
2007/2008: 3-4 (3a)
2008/2009: 3-2 (3a)
2009/2010: 2-2 (3a)
2010/2011: 3-0 (3a)
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Premi Vila de Gràcia 2011 per Ramon Vergés

L’Ajuntament de Gràcia reconeix la documentada trajectòria del soci i historiador europeista

Ramon Vergés, en una imatge de l’any 2009 rebent el premi Nit de l’Esport de Gràcia de mans de la consellera Sandra Vélez per l’obra del llibre “Història d’un Històric”
[Àngel Garreta] · La tasca històrica i documentativa de Ramon
Vergés, soci, exdirectiu, exdelegat i historiador del club, ha
estat socialment reconeguda
en els premis graciencs més
importants i prestigiosos, els
‘Vila de Gràcia’.

La trajectòria de Vergés ha
estat valorada per unanimitat
pel jurat encarregat de triar
els premis de caràcter anual.
Durant aquest primer semestre
del 2012 se sotmeten a consideració tasques històriques
atemporals, puntuals i fets
destacats en l’àmbit, social,
comunicatiu i empresarial del
darrer any. De fet, els premis,
tot i entregar-se enguany,
corresponen a l’edició 2011.
Proposat per la junta directiva
de l’entitat a l’obtenció del

premi, Vergés ha estat escollit
per la seva extensa trajectòria
i reconegut, de forma extraordinària, per l’autoria del llibre
del Centenari de l’Europa
titulat ‘Història d’un Històric’ i
pel qual ja va rebre reconeixement l’octubre de l’any 2007 en
l’edició corresponent de la Nit
de l’Esport Gracienc.

Una àmplia trajectòria
Ramon Vergés i Soler és nascut a Gràcia, el 27 d’octubre
del 1942, al carrer Salmerón
(actual Gran de Gràcia). Els
seus pares també eren graciencs. És soci des de gairebé
l’any de vida, concretament el
dia 1 d’octubre del 1943. Ostenta el carnet de soci número
9 de l’entitat. Entre equips juvenils i el Primer Equip escapulat,

ha exercit la figura de delegat
durant més de 18 anys. L’any
1966 va començar a ocupar
càrrecs directius dins la junta
europeista. Els presidents que
l’han tingut a la seva directiva
són: Joaquim Vieta, Bernardí
Balaguer, Ferran Valverde,
Joaquim Canillo, Josep Castro,
Joan Grases, Josep Bartolí,
Conrad Pugés i Joan Josep
Isern, penúltim dirigent i actual
vicepresident del club.
Entre les seves obres destaquen el llibre dels 75 anys de
l’entitat i també un d’especial
dels 50 anys de l’estadi de
Sardenya, publicat arran de la
seva demolició i posterior construcció de l’actual recinte.
Sens dubte Vergés és, en clau
històrica esportiva, un referent
de la Vila de Gràcia

Els darrers reconeixements del club
PREMIS VILA DE GRÀCIA 2010
Periòdic L’Escapvlat (comunicació)
PREMIS VILA DE GRÀCIA 2008
Vicepresident Arturo Ramírez (acció pedagògica)
PREMIS VILA DE GRÀCIA 2006
Web ceeuropa.cat (comunicació)

L’assignatura pendent de Gràcia
En els darrers anys, diverses accions comunicatives, educatives i històriques omplen de reconeixement el Club Esportiu
Europa. No obstant, l’entitat, per ella mateixa i els seus gairebé 105 anys de trajectòria, encara no té reconeixement en
els premis més importants de la Vila.
El cas de l’Europa és l’únic sense premi entre les entitats
centenàries de Gràcia.

Actualitat / Història
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L’Escapvlat incorpora
els codis de lectura QR

MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Xavier Vidal

El Xut!

Web
Tal com el lector haurà pogut comprovar repassant les
primeres pàgines d’aquest
número de L’Escapvlat, un
parell de notícies -la de la
Mona escapulada i la de la
Copa de Regions UEFA- incorporen al final del text o
damunt una de les imatges
un petit requadre de puntets. És la novetat del número 27 del periòdic i que
estarà present d’ara en endavant: el codi QR.
Aquest codi, similar al de
barres però en forma quadrada, serveix per vincular
el contingut llegit amb informació digital. Amb els
telèfons de nova generació
(coneguts com smartphones) i insertant qualsevol
aplicació gratuïta de lectura
de codis QR, l’usuari, passant el telèfon per sobre del
quadradet com si llegís un
codi de barres, veurà oberta la web de l’Europa al telèfon amb més informació
detallada i ampliada de la
notícia en qüestió.
L’Escapvlat és el primer
periòdic o revista de club
modest català que aposta
per aquesta tecnologia que
si bé fa anys que existeix,
és ara quan ha començat la
seva expansió, sobretot en
marquesines i anuncis
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Fa unes setmanes, va traspassar l’excel•lent ninotaire
Joaquim Muntañola, pare de
molts dibuixos i personatges
de còmics i ‘tebeos’ de diverses generacions de catalans,
que va destacar sobretot per
l’humor de temàtica esportiva i que com tants altres de
la seva professió, va veure
retallada dràsticament la
seva llibertat creativa amb la
dictadura franquista.
De totes maneres, Muntañola va aprendre de la gran
escola de dibuixants que va
sorgir a principis del segle
XX i que amb l’aparició de
l’esport com a fenòmen de
masses, juntament amb la
gran eclosió de publicacions sobre aquest tema, van
promoure l’aparició de setmanaris satírics sobre l’actualitat esportiva. Formaven
part d’aquesta gran escola:
Valentí Castanys, Ricard
Opisso o Pasqual Benigani,
entre d’altres. De tots, però, Castanys va ser la gran
ànima i qui va arrossegar
la resta amb la creació del
setmanari satíric-esportiu
“Xut!” el 1922.
Aquesta era una publicació
trencadora per l’època, on
l’actualitat esportiva era
passada pel sedàs àcid i sarcàstic dels seus dibuixants i
on els jugadors de l’Europa
d’aquells anys hi tenien
un paper protagonista clar.
L’èxit del setmanari va ser
espectacular; es feien tirades de fins a 20.000 exemplars, tot i que els números
extraordinaris passaven llar-

gament dels 50.000. Aquesta
gran acceptació va permetre
l’aparició d’altres publicacions
del mateix estil com “Sidral
Deportiu”, “ Orsai” o “La Barrila
Deportiva” que van tenir una
vida curta i anecdòtica.
El “Xut!” era una publicació
de petit format, amb poques
pàgines i tot i que estava escrit
en català, els editors tot sovint
es prenien “llicencies” lingüístiques, utilitzant paraules
catalanes del tot incorrectes
o directament el castellà. Un
exemple d’aquest fet el tenim
en el següent vers publicat el
dia 1 de febrer del 1923, en
referència al gran president
europeista Joan Matas, el millor de tots els temps:

Els futbolistes Cros, Samitier,
Alcántara, Zamora, Piera, Sagi
etc, convivien dins les pàgines
del “Xut!” amb els boxejadors
Uzcudun i Gironés entre d’altres. Tots plegats eren protagonistes de qualsevol aventura
imaginada per aquesta colla
d’excel•lents ninotaires.
Cèlebre és encara l’esquela
publicada, amb el nom de
FC Barcelona, després de la
derrota per 12 a 1 contra l’Athletic Club de Bilbao. Però com
tantes altres coses de la vida
que es van veure afectades,
la Guerra Civil va trencar la

bona marxa del setmanari i
el 1936 va deixar d’editar-se.
Desprès del conflicte bèl•lic,
el gran Castanys va tornar
a treure una còpia idèntica
del “Xut!”, en aquesta ocasió
amb el nom de “El Once”(va
viure del 1945 al 1968) però
llavors, és clar, que ja sota la
gran guillotina de la censura
franquista de l’època.
Els temps canviants de la
societat i la informació fan
que actualment no existeixin
publicacions d’aquest estil.
No obstant, la història serveix
per repassar-les

Auca seria y convincente
de Matas, el Presidente
Nació Matas entre gomas
y, siendo un tapón de balsa
ya no estaba para bromas
Ya desde su edad remota,
en el Universitari,
comenzó a picar pelota
El Europa diligente,
vió que puginaba pifias
y lo hizo Presidente
Como es un trozo de pan,
los ases, en sus talleres,
todos cobrando ahora están
No le gusta hacer el caca
y, de todo este tinglado,
tan sólo disgustos saca
Y el día que le han pegado,
a su equipo, una “tunyina”
no cena, de enrabiado.

El davanter gracienc Cros, com a ‘Quixot’ contra Barça i Espanyol

8

Publicitat

22 d’abril del 2012

