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editorial

La recerca inesgotable
La curta vida del periòdic L’Escapvlat s’està convertint, a la
vegada, en molt intensa i trascendental per la història documentativa del Club Esportiu Europa. En poc més de tres anys de vida,
aquest mitjà de comunicació del club en paper ha posat negre
sobre blanc la història de molts mites, llegendes i situacions que
han envoltat l’entitat escapulada al llarg de més de 105 anys de
longevitat. A la vegada, amb el suport del departament de premsa
del club i dels seus col·laboradors, L’Escapvlat ha servit també
per donar visibilitat a troballes inèdites com la copa de campió de
Catalunya de l’any 1923, descoberta fa poc temps.
El present número d’aquest periòdic és també molt especial a
nivell històric. Almenys per nosaltres. Les troballes numèriques
i documentals que el soci, penyista i historiador particular del
departament de comunicació del club, Xavier Vidal, ha tret a la
llum, són d’un valor incalculable. Serveixen per, de mica en mica,
posar més fets de la història europeista al seu lloc, constatar fites,
xifres i moments de la vida de l’entitat gracienca i també apropar
cada vegada més la informació
que es domina sobre el club a
És igual o més
una veritat propera a l’absoluta.
important
El pas dels anys i les diferents ajudes documentals del
saber on anem
present i el passat fan que, sisque d’on venim.
temàticament, apareguin noves
informacions i recerques sobre
La història cal
la vida esportiva de l’Europa.
tenir-la sempre
Pocs clubs modestos, on la semolt present.
va informació no era de primer
ordre dècades enrere, poden
disposar de l’ampli material gràfic, numèric i documental que té
l’Europa actualment gràcies especialment a quatre persones: Ramon Vergés, autor del llibre del Centenari i amb un ampli ventall
de fotos antigues al seu arxiu, el citat Xavier Vidal, única persona
documentada a fons en els primers anys de vida de l’Europa, en
especial els anys 20 i 30 (les èpoques a la vegada més daurades
i fosques a nivell de referències escrites), Agustí Tenllado, soci
que domina una àmplia varietat d’estadístiques, gols, alineacions i minuts de la vida esportiva del Primer Equip i José Manuel
Muñoz, autor del CD Multimèdia de la nostra entitat.
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En marxa un nou Campus del club
Oferta lúdica al Nou Sardenya i de tecnificació específica a L’Àliga
[Redacció] · S’apropa la Setma-

na Santa i el CE Europa torna
a oferir una doble oferta de
Campus pels dies 25, 26 i 27
de març. Un d’ells, al Nou Sardenya, on el futbol i la diversió
aniran de la mà. L’altre, al Camp
de l’Àliga, orientat específicament a la tecnificació i millora
de les qualitats esportives dels
jugadors. Aquest últim està
destinat a futbolistes (jugadors
de camp i porters) enguany
federats.
El Campus de Tecnificació s’estructura d’aquesta forma:

Dies 25, 26 i 27 de març. De
9 a 14 hores. Places limitades
amb data límit d’inscripció: 20
de març. S’efectuarà al Camp
de l’Àliga.
El Campus lúdic s’estructura,
en canvi, així:
Dies 25, 26 i 27 de març. Hi ha
dues opcions de matriculació.
Opció 1: de 9 a 14 hores. Opció
2: de 9 a 17 hores. El Campus
també inclou activitats de piscina. Aquest Campus lúdic tindrà
lloc, com és tradicional des de
la seva creació, al Nou Sarde-

nya. Per a més informació de
qualsevol dels dos campus cal
contactar amb les oficines del
club al 932 102 551 o bé enviant un mail a administracio@
ceeuropa.cat.
L’horari d’atenció és de dilluns
a divendres d’11 a 14 i de 17 a
20 hores.
Sens dubte, el ventall de possibilitats de Campus de l’Europa,
ampliat amb els d’Estiu i Nadal,
és un dels més complets que es
pot trobar actualment a la ciutat
de Barcelona

Valorar la nostra història i no deixar mai de cercar allò que ens
falta per saber, per impossible que sembli ja de trobar, és la forma
per entendre què és l’Europa, què va ser i fins on ha arribat
Una imatge del darrer Campus de Tecnificació al Camp de l’Àliga.
RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Prohibiries la disputa d’un play-off
a un filial que no pot pujar?
Sí

90,6%

No
9,4%

l’enquesta
Rebaixaries el número d’equips per fer un
calendari sense jornades en dimecres?

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

L’Escapvlat per dins...

• Edició i Consell Rector

• Fonts informatives i gràfiques

Junta Directiva del CE Europa

Arxiu documental i web del CE Europa.

“L’Escapvlat” és un mitjà de comunicació

• Direcció

• Contacte

oficial del CE Europa que depèn de forma

Àngel Garreta (Cap de Premsa)

info@ceeuropa.cat

directa del Departament de Premsa i vinculat

• Redacció

Publicitat: Montse Figuerola (Tel. 692 601 263)

amb els altres canals del club (web i xarxes

Xavier Vidal, Jordi Vela, David Bley i Àngel Garreta

• Informació diària sobre el club

socials) a nivell informatiu corporatiu.

• Maquetació

ceeuropa.cat · @ceeuropa · facebook.com/ceuropa

“L’Escapvlat” està produït per DeBarris,

Àngel Garreta

• Dipòsit legal: B-14.046-2010

SCCL. “L’Escapvlat” té una periodicitat de

• Fotografia

caràcter mensual amb 2.500 exemplars.

Àngel Garreta i remimages.com

... qui som?

actualitat

17 de març del 2013

Del

club

3

El nou Europa B lluita per pujar el primer any
L’equip filial, creat novament des de zero, està format per juvenils de primer any d’amateur i exjugadors de la casa
[D. B i À. G.] · Sovint al món del
futbol es creen forts lligams
que ajuden a crear una identitat
i a construir una personalitat.

D’aquesta manera s’arriba a
entendre el naixement d’aquest
projecte. Són molts els jugadors que un cop finalitzada
l’etapa de Futbol Base divaguen i rastregen el mercat en
busca d’un club que els aculli
per continuar la seva formació
en una etapa amateur si no
han tingut la sort de saltar a
categories estatals amb el
Primer Equip. És per això que,
en el cas concret de l’Europa,

l’entitat tenia una necessitat
imperial de donar seguiment
en les seves etapes evolutives a persones que havien
‘mamat’ l’ADN Europa des de
ben petits.
Per mantenir un missatge coherent i per nodrir una plaça
que el club tenia buida, s’ha
recuperat la presència del filial, començant per la primera
pedra, a la darrera categoria.
El filial està composat per jugadors íntegrament de la casa
i sots’23 per ser fidedignes al
discurs d’aportar una adapta-

ció acadèmica a la base. És un
projecte que s’està consolidant
i que està posant els ciments
per construir un bloc de futur,
però sobretot de present. Que
sigui un referent o un model a
seguir dins el futbol català.
I és que tenim el costum d’elogiar el nostre Futbol Base però,
per constància, també s’ha
d’oferir una solució perquè
segueixin arrelats a l’Europa
en el món amateur.
La creació d’aquest equip i,
amb el pas del temps, possibles ascensos, hi ajudarà

Part de la plantilla al vestidor en l’entrenament del passat dilluns 11 de març.

Hi haurà homenatge a l’equip de l’ascens a Segona de fa 50 anys
La temporada 62/63 l’Europa va pujar al segon esglaó del futbol professional. Ara se celebra aquesta efemèride
[À. G.] · Enguany l’Europa està
d’aniversari. El club celebra
50 anys del darrer ascens del
Primer Equip a Segona Divisió.
L’històric conjunt de la temporada 62/63 - que ja va rebre
un homenatge fa nou anys tal

com es veu en la imatge inferior- tornarà a ser objecte d’un
emocionat retrobament a finals
de temporada, concretament el
dia 19 de maig.
Coincidint amb el final de la lliga, bona part dels supervivents

d’aquella històrica temporada
celebraran un àpat amb directius i altres responsables
del club i també rebran el seu
homenatge a l’estadi. Aprofitant
la circumstància, el club fa una
crida a socis, aficionats i parti-

culars que puguin tenir arxius
de l’època, fotografies, documentació o retalls de revistes
i diaris que puguin completar
la informació d’aquella plantilla
de cara a una petita exposició
i projecció que està preparant

Homenatge que va rebre part de la plantilla que va pujar a Segona en un acte celebrat el 8 de febrer de l’any 2004 coincidint amb un partit Europa-Manresa de lliga

una comissió especial del club.
Els interessats poden contactar
amb l’administració del club
(c/Secretari Coloma, 140) de
dilluns a divendres d’11 a 14 i
de 17 a 20 hores o bé al telèfon
932 102 551

Història
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Cros, 99 gols en 133 partits

Noves dades descobertes aporten que el mític davanter és el màxim golejador històric del CE Europa
Àngel Garreta

Molt s’ha parlat al llarg de la
història de Manel Cros. Tothom
l’identifica com la referència
de futbolista en els 105 anys
de vida de l’Europa. Davanter
contundent, golejador (tenia
una mitjana de 0,75 dianes per
partit) i home que va causar
moda durant els anys 20 -per
tot Barcelona es demanava a
les barberies un tall de cabell ‘a
lo Cros’-, la seva figura sempre
ha estat llegendària, però poc
s’ha aprofundit en el temps dins
el total de les seves xifres.
De fet, no es tenien comptades
xifres absolutes, una tasca
que ara ha dut a terme Xavier
Vidal. Aquest soci de l’Europa,
vicepresident de la penya Torcida Escapulada i historiador
particular del departament de
premsa del club per a ceeuropa.cat i L’Escapvlat, ha fet un

ampli i llarg estudi dels anys
20 i 30, els més gloriosos de
la història gracienca i, curiosament, dels menys documentats
en el temps. Amb les seves
investigacions ha arribat a la
conclusió que Cros, amb 99
dianes en 133 partits, és el

El soci i historiador
Xavier Vidal
aporta l’arxiu
de dades més
complet dels
anys 20
màxim golejador en partits
oficials de lliga i promocions
de la història del club, superant
de llarg el referent que fins ara
es creia absolut, Jaume Valls,
autor de 64 dianes.
Vidal també ha agrupat les
dianes de Cros per ‘víctimes’.

L’equip més golejat pel mític
davanter és el Sabadell, que va
encaixar a la dècada daurada
de l’Europa 20 dianes procedents de remats de Cros. A la
gràfica inferior es detallen els
seus gols agrupats per rivals
enfrontats.
El golejador escapulat va disputar oficialment 34 partits de
lliga de Primera Divisió i 99 de
la lliga que hi havia abans de
la seva creació, el Campionat
de Catalunya. De ben segur les
seves històriques xifres serien
enguany més estratosfèriques
si els campionats d’aquella
època haguessin tingut tantes
jornades de lliga com ara.
L’autor del primer ‘hat trick’ de
la història de la lliga espanyola
-en el segon partit de la primera temporada de totes, el curs
28/29- és avui, 37 anys després
de la seva mort, un autèntic
mite de la nostra història

A dalt, portada del setmanari esportiu ‘Sports’ de 20 de novembre del
1923 amb un dibuix de Manel Cros. A sota, cromo de l’època dels anys
20 en un remat de cap de Cros il·lustrant un duel contra el Sabadell

Les dades més completes del més mític
Manel Cros Grau

Europa - Hrvastk Gradjanski SC (Croàcia) [resultat 5-2]

Partits de lliga: 133 · Gols en lliga: 99
Primer gol oficial: Avenç 1 - Europa 4 (12/11/22)
Lliga amb més gols: 27/28 (24 gols en 15 partits)
Ha fet 4 gols en un partit: 2 vegades
Ha fet 3 gols en un partit: 7 vegades*

Debut oficial: 15/10/22 · Europa 2 Sabadell 1

* = autor del primer ‘hat trick’ de la història de la lliga

(Calanda, 01/09/01 - Barcelona, 01/02/86)

Temporades al club: 9
Debut: 01/04/22 marcant 1 gol

Varia el ‘top’ de jugadors
Les noves dades històriques
descobertes recentment fan
variar la llista de màxims partits disputats amb la samarreta de l’Europa i la de nombre
de gols marcats defensant-la.
Una llista que durant anys,
per falta de més dades o documentació, s’havia mostrat
com invariable i fins a cert
punt indiscutible.
Així doncs, Manel Cros entra
directament en el ‘top 10’ de
màxims golejadors, donat
que es desconeixia el nombre total de les seves dianes
en els daurats anys 20 del

segle passat i no s’havia
pogut estimar una xifra total.
Ara aquesta xifra existeix, i
és estratosfèrica per l’època.
No només Cros entra dins la
llista, sinó que la lidera amb
una xifra gairebé impossible
d’igualar: un total de 99 gols
vestit d’escapulat.
També entra a la llista Alcázar
amb 51 gols qui, a més, figura
com a 8è jugador amb més
partits acumulats a les esquenes en competició oficial
amb 177, empatat a duels
jugats amb el mític defensa
europeista Colomé

Història

17 de març del 2013

5

Alcázar, 10 anys seguits jugant!
Un dels referents dels anys 20 va disputar ininterrompudament tots els duels de lliga durant una dècada!
Àngel Garreta

Dels daurats anys 20 destaquen moltes figures futbolístiques a l’Europa, com Cros o
Bordoy. També Antonio Alcázar,
un home que té un registre
peculiar en el seu historial: va
jugar tots els partits oficials de
lliga durant 10 anys seguits !!!
Es podria tractar perfectament
d’un rècord únic en la història
del futbol de tot l’estat. No és
contrastable i afirmable en la
seva totalitat perquè els camins
que portarien a buscar les dades de milions de futbolistes
de totes les categories al llarg
de desenes de dècades són
impossibles de trobar.
Alcázar va debutar el 20 de
gener de 1918 amb la samarreta de l’Europa. Des del 8 de
desembre d’aquell mateix any i
fins el 30 de setembre de 1928
va jugar absolutament tots els
partits de lliga que va disputar
l’equip gracienc.

El seu registre hauria pogut
ser encara més estratosfèric
fins l’any 1931, però en el camí
dels tres anys que separen la
xifra rècord i el darrer any de
militància de l’Europa a Primera
Divisió l’extrem Alcázar es va
perdre 3 partits.

El dia 1 de juny de 1925 va
defensar els colors estatals en
el 0-3 d’Espanya a Suïssa en
partit disputat a Berna.

Va marcar 51 gols oficials
(sense comptar amistosos) i
va jugar 118 partits seguits del
Campionat de Catalunya, la
lliga de la màxima divisió que
existia abans de la creació de la
Primera Divisió. En suma, disputa 177 partits de lliga oficials
entre les dues competicions.

Natural de Murcia, va ser el
primer jugador d’aquesta regió
en ser internacional amb el
combinat de futbol de l’estat.
Tot i veure la llum a la localitat
murciana de Torreagüera un 10
de maig de l’any 1902, a l’anyet
de vida el petit Alcázar ja es va
instal·lar amb la seva família a
Barcelona i es va integrar a la
ciutat com un català més quatre
anys abans de fundar-se el club
amb el qual faria història.

La seva figura ha quedat històricament per darrera de Manel
Cros, però les seves xifres i
fites són de justícia posar-les
si bé no igual, potser sí a un
nivell molt similar. Alcázar va
ser també un dels tres únics
jugadors de la història del club
escapulat en ser convocat i disputar un partit amb la selecció
espanyola absoluta.

La seva xifra de partits, mai
comptabilitzada fins ara, el fan
entrar de ple en el ‘top 10’ de
partits jugats amb l’Europa,
fent moure la llista que es tenia
ordenada fins ara en l’imaginari
dels socis i aficionats del club.
Alcázar és, doncs, el novè
jugador amb més defenses de
la samarreta del club, ocupant
així un merescut lloc històric

Més informació dels anys 20 el dimecres dia 20 a ceeuropa.cat

Xavier Vidal, el nou ‘home història’ de l’Europa
[À. G.] · L’Europa ha tingut al llarg de la seva història diver-

ses persones que han estimat la trajectòria de l’equip gracienc i han valorat l’incalculable valor que té documentar la
seva vida esportiva, ja sigui en dades o fotografies. Quan
parlem d’història i Europa tothom pensa immediatament
en Ramon Vergés, ànima de l’explicació de les vivències
amb què moltes de les generacions actuals han crescut
coneixent a fons el blau escapulari gràcies a ell.
A banda de les històries escrites, Vergés disposa d’un
ampli arxiu fotogràfic del club, en especial de dècades
enrere, que formen un impagable material documental.
Així mateix, les seves obres sobre els 75 i 100 anys de
l’Europa o el llibre especial sobre l’estadi de Sardenya
són de lectura obligada per tot bon europeista.

Amb el pas del temps, altres persones han anat completant i ampliant els seus arxius amb informació del club,
dades, estadístiques, minuts, alineacions... com poden
ser els europeistes Agustí Tenllado i José Manuel Muñoz,
aquest últim autor del CD Multimèdia del club.
No obstant, la història de l’Europa mai s’hauria pogut explicar completa -tampoc dins el llibre del Centenari- si no
fos per la figura de la família Vidal. Dels arxius del pare,
Enric Vidal - arxius ara en mans del fill- i les investigacions
que aquest últim ha fet al llarg de la seva vida, sorgeixen
les recerques més completes i exactes de la història del
nostre club. Sens dubte, Xavier Vidal és el nou ‘home
història’ de l’Europa i, per edat, l’encarregat de ‘fer de
Vergés’ per a les futures generacions. I per molts anys!

LES FITXES DELS PARTITS DEL PRIMER EQUIP (des de la darrera publicació de L’Escapvlat)
Lliga · J24 · Estadi Nou Sardenya · (17/02/13) · 1.260 espectadors · EUROPA 2 - JÚPITER 1
EUROPA: Rafa Leva, Édgar, Víctor Duran, Cano, León (Alberto, 13’), Javi Lara, Guzman, Valderas, Camacho, Rovira (Diego, 87’) i Óscar Muñoz (Epitié, 70’). JÚPITER: Jaume Albert, Mechi (Toni, 89’), Masa, Poche,
Santolaya, Elhadji, Romo, Israel, Oriol (Peter, 76’), Velillas i Chinchilla (Xavi Valls, 87’). ÀRBITRE: Víctor Caballero León (Barcelona). TARGETES: Grogues a Cano, Javi Lara i Valderas (Europa) i a Mechi, Velillas,
Chinchilla i Peter (Júpiter). GOL: 1-0 (Cano, 19’); 1-1 (Velillas, 50’); 2-1 (Camacho, 66’).
Lliga · J25 · Nou Mpal. Sta. Coloma · (24/02/13) · 150 espectadors · GRAMENET 1 - EUROPA 1
GRAMENET: Xavi Comas, Pons, Fontanils, Gerard Sanz, Esteban (Sergi Pastells, 61’), Libo, Pedrito, Tuneu (David Gascón, 61’), Eloi Fontanella, Morales i Pedrola. EUROPA: Rafa Leva, Édgar, Víctor Duran, Cano, Aitor Torres, Javi Lara, Rovira, Valderas, Óscar Muñoz (Epitié, 79’), Guzman i Camacho (Romero, 79’). ÀRBITRE: Carlos Albelda Bárcena (Barcelona). TARGETES: Grogues a Xavi Comas, Fontanils, Gerard Sanz, Libo
-dues i expulsió minut 84-, Tuneu i Morales (Gramenet) i a Víctor Duran (Europa). Vermella directa al tècnic Toni Romero -minut 85- (Gramenet). GOLS: 0-1 (Camacho, 46’); 1-1 (Morales, 74’).
Lliga · J26 · Estadi Nou Sardenya · (03/03/13) · 1.237 espectadors · EUROPA 0 - MONTAÑESA 0
EUROPA: Rafa Leva, Édgar, Alberto, Cano, Aitor Torres, Javi Lara, Rovira (Diego, 71’), Valderas (Delmàs, 71’), Camacho, Óscar Muñoz (Epitié, 62’) i Guzman. MONTAÑESA: Tato Burgada, Ferran, Uri, Andrés, Acosta
(Romera, 75’), Ruben, Padilla, Héctor (Dani Sánchez, 57’), Pere Olivé (David, 85’), Nils i Sascha. ÀRBITRE: David Jorge Conejo Rodríguez (Lleida). TARGETES: Grogues a Aitor Torres, Javi Lara i Epitié -dues i expulsió minut 81- (Europa) i a Ferran, Uri, Padilla i Héctor (Montañesa). Vermella directa al tècnic Manolo González -minut 46- i al segon entrenador Marc Ramírez -minut 81- (Montañesa). GOLS: cap.
Lliga · J27 · Mpal. La Bòbila · (09/03/13) · 200 espectadors · GAVÀ 1 - EUROPA 3
GAVÀ: Pacheco, Noguera (Zurita, 80’), Vivó, Boira, Monfort, Unzué, Navarro (Quiles, 50’), Ferrone (Juanito, 13’), Alegre, David i Uri. EUROPA: Rafa Leva, Édgar (Delmàs, 67’), Alberto, Víctor, Cano, Ivan Álvarez (Óscar
Muñoz, 50’), Rovira, Javi Lara, Camacho, Guzman i Diego (Mañosa, 82’). ÀRBITRE: Jorge Molina Fernández (Sabadell). TARGETES: Grogues a Noguera, Vivó, Boira, Unzué -dues i expulsió minut 40- i Alegre (Gavà) i
a Édgar, Alberto, Víctor, Cano, Delmàs i Mañosa (Europa). GOLS: 1-0 (David, 14’); 1-1 (Diego, 72’); 1-2 (Javi Lara -p-, 80’); 1-3 (Camacho, 88’).

Vols tornar a llegir els 36 periòdics anteriors de L’Escapvlat?
Entra a la pàgina web oficial del club i podràs accedir mes a mes al rotatiu mensual.
També podràs llegir-lo online o descarregar-lo en PDF i guardar-lo al teu ordinador.

CEEUROPA.CAT
TOT L’EUROPA EN UN CLIC
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L’Agrupació celebrarà el 65è aniversari
[Àngel Garreta] · Enguany la
penya més antiga del CE
Europa, l’Agrupació Europeista, commemora els seus 65
anys de vida. Ho farà amb un
dinar el dissabte 4 de maig al
restaurant ‘Pasa Tapas’ de la
Barceloneta a les 14:30 hores.

L’acte, obert a tothom, comptarà amb la presència de molts
europeistes, entre ells el president del club, els presidents

d’altres penyes i els capitans i
tècnics del Primer Equip.
Des d’ara mateix, l’Agrupació
obre el període d’inscripció al
dinar. El preu és de 10€ per a
socis de la penya i 20€ per a
no socis. Per tal de formalitzar
les inscripcions cal contactar
amb el seu president, Tomás
Santiago, al telèfon 635 542
202 o bé al correu: agrupacioeuropeista@outlook.com

Petita cobertura de farina sobre Gràcia
[Redacció] · El dissabte 23 de
febrer, una petita nevada va
caure a cotes baixes i va arribar a la Vila de Gràcia. Si bé
la neu no va ser tan intensa
com en alguna nevada anterior
-com per exemple la de març
de l’any 2010-, sí que va ser
suficient per deixar, durant el
matí, inservibles el Camp de
l’Àliga i el Nou Sardenya.

De fet, la jornada de l’Escola
de Futbol del CE Europa va
haver de ser anul·lada. Tots els
equips escolars van sumar els

punts com a decisió per una
setmana de lligueta interna que
no es va poder disputar. Per
la tarda d’aquell dissabte tots
els partits van seguir amb la
seva agenda habitual, podent
disputar els partits sobre la
superfície millor acondicionada
dels dos terrenys de joc.
Segons la Federació Catalana
de Futbol, més de 820 partits
no es van poder disputar aquell
cap de setmana, principalment
de benjamins i prebenjamins
amb un total de 378

Un any més
presents al MIC
[Redacció] · Com és tradició en els darrers anys, el

CE Europa estarà present en el torneig de futbol
base més prestigiós del món, el MIC (Mediterranean International Cup), que s’organitza a la
Costa Brava i que enguany arriba a la seva edició
número tretze.
En l’edició d’enguany el club escapulat participarà
amb l’Infantil A, equip que està enquadrat en la Categoria C (nascuts al 1999) -al quadre dret figura
la composició de tots els grups-. En el sorteig de
grups d’aquesta edició, l’Europa jugarà al grup F,
en un grup de quatre equips on es veurà les cares
amb els següents rivals: Hajaxs FC (de Japó),
Petroleros del Zuria (Veneçuela) i Shelbourne FC
(d’Irlanda).
En aquesta mateixa categoria, en cas de passar
rondes, hi ha equips tan atractius com Barça,
Espanyol, Real Madrid, Oporto, Inter de Milan o
un dels equips més de moda dels darrers MIC,
l’Aspire Football Dreams

NOTA: El partit Europa-Vilafranca de Tercera Divisió es jugarà el divendres 29 de març a les 12 hores

FutbOl base
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Infantil A: Els herois del silenci
[David Bley] · El Futbol Base és

el pilar que suporta les bigues
d’aquest club. És els ciments
que permeten fer sòlida una
estructura i és la base que
ajuda a crear una institució arrelada a un valors i a un carisma. Volem començar aquesta
secció dedicada a un equip
de l’entitat molt especial. Un
conjunt que treballa a l’ombra,
però que fa les coses molt i
molt bé. Una plantilla unida que
ha superat moltes adversitats
i uns jugadors que basen el
seu èxit en el compromís i en
la força del grup. És l’Infantil A.
L’equip encara està imbatut en
aquesta lliga. Dels 16 partits
que ha disputat, n’ha guanyat
15 i només n’ha empatat un
a camp de la Penya Anguera.
En aquesta primera volta de la
temporada, ha protagonitzat
remuntades èpiques derrotant
els seus màxims rivals com són
el Gavà i especialment el Santa
Eulàlia, que segueix de ben a
prop els nostres protagonistes.
El seu entrenador és Nacho
de Prada, també conegut com
“Cuchu”. El Nacho és un tècnic

que ja porta un temps a la casa, va guanyar una lliga amb
el Cadet B fa dues temporades
i l’any passat va mantenir la
categoria de Divisió d’Honor
amb el Cadet A. El seus ajudants són l’Álvaro de Lara i el
japonès Yosuke. La plantilla la
conformen els jugadors; Raimon, Caldú, Calvillo, Coll, Javi
F., Gràcia, Albert, Linu, Víctor,
Max, Arnau, Lluís, Éric, Porto,
Javi R., Marc, Sergi, Varona,
Vinardell i Ander.
Conversant amb el Nacho
t’adones que per ell el seu
equip és un grup d’amics molt
units que els encanta jugar
a futbol. I que probablement
aquest sentiment és el que els
fa gaudir tant jugant a aquest
esport. L’entrenador de l’Infantil
A també creu que la clau dels
seus bons resultats és la ràpida
assimilació dels conceptes,
una identificació total amb
la forma de jugar planificada
per aquesta temporada. Una
adaptació perfecta a cedir el
protagonisme a la pilota. Tal
i com ens reconeix el propi
Nacho, gestionar una plantilla

acostumada a guanyar és la
adversitat més difícil de superar. Sovint les victòries es
tradueixen en autocomplaença.
I és que la relaxació és l’enemiga de la superació i sense
superació no hi ha millora i no
s’aconsegueixen els objectius.
És per això que la plantilla
de l’Infantil A té molt clar que
només el treball diari els durà
a la seva meta. Que cap cosa
ve donada per si sola. Aquest
equip mereix un reconeixement
especial perquè des de la discreció, la humilitat i l’entrega
estan fent una temporada
magnífica.
Independentment dels resultats, la millora dels jugadors i
de l’equip és inqüestionable. A
més, parlem d’una plantilla que
ha superat situacions molt dures i que la força d’aquest grup
d’amics radica en la sinèrgia
d’un vestidor unit i amb forces
per tirar cap endavant. Són
els nostres herois del silenci,
un equip incansable amb un
objectiu que té ben clar i molt
assumit interiorment

Una recompensa a la constància del Cadet B
[D. B.] · El darrer diumenge de

febrer, el Cadet B va guanyar
el seu primer partit de la lliga.
Per fi va aconseguir tres punts.
Jugadors, cos tècnic i afició
van recordar el que és celebrar
una victòria. És en aquests
moments quan més aprens a
assaborir el plaer de marcar
un gol o la satisfacció d’obtenir
una victòria i d’assolir uns objectius. I és que, probablement,
l’avantatge de la derrota és
que aprens a valorar tot allò
que has aconseguit. La llum
torna a veure’s al fons del túnel.
Sovint diem que el futbol són

etapes, que són cicles. Doncs
bé, crec que ens hem de deixar
de fantasejar tant i treballar a
curt termini perquè dissabte,
quan l’àrbitre xiuli, puguem
alçar els braços i sentir que
ens deixat l’ànima en el partit.
Que hem lluitat fins el final pels
companys que tinc al costat i
per nosaltres mateixos.
Ja serà a final de temporada
quan tocarà fer les valoracions
i posar nota, però aquest Cadet B no es pot rendir ni tirar
la tovallola. Té molt de mèrit
seguir remant i continuar al

peu del canó quan les coses
no funcionen. Com a jugador,
la solució fàcil és abandonar.
Però el repte és lluitar fins el
final. Queden 13 jornades per
seguir competint fins el final,
per tornar a reviure aquesta
sensació de gratitud, per tornar a superar-se i per seguir
creixent com a grup i sobretot
com a equip.
No cal perdre cap oportunitat
de gaudir del futbol, i sobretot
no oblidar el que se sent amb la
pilota als peus. Pura sensació
de futbol
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