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editorial
L’efecte motivador de les ratxes
Al llarg de la nostra vida acumulem hores i hores i partits i partits 
de futbol presenciats o visionats per televisió. Ja sigui com a 
innocents nens petits o com a formats adults, el pas dels anys 
sembla que no ens acaba de fer veure que, en concret en el món 
d’aquest esport, tot és possible i capgirable i tot és relatiu, sobre-
tot si al llarg d’un camí de fons tot just s’acaba de començar.

No obstant, la nostra mentalitat llatina ens impulsa a magnificar 
les ratxes. Un mal inici de lliga ja serveix per ‘cremar-ho tot’ i un 
inici espectacular ja sembla que sigui el del perfil d’un campió de 
lliga. Ni una cosa ni l’altra, i menys encara quan no ha transcorre-
gut ni una cinquena part del calendari.

Cert és, però, que posats a ser com som a nivell col·lectiu, les 
ratxes acaben tenint un efecte moral constatable, ja sigui per 
generar optimisme o pessimisme. En el cas concret que ocupa a 
l’Europa, el bon inici de lliga del conjunt escapulat a Tercera Divi-

sió genera un optimisme que, 
ben canalitzat i sense caure en 
allò de ‘ja ho tenim tot fet’, pot 
convertir-se en efecte motiva-
dor per a tècnics, jugadors i 
aficionats. Tot i que al futbol la 
qüestió no és com es comença 
sinó com s’acaba, un bon inici 
pot condicionar molt. Ajuda a 
agafar confiança a tots nivells.

L’actual Europa ha despertat il·lusió entre la parròquia gracienca 
i el seu bon inici ha ajudat, sens dubte, a una ràpida integració i 
adaptació dels nous reforços i a la consolidació en el sistema del 
gruix del bloc renovat.

Encara amb tota la lliga per davant, de ben segur que l’equip 
europeista es trobarà amb partits difícils, derrotes justes, derrotes 
evitables, empats de mèrit, empats immerescuts, victòries contun-
dents o victòries mig de rebot. El futbol, com la vida mateixa, és 
una suma d’irregularitats (positives i negatives) que conformen la 
màgia d’aquest esport que tant ens motiva i ens agrada.

Vinguin les dinàmiques que vinguin, la paciència, la fe en el 
treball, així com la mentalitat positiva i ferma, seran factor clau. 
Repetim: importa com s’acaba. Aplicable a la gran ratxa inicial del 
Primer Equip i aplicable, com norma general, a tota la base 

Tot i que al futbol
la qüestió no és
com es comença
sinó com s’acaba,
un bon inici pot
condicionar molt

l’enquesta
Canviaries la jornada de lliga de la 
Diada per un altre dia laborable?

A) Sí 
B) No 
C) Indiferent

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

Per rivals i plantilla, la lliga 13/14 
et sembla, respecte l’anterior...

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Igual de competitiva
 

Més competitiva
 
 
Menys competitiva

36,5%

[Redacció] · El Primer Equip de 
l’Europa ha començat la lliga 
guanyant les quatre primeres 
jornades del campionat de 
forma consecutiva (12 de 12) 
i deixant escapar els primers 
punts a la jornada 5 en el derbi 
de líders -fins llavors- davant la 
Montañesa a Nou Barris.

Aquestes quatre primeres jor-
nades victorioses suposen el 
millor inici de l’equip en els dar-
rers 29 anys, només superat pel 
de la temporada 1983/1984 (tot 
just fa 30) on l’equip va guanyar 
els cinc primers compromisos 
de lliga contra Barcelona Ama-
teur (3-1), Reus (0-1), Terrassa 
(1-0), Horta (0-1) i Vic (1-3).

Tal com diu l’editorial del nú-
mero 41 de L’Escapvlat, el que 
és important en un campionat 

de la regularitat és com acaba 
l’equip i no pas com comença, 
si bé un bon inici sempre és un 
element positiu i motivador tant 
pels propis futbolistes com per 
la seva afició.

En aquest sentit, ràpida ha 
estat també la integració dels 
nouvinguts. Jugadors com 
Guillem, Alegre, Charly Ruiz 
o Javi Sánchez són habituals 
(alguns fixos) en els minuts que 
es porten fins ara disputats.

En el cas de Javi Sánchez, en 
cinc jornades el davanter su-
ma 4 gols i ja forma part de la 
llista capdavantera de màxims 
golejadors. Això sumat als au-
tomatismes adquirits des de fa 
anys pel gruix de la plantilla fan 
posar un pilar ferm per intentar 
tornar a fer un bon any  

Molt bon inici de lliga

El capità Cano, celebrant un dels gols de l’Europa al Gavà al Nou Sardenya

L’Europa ha començat amb pas ferm un nou camí a Tercera

44,2%

L’Escapvlat per dins...

“L’Escapvlat” és un mitjà de comunicació 
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directa del Departament de Premsa i vinculat 
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... qui som?19,2%

Els millors inicis a Tercera
dels darrers 30 anys

1983/1984 · 5 primers partits

CEE (3) - (1) Barcelona Am.
Reus (0) - (1) CEE
CEE (1) - (0) Terrassa
Horta (0) - (1) CEE
Vic (1) - (3) CEE 

2013/2014 · 4 primers partits

CEE (2) - (1) Cornellà
Santboià (0) - (1) CEE
CEE (3) - (1) Gavà
Castelldefels (0) - (2) CEE 

2001/2002 · 3 primers partits

CEE (4) - (3) Manresa
Premià (0) - (2) CEE
CEE (2) - (0) Palafrugell 

1998/1999 · 3 primers partits

CEE (2) - (1) Manlleu
Balaguer (0) - (3) CEE
CEE (1) - (0) Mataró
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Entrades a cinc euros entre Europa, Montañesa i Cerdanyola

[Redacció] · Les directives del 
Club Esportiu Europa i el Club 
Futbol Montañesa han arribat a 
un acord de reciprocitat per tal 
de gaudir, durant aquesta tem-
porada, de preus favorables als 
socis de les dues entitats. 
D’aquesta manera els escapu-
lats podran anar a Nou Barris 
per només 5 euros presentant 
el seu carnet de soci del CE 
Europa vigent d’aquesta tem-
porada. L’acord s’ha gestat 
amb una trobada personal en-
tre els presidents Guillaume de 
Bode (Europa) i Emilio Llamas 
(Montañesa).

Així mateix, els socis de la 
‘Monta’ podran entrar al recin-
te gracienc també per només 
5€ si presenten el seu car-
net de soci de la temporada 

2013/2014.  L’acord és fruit 
de la bona sintonia entre totes 
dues entitats. Des d’ara, qual-
sevol soci de l’Europa i de la 
Montañesa podrà anar a veure 
l’altre equip -contra qualsevol 
rival de la lliga- per només 5€ 
al llarg de tot el curs esportiu.
L’acord es va rubricar el pas-
sat dia 13 a la seu social de la 
‘Monta’ amb la signatura públi-
ca d’un document de mans de 
tots dos presidents.
A l’acord s’ha sumat el Cerda-
nyola -de moment pels partits 
entre ells i l’Europa- i l’entitat 
escapulada espera que altres 
clubs del grup V de Tercera Di-
visió se sumin a un acord global 
pensant en el mèrit que suposa 
que els aficionats siguin socis, 
avui dia, d’un club modest de 
categories territorials 

Els socis de cada entitat podran veure els partits al terreny de joc de l’altre club a preu reduït presentant el carnet

Del Baix Llobregat a tota Catalunya
Des de fa uns pocs anys, diversos clubs del 
Baix Llobregat (Santboià, Prat, Cornellà, Cas-
telldefels i ara el recent ascendit Santfeliuenc) 
tenen un acord de reducció del 50% del preu de 
taquilla pels respectius socis que vulguin anar a 

presenciar un duel de lliga de qualsevol de les 
altres entitats citades d’aquest racó geogràfic 
de Catalunya.
Un acord que ha servit d’idea base per intentar 
aplicar el pacte al 100% dels equips de 3a 

Sensacional aspecte de la tribuna del Municipal de Nou Barris a preus populars per socis
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El banderí de l’Europa, un tresor a Munic
[Xavier Vidal] · L’equip alemany 
del Bayern de Munic està avui 
dia molt de moda. El que molta 
gent no sap és que l’històric 
equip de la Bundesliga guarda 
com un autèntic tresor un ban-
derí de l’Europa a les vitrines 
actuals del seu museu. Per 
quin motiu? Endinseu-vos per 
conèixer un història que ens 
complementen unes fotogra-
fies recentment realitzades.

La gira alemanya: 1927
 
“El Europa parte hoy en “tour-
née” por Alemania donde ha 
de actuar los dias 19 en Berlín, 
22 en Hamburgo....” Així co-
mençava l’article de portada 
de ‘El Mundo Deportivo’, que 
informava de la gira que els 
escapulats farien en el propers 
dies pel país teutó i que es 
va compondre dels següents 
partits amistosos:

19/06/27
Hertha Berlín 4 - Europa 2
22/06/27
Hamburg 3 - Europa 1
26/06/27
Bayern Munic 4 - Europa 1
28/06/27
Stuttgart 0 - Europa 0
30/06/27
Manheim 3 - Europa 1
 
Ara que a casa nostra els 
mitjans de comunicació parlen 
i molt sobre el Bayern de Mu-
nic, des del departament de 
premsa del club hem decidit 
‘rescatar’ aquesta gira dels 
graciencs per terres alema-
nyes, tot i que també ha sigut 
un factor determinant que el 

soci europeista Ignasi Aliana, 
visitant el museu de l’equip 
campió de la Champions, ens 
fes arribar la foto del banderí de 
l’Europa exposat en les seves 
vitrines. Banderí del qual es 
tenia coneixement d’oïda que 
existia, però no es tenia cap 
prova fotogràfica.

La tempora-
da 1926-1927 
l’Europa havia 
quedat sots-
c a m p i ó  d e 
Catalunya, per 
darrere l’etern 
FC Barcelona, 
gran domina-
dor dels cam-
pionats amb el 
permís de l’Espanyol i de l’Eu-
ropa durant aquella dècada. A 
la Copa del Rei (el campionat 
de Lliga estatal encara no 
existia) i després d’eliminar en 
una lligueta a Castellón i Car-
tagena, el potent Real Madrid 
va eliminar els escapulats. Per 
tant, el mes de juny es pre-
sentava sense cap compromís 
oficial, fet que diversos equips 
com l’Europa i l’Espanyol van 
aprofitar per disputar partits 
arreu del món. Si l’Espanyol va 
triar els Estats Units, l’Europa 
va escollir una destinació més 
modesta i també més propera 
com Alemanya.
 
Com veiem, les gires futbolís-
tiques no són pas un invent 
d’avui dia. Els jugadors que 
es van desplaçar van ser els 
següents: Alcázar, Alcoriza, 
Artisus, Bestit, Bordoy, Cros, 
Florenza, Maurici, Monleón, 

Pelaó, Pellicer i Serra. També 
en van formar part i cedits 
pels seus equips, Gámiz del 
Badalona i Creixell del Mar-
tinenc, així com l’entrenador 
escapulat Mr. Heinlein. Van 
acompanyar l’expedició en 
qualitat de delegats de l’equip 
els senyors Mas i Juvé. En un 
primer moment la gira només 

era contra els 
tres primers ri-
vals, però els 
aficionats i els 
clubs alemanys 
van veure en 
l’Europa un rival 
força competitiu 
i que practicava 
un joc vistós, fet 
que va propiciar 

que l’Stuttgart i el Manhein 
acordessin jugar un encontre 
amb els graciencs. 

Cal dir també, havent passat 
més de 80 anys, que el po-
tencial dels equips ha variat i 
cal remarcar que l’Hertha de 
Berlín i l’Hamburg eren els dos 
rivals més forts i de més enti-
tat. Sobretot l’equip berlinès, 
que en aquella mateixa tempo-
rada havia quedat sotscampió 
d’Alemanya després de ser 
derrotat en la final pel totpo-
derós Nuremberg, guanyador 
de la majoria de campionats 
alemanys dels anys 20 i que 
feia que l’altre equip bavarès, 
el Bayern de Munic, visqués a 
la seva ombra i lluny d’acon-
seguir títols.

En referència als partits i degut 
a les limitacions de l’època, es 
disposa de poques informaci-

ons sobre el desenvolupament 
dels enfrontaments. Gairebé 
és pot considerar com a ex-
traordinari que es disposi de la 
crònica del primer partit contra 
l’Hertha de Berlín, de la que 
tot seguit us en fem un resum. 
Malauradament dels altres 
encontres només s’ha pogut 
aconseguir el resultat. El partit 
contra l’Hertha es va disputar 
a l’estadi olímpic, per tant era 
un camp de gespa natural, 
superfície a la que l’Europa 
no estava gens acostumat, ja 
que a casa nostra en aquells 
anys els camps eren de terra.
A l’inici del partit els graciencs 
van dominar els primers mi-
nuts i es van avançar en el 
marcador mitjançant Alcázar, 
però als pocs minuts una pluja 
intensa i un fort vent van fer 
que el camp, molt pesat, s’om-
plís de tolls d’aigua. L’Europa 
amb el vent en contra i amb el 
terreny de joc amb condicions 
adverses va ce-
dir el domini als 
locals, que molt 
més acostumats 
a aquestes ad-
versitats li van 
donar la volta al 
marcador i van 
marcar tres gols, situant un 
enganyós 3-1 a la mitja part. 

A la segona part la tempesta 
d’aigua i vent es va acabar, el 
camp es va presentar més sec 
i l’ Europa va tornar a dominar 
el partit. Fruit d’aquest domini 
Pelaó va escurçar distàncies 
i va marcar el 3-2. Aquest gol 
encara va esperonar més els 
escapulats, que van disposar 

de clares ocasions per empa-
tar, però els nostres davanters 
no van tenir la punteria massa 
afinada i les van desaprofitar. 
En els darrers minuts i en una 
jugada aïllada de contraatac, 
lHertha va marcar el seu quart 
gol. El partit va finalitzar amb 
el resultat de 4-2 i amb una 
gran ovació del públic als dos 
equips.

De les poques referències que 
disposen els nostres arxius de 
la resta de partits disputats 
a terres alemanyes, tenim 
coneixement que en diversos 
encontres la pluja i el vent van 
fer també acte de presència i 
que el joc de l’Europa va ser 
de gran qualitat, dominant els 
seus adversaris però amb molt 
poca punteria de cara a gol. 

De totes maneres el que sem-
bla increïble és que 86 anys 
després d’aquesta històrica 

gira i de les 
v i c i s s i t u d s 
viscudes per 
l ’es ta t  a le -
many al llarg 
del segle XX, 
aquell bande-
rí de cortesia 

de l’Europa cap al Bayern de 
Munic encara sobrevisqui i 
estigui exposat, amb orgull, 
com un dels banderins més 
antics que conserva el Bayern 
-tal com resa la placa vermella 
que l’acompanya a la vitrina-. 

No volem ni imaginar-nos 
les històries que ens podria 
explicar aquest vell banderí si 
pogués parlar... 

L’Europa va ser
un dels equips
impulsors del

concepte ‘gira’,
jugant amistosos
pel vell continent

Al llarg de la seva
història el club
ha jugat molts

duels internacionals

El Bayern té un lloc destacat al seu museu pel nostre club, fruit de les gires internacionals dels anys 20
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Ferm compromís amb la Diada Nacional

[Àngel Garreta] · Com és tradició de caràcter històric 
dins l’entitat escapulada, el CE Europa va estar pre-
sent als actes de la Diada Nacional de Catalunya, 
principalment a l’ofrena floral al monument de Rafael 
Casanova. L’entitat va depositar la clàssica represen-
tació floral amb els colors i el nom del club a peus del 
monument en un acte on els jugadors i tècnics dels 
equips prebenjamins de l’entitat van tenir el protago-
nisme d’enguany.

Acompanyats de pares, familiars i alguns socis, l’Eu-
ropa va estar un any més amb els clubs esportius 
catalans (i també del futbol català més modest) que 
se sumen tradicionalment a aquest acte simbòlic. A 
nivell de representació institucional, l’entitat va estar 

encapçalada pel president, Guillaume de Bode i el 
president de la Fundació, Joan Josep Isern. A l’en-
trega també s’hi va sumar la regidora d’esports de 
l’Ajuntament de Gràcia.

Desorganització total de l’acte

Enguany, l’acte d’ofrena floral de la Diada es va con-
vertir en un maldecap per les entitats més modestes, 
aquelles que fan cua, sense preferències, per entre-
gar les seves flors. A diferència d’altres edicions, cap 
membre organitzador ni de seguretat va filtrar els 
temps i moments d’entrada i sortida a la placeta del 
monument, fet que va provocar col·lapses, poca mobi-
litat per fer l’ofrena, una dedicació o les fotos de rigor 

així com una espera lenta -i castigada enguany sota 
la pluja- que va fer que les entitats esperessin més 
de dues hores i mitja de promig per realitzar l’ofrena.

Aquesta desorganització, que ha anat creixent al llarg 
dels darrers anys en un acte cada vegada menys po-
pular i més fred, va despertar veus entre les entitats 
presents a la cua sobre el replantejament del tipus 
d’acte simbòlic que aquestes podrien realitzar l’any 
que ve. 

En el cas concret de l’Europa, l’entitat va esperar el 
seu torn des de les 09:15 hores a les 12:02 del migdia 
per un moment de protagonisme d’un minut just. Un 
temps massa gran i on s’ha d’estar dempeus  

Àlex Delmàs donarà nom al clàssic trofeu
anual de la penya Torcida Escapulada

[Redacció] · La penya més jove del club, la Torcida 
Escapulada, va celebrar fa unes setmanes la seva 
tradicional i anual assemblea de socis. Els abonats 
torcidencs van aprovar, entre altres punts de l’ordre 
del dia, el canvi de nom del seu trofeu al millor jugador, 
que passarà a tenir el nom d’Àlex Delmàs. 

Així doncs, en finalitzar l’actual temporada 2013/2014, 
un jugador del Primer Equip escapulat ja no rebrà el 
trofeu ‘Millor Jugador’ -nom fins ara del premi- sinó 
el ‘Trofeu Torcida Escapulada Àlex Delmàs”. L’etern 
capità europeista, que l’ha guanyat en dues edicions 
anteriorment (08/09 i 11/12) afegirà el seu nom a la 
denominació d’aquest reconeixement. 

En un altre ordre de coses, la penya gracienca va apro-
var ampliar la varietat de productes de marxandatge 
amb noves incorporacions que ben aviat s’anunciaran. 
L’èxit dels calendaris de temporada de l’any passat 
-tot un èxit i esgotament d’existències- n’ha motivat 
l’impuls d’aquesta àrea. 
Així mateix, els comptes de la Torcida Escapulada 
presenten un balanç molt positiu malgrat la crisi, cosa 
que permetrà que el jove grup d’animació congeli el 
preu dels seus abonaments i productes un any més 
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La Quarta Catalana 2013/2014
L’Europa B comença la segona temporada des de la seva refundació amb la vista posada en l’ascens

Àngel Garreta 

Una temporada plena de can-
vis és la que té a la vista el 
segon equip sènior del Club 
Esportiu Europa. L’únic que 
no varia és l’objectiu: assolir 
l’ascens a la Tercera Catalana 
per, de mica en mica, situar el 
Filial a la més alta categoria 
possible sempre, és clar -per 
normativa- per sota del Primer 
Equip escapulat.

Enguany l’Europa B s’emmarca 
dins el grup 17 de Quarta Cata-
lana, categoria que afronta per 
segona vegada consecutiva 
després de no poder pujar l’any 
passat. L’equip va quedar se-

gon a la lliga -en aquesta divisió 
només puja directe el primer- i 
en la promoció entre els millors 
segons la sort no va estar de 
cara contra el Castellbisbal, 
equip que finalment va rebre el 
premi de pujar.
 
Enguany hi ha canvi a la ban-
queta. David Vilajoana -a la 
foto superior- agafa el relleu 
de Casimiro Arellano.

Després d’una pretemporada 
amb dues victòries, un empat i 
dues derrotes, l’equip gracienc 
ja només pensa en l’inici d’una 
lliga que es posarà en marxa 
aquest mateix cap de setmana 
rebent l’Albirex Nigata.

Enguany uns quants equips 
són cares noves al grup on 
pren part l’Europa i que té un 
nombre imparell de clubs. El 
conjunt europeista descan-
sarà la penúltima jornada de 
cada volta (jornades 16 i 33 
respectivament) i es veurà les 
cares en el darrer partit de tots 
-que pot ser decisiu- contra un 
històric del futbol català i, sens 
dubte, l’equip més famós del 
grup, el Poble Sec. L’equip 
blanc-i-blau ha començat de 
zero després d’una llarga i greu 
crisi esportiva.
Equips de renom territorial 
com el Barcino, Cerro Trinitat 
o Alzamora també formen part 
d’aquest grup 17  

Nou tècnic a la banqueta del Filial per encarar la seva segona temporada

Jornada 1       Jornada 18
EUROPA B - Albirex Nigata   Albirex Nigata - EUROPA B

Jornada 2       Jornada 19
GP3 Futbol - EUROPA B       EUROPA B - GP3 Futbol

Jornada 3       Jornada 20
EUROPA B - Barcino Dragons Barcino Dragons - EUROPA B

Jornada 4       Jornada 21
Guinardó - EUROPA B                 EUROPA B - Guinardó

Jornada 5       Jornada 22
EUROPA B - Catalonia B       Catalonia B - EUROPA B

Jornada 6       Jornada 23
Monopol - EUROPA B                  EUROPA B - Monopol

Jornada 7       Jornada 24
EUROPA B - MBD Lions        MBD Lions - EUROPA B

Jornada 8       Jornada 25
Monterols - EUROPA B                EUROPA B - Monterols

Jornada 9       Jornada 26
EUROPA B - Parc B           Parc B - EUROPA B

Jornada 10       Jornada 27
Olympia II - EUROPA B               EUROPA B - Olympia II

Jornada 11       Jornada 28
EUROPA B - PB Barcino        PB Barcino - EUROPA B

Jornada 12       Jornada 29
Cerro Trinitat - EUROPA B       EUROPA B - Cerro Trinitat

Jornada 13       Jornada 30
EUROPA B - Ciutat Meridiana     Ciutat Meridiana - EUROPA B

Jornada 14       Jornada 31
Alzamora - EUROPA B                 EUROPA B - Alzamora

Jornada 15       Jornada 32
EUROPA B - Alegria          Alegria - EUROPA B

Jornada 16       Jornada 33
(jornada de descans)                    (jornada de descans)

Jornada 17       Jornada 34
Poble Sec - EUROPA B               EUROPA B - Poble Sec

El més dolç retorn a Segona
L’equip sènior femení va estrenar-se amb victòria per 3-1 contra el màxim rival, el Sant Andreu

Àngel Garreta 

Un any després del descens 
de categoria de la Segona 
Divisió del futbol estatal a ni-
vells ‘domèstics’ catalans, el 
Femení A de l’Europa torna a 
situar-se al segon esglaó.

Havent protagonitzat una me-
teòrica temporada amb títol 
de lliga i ascens, l’equip dirigit 
per Carlos Navas ha tornat 
amb força a la categoria de 
plata estatal. El caprici del 
calendari havia emparellat 
l’Europa amb el seu màxim 
rival, el Sant Andreu -equip 
amb qui no havia pogut sumar 
a casa encara cap victòria en 

aquesta divisió-. L’estrena de 
les gracienques no va poder 
ser millor amb un 3-1 al Nou 
Sardenya per començar una 
lliga on l’equip europeista 
no vol ni sentir a parlar de la 
possibilitat de tornar a patir per 
mantenir la categoria.

El gruix del bloc de la tem-
porada passada ha renovat i 
diverses incorporacions con-
trastades i de qualitat haurien 
de permetre una temporada 
còmode, sense renunciar a 
res, però on l’equip haurà de 
donar sempre el màxim de 
sí mateix. No oblidem que 
la Segona Divisió és ja una 
categoria que exigeix ofici  
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L’Escola ja té planificada la temporada
Tot llest per un nou curs on els més menuts de la casa seguiran gaudint i aprenent de la pràctica esportiva

Redacció

Un setembre més, les famílies i 
els jugadors i jugadores de l’Es-
cola de Futbol del Club Esportiu 
Europa ja tenen a disposició dins 
la pàgina web el calendari vista de 
planificació i competició escolar. 

Aquest calendari és consultable 
dins aquest article o dins l’apartat 
corresponent de l’Escola al menú 
lateral dret inferior del portal web 
ceeuropa.cat. Qualsevol usuari 
de l’Escola, jugador/a o familiar, 
podrà tenir-lo disponible sigui 
guardant aquest full de paper de 
L’Escapvlat, sigui en format Excel 
(arxiu ‘XLS’) de forma digital.

Entre les dates més significades 
d’aquest calendari destaquen les 
de l’inici escolar, el dimecres 25 
de setembre i el dijous 26, segons 
el torn d’inscripció del nen/a.

Posteriorment, durant tot octubre 
hi haurà els tradicionals partits 
que no serviran de puntuació de 
lliga sinó per equilibrar les forces 
dels equips i evitar així grans 
diferències de qualitat entre les 
plantilles internes de l’Escola. 
Després del pont de Tots Sants, 
donarà inici el campionat escolar 
de lliga (dissabte 9 de novembre). 
Ja l’any 2014, pel 8 de març, 
finalitzarà la competició i acte 
seguit, el següent dissabte 15 de 
març, començarà la competició 
de Copa.

Les finals d’aquesta competició 
tindran lloc el dissabte 31 de 
maig. Com també és tradicional, 
tots els jugadors de l’Escola re-
bran -siguin campions o no- el 
seu reconeixement en la gran 
festa final del mes de juny, que 
l’any que ve caurà en el dissabte 
dia 14. Els dilluns 16 i 17 d’aquell 
mateix juny es realitzaran els 
darrers entrenaments escolars  

Curs 2013/2014
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La revifada mediàtica del futbol català
[Àngel Garreta] · És ben cert que el futbol català no viu 
l’etapa daurada de dècades anteriors. També és cert 
que cada vegada més són comptades les ocasions 
on les persones omplen un estadi d’un club modest. 
No obstant, en un segle XXI totalment diversificat 
en oci i cultura del lleure i amb l’atenció esportiva, 
malauradament, centrada només en Barça i Madrid, 
també és ben cert que a nivell de cobertura i infor-

mació és possible que el #futbolcat gaudeixi del seu 
millor moment de salut, tot i que això sembli fins a cert 
punt paradoxal. Als clàssics diaris de paper i ràdios, 
se sumen, des de fa anys, els mitjans digitals, les 
pàgines webs oficials i els portals temàtics específics.

Enguany, però, un nou salt endavant ha tingut lloc a 
les televisions. El passat diumenge BTV va oferir en 

directe per internet el partit Montañesa-Europa, amb 
l’excapità Delmàs de comentarista tècnic. La cobertu-
ra de la televisió local barcelonina pel que fa al futbol 
modest (també juvenil i femení) és excepcional.
Aquesta temporada també s’ha sumat La Xarxa amb 
un espai de diumenge espectacular. Abans al futbol 
modest s’hi anava i no se’n parlava. Ara se’n parla -i 
molt- buscant que la gent hi torni a anar 

‘Multifutbol’ a La Xarxa
Una de les novetats mediàtiques més importants 
que presenta el futbol català aquesta temporada 
-i una de les més espectaculars de la seva histò-
ria- és la de l’espai ‘En Joc’ de La Xarxa (ja sigui 
mitjançant la ràdio o la televisió, amb comentaris 
simultanis en tots dos suports).

Els diumenges, els aficionats al futbol modest po-
den seguir en directe les evolucions dels partits, 
amb connexions a cada camp, comentaris des de 
l’estudi, imatges en directe i de resums dels partits 
disputats i una cobertura més digna de la LFP que 
de categories territorials. Sens dubte, un cop d’aire 
fresc i molt important pels clubs catalans 

L’excapità Delmàs -esquerra- al costat del periodista Roger Matamoros -centre- i 
del jugador Joan Roig, de l’Horta, comentant en directe el partit Montañesa-Europa




