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I també...

El 2 d’abril s’acabarà de jugar el Cerdanyola-Europa > Pàgina 4 · Entrevista a Genís Blasco, golejador de l’Europa B a 4a Catalana > Pàgina 6

oPiniÓ / DestaCats

2

editorial

Les garrofes en joc

L’Europa torna a Ràdio Gràcia
Espai setmanal de mitja hora tots els dilluns a la tarda

Farà play-off el Primer Equip? En quina posició? Pujarà directe
de categoria el Filial? El Femení disputarà una històrica promoció a la màxima categoria del futbol? Se salvarà el Juvenil A del
descens de l’elit de base? Quants equips de base aconseguiran
un ascens?
Totes aquestes preguntes es començaran a respondre en les properes setmanes, quan les diferents competicions vagin finalitzant
de forma gairebé esglaonada en dependència del número total
d’equips de cada lliga i de la durada del respectiu calendari.
És l’hora de la veritat. Ja no hi ha temps per a més. Les principals
lligues arriben al seu moment clau i el que hagi tingut lloc en el
passat recent (dinàmiques, lesions...) ja no serveix per a res. És
blanc o negre. Tot o res. La gràcia de tot esport, l’adrenalina que
ens fa ser apassionats del joc, l’atzar, el treball, l’esforç i la sort.

Ja no hi ha temps
per a més.
Les principals
lligues arriben
al seu moment clau.

23 de març del 2014

D’entre tots els equips del club
destaquen quatre, els que,
per les seves característiques,
centren el seguiment setmanal dels mitjans informatius
del club: Primer Equip, Filial,
Femení A i Juvenil A. Són els
màxims exponents del seu
perfil d’edat o categoria.

[Redacció] · L’absència de pro-

gramació esportiva a les ones
de l’emissora municipal de
Gràcia (107.7 FM) fa una petita
i simbòlica pausa amb un espai
de mitja hora, tots els dilluns
a les 19:30 hores, anomenat
“100% Europa”.
L’espai, presentat per Aran
Solé, recupera l’esperit temàtic del desaparegut “Sempre
Endavant”, el programa que va
engegar el club a les ones de la
Vila i que va aturar-se en sec a
principis del 2010.
Aquest retorn, però, no té cap
tipus de connotació oficial. Si
bé el “Sempre Endavant” es

va impulsar -i presentar- des
del departament de premsa del
club com una plataforma comunicativa més dels seus mitjans,
el programa “100% Europa” és
totalment independent, sense
cap caràcter oficial i sense cap
responsabilitat del club en els
continguts i les opinions que
s’expressen a les ones.
La intenció d’Aran Solé, responsable de l’espai estrenat el
passat 3 de febrer, és intentar
ampliar en un futur proper la
mitja hora de durada de la programació esportiva europeista
a un mínim d’una hora.
D’aquesta manera els graciencs i les gracienques, ni que

sigui amb 30 minuts setmanals
testimonials, poden tornar
a sentir parlar d’esports i de
l’equip esportiu de referència
de Gràcia al dial de l’emissora
pública de la Vila.
El programa centra l’actualitat
del club especialment en la darrera jornada de lliga disputada
i entrevista els protagonistes
més destacats.
Malgrat que Ràdio Gràcia no
disposa de pàgina web oficial ni
sistema de ‘Podcast’ a la carta,
no es descarta poder escoltar
el programa per internet la
propera temporada, de forma
diferida

El Primer Equip aspira per segona temporada seguida a disputar el play-off d’ascens a Segona B. Enguany ho fa amb més
competència que mai. Si la temporada passada hi havia tres
equips destacats a Tercera, entre ells l’Europa, en lluita pel títol
fins al final i només una quarta plaça en rifa per la resta de clubs,
aquesta temporada fins a vuit equips, a dia d’avui, aspiren a les
quatre primeres places sense poder aventurar qui quedarà en
cada posició. Per la seva banda, i també per segon any, l’Europa
B busca l’ascens de categoria. Enguany el seu lideratge amb un
cert i relatiu marge còmode de punts fa pensar que s’aconseguirà
per la via directa.
Diferents són els objectius del Femení A i el Juvenil A. Les noies,
fora de tot pronòstic, viuen l’any més dolç de la seva història
lluitant per la zona alta de la Segona Divisió i aspirant a tot. Per la
seva banda el Juvenil A es baralla amb les adversitats per intentar
certificar la permanència al màxim nivell de base estatal
Aran Solé presenta tots els dilluns el programa “100% Europa” a Ràdio Gràcia
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La represa del Cerdanyola-Europa, el 2 d’abril
El duel, aturat el passat 16 de febrer al minut 39, se seguirà jugant a partir de les 20 hores
[Àngel Garreta] · Ja hi ha dia
i hora amb confirmació 100%
oficial de totes les parts per la
disputa dels minuts restants del
partit Cerdanyola-Europa de
la jornada 25 i que va quedar
suspès el passat 16 de febrer
al minut 39 del primer temps.
Així ho han confirmat els dos
clubs implicats i la Federació
Catalana. El duel es tornarà a
iniciar el dimecres 2 d’abril a
les 20 hores.

Segons l’acta que recull els
primers 39 minuts jugats, l’encontre s’iniciarà amb un lliure
directe favorable a l’Europa
des de la seva pròpia porteria
-per falta prèvia sobre el porter Rafa Leva-, defensant la
meitat de camp més propera

a la zona de vestidors i bar. Es
jugaran els sis minuts restants
de període i un mínim de dos
minuts d’afegit, que era el que
anava a allargar aquella meitat
el col·legiat en el moment de la
suspensió del matx.
Malgrat que els jugadors portaran pocs minuts sobre la
gespa, arribats a la mitja part
tocarà fer el protocolari descans de 15 minuts per poder
disputar, acte seguit, la segona
part. Així doncs, es jugaran un
mínim de 53 minuts, sense
comptar el possible afegit de
la segona part. El resultat al
moment de la suspensió era de
0-0 i el Cerdanyola disputarà la
resta del duel amb un jugador
menys per expulsió

Una imatge corresponent als primers 39 minuts del Cerdanyola-Europa

La història dels famosos 39 minuts
Cronologia de les accions de joc del partit i els fets que van portar-lo a la suspensió

[Àngel Garreta] · Corria el minut 38 del partit entre el Cerdanyola i
l’Europa quan l’àrbitre va expulsar el local Ramon amb vermella
directa. Arran de la decisió, les protestes locals van acabar amb
la també expulsió del tècnic. La negativa de l’entrenador Toni
Carrillo a abandonar el terreny de joc sense, segons les seves
pròpies paraules, una explicació del perquè de la decisió arbitral,
va propiciar una ràpida suspensió del partit. El col·legiat, davant
la negativa i en una breu discussió, no va dubtar en assenyalar
el camí de la ‘caseta’ donats els fets.

Un cop a la zona de vestidors i amb l’ambient més fred, els
presidents i els tècnics dels dos clubs van provar de convèncer
l’àrbitre per seguir jugant el partit. El col·legiat, al·legant la falta
de seguretat per l’exercici de les seves funcions un cop enrarit
l’ambient, va confirmar la decisió de no seguir jugant.
Analitzant futbolísticament els 39 minuts d’encontre, les dimensions de La Bòbila-Pinetons (les més petites de Tercera Divisió)
van provocar l’únic dibuix de partit possible: matx físic, de pocs
espais, molt contacte i joc extremadament directe d’uns i altres...
a més, a l’inici, fina pluja. Sobre la gespa, la pilota pràcticament
del porter Coca al porter Leva i de Leva a Coca. Amb prou feines
va fer en tot moment un parell de bots a cada meitat de camp
i ràpidament va ser refusada en llarg, amb intent d’orientació,
per part de les dues defenses.
El primer intent de remat clar no va arribat fins al minut 28, quan
Puchi, des de la frontal, es va girar sobre el seu eix i va provar
de connectar un xut sec que va marxar desviat, a la dreta de la
porteria visitant. Ràpidament va tornar a provar-ho Oriol Molins,
a l’àrea gran, va rematar fort pel centre de la porteria i Leva,
ràpid de moviments, va refusat el perill amb els peus.
Passada la mitja hora va arribar l’única ocasió de l’Europa abans
d’aturar-se el partit. Al minut 34 el conjunt gracienc, murri, va
servir ràpidament una falta i la pilota va caure oberta a l’esquerra
per l’internada a l’àrea de Cuadras. Aquest va engaltar un xut
sec al pal curt que va rebotar en el defensa Uri Serra. Això va
agafat el porter Coca a contrapeu i va haver de reaccionar per
evitar un gol en pròpia porteria, controlant finalment la pilota.

Les imatges de les dues expulsions que van desencadenar els fets

Al minut 38 l’assistent va cridar l’àrbitre cap a la seva posició per
decidir expulsar amb vermella directa el local Ramon després
d’una entrada sobre la sortida de Rafa Leva a l’àrea petita gracienca. La decisió va desencadenar tots els fets posteriors

23 de març del 2014

Primer equiP

5

Pedro Dólera, l’entrenador amb més partits
En la centenària història del club, l’actual tècnic supera tots els rècords de partits a la banqueta

Marcats en vermell al calendari
Els dies més importants del vincle Europa-Dólera

11 de juny del 2009

Pedro Dólera signa com nou entrenador del CE Europa. És
el setè projecte tècnic del club al segle XXI.
27 de juliol del 2009

Pedro Dólera dirigeix el primer entrenament.
1 d’agost del 2009

Primer partit -amistós- de Dólera i amb to internacional. L’Europa empata (1-1) amb la selecció de la Índia al Miniestadi.
23 d’agost del 2009

Primer trofeu -amistós-. L’Europa s’imposa al Camp del Centenari (0-1) i guanya el XXVIIIè trofeu Ciutat de Badalona.
30 d’agost del 2009

Primer partit oficial de lliga: Europa 2 - Amposta 1.
30 d’octubre del 2009

El periodista Èric Lluent inventa el terme “mètode Dólera” per
definir el millor inici de lliga de l’Europa en deu anys.
20 de desembre del 2009

El Primer Equip tanca, per primera vegada en 38 anys, una
primera volta invicte al seu estadi.
22 d’abril del 2010

Dólera, en una de les darreres rodes de premsa posteriors a un partit al Nou Sardenya

El tècnic renova per una temporada més amb l’Europa.
25 de maig del 2010

Tècnic revelació de Tercera als premis ‘Som Superior’.
28 de juny del 2010

Cristian Colàs deixa de ser el segon entrenador de l’Europa i
s’incorpora Daniel Contreras, fins avui mà dreta de Dólera.
7 d’agost del 2010

L’Europa alça el seu primer Torneig d’Històrics al Guinardó,
la primera gran fita del tècnic amb l’equip.
14 d’agost del 2010

Primer partit oficial de l’entrenador en Copa Catalunya. L’Europa s’imposa 0-2 a l’Olímpic Can Fatjó.
23 de maig del 2011

Dólera renova per dos anys amb l’Europa.
7 de juny del 2011

Premi ‘Som Superior’ com a millor tècnic de Tercera.
12 de febrer del 2012

Pedro Dólera suma 100 partits de lliga amb l’Europa.
22 d’abril del 2012

Vorejant el descens, la derrota 0-2 amb el Balaguer fa que
el tècnic posi el càrrec a disposició. L’endemà la directiva el
ratifica i garanteix la seva continuïtat pel curs següent.
28 d’abril del 2013

Europa 0 - Palamós 0. L’Europa es classifica matemàticament
per disputar el play-off d’ascens a Segona B.
26 de maig del 2013

Europa 0 - Arandina 1. Pedro Dólera dirigeix el seu primer
partit de play-off com tècnic de l’Europa.
6 de juny del 2013

El tècnic renova per dues temporades més.
11 de juny del 2013

Premi ‘Som Superior’ com a millor tècnic de Tercera.
18 de juny del 2013

Premiat com millor tècnic de Tercera per Ràdio Marca BCN
5 de gener del 2014

El Primer Equip signa la millor primera volta en punts (41)
de la seva història en campionats de lliga.
16 de març del 2014

Tècnic amb més partits oficials de la història: 190.

[Redacció] · En la present temporada Pedro Dólera compleix la seva cinquena lliga
al capdavant de la banqueta
gracienca. Contra l’Ascó, el
passat diumenge, va arribar a
190 partits oficials -entre lliga,
play-off i Copa Catalunya-,
superant així en 1 encontre el
registre de Josep Moratalla, el
tècnic que fins ara havia dirigit

més partits en la història de
l’entitat. Dólera, a més, ha estat
el primer que ho ha fet en temporades consecutives sense
sortir i entrar del club.
“Quan arribes aquí no imagines
que estaràs tants anys i un
cop hi ets no penses en cap
moment que t’estàs apropant
a un rècord de partits. Em

sento molt orgullós de poder
haver arribat a aquesta xifra,
senyal que ja porto una bona
colla d’anys aquí i que he pogut
deixar una petita marca des
de la meva arribada”, afirma
Pedro Dólera.
Només amb finalitzar l’actual
lliga regular, Dólera arribarà als
199 partits oficials
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Genís Blasco: “La clau de l’èxit de l’Europa B
és que som molt bon grup i amb qualitat”
Té 19 anys, porta més de 30 gols a la lliga i en el seu debut com jugador amateur és la primera vegada que juga de davanter
[À. Garreta] · És el jugador que suma més
gols dins l’equip més golejador de Catalunya, que no és cap altre que l’Europa B. Es
tracta de Genís Blasco, qui amb 32 dianes
encapçala la llista. En aquesta entrevista
coneixem una mica més la història d’aquest
‘nou’ davanter escapulat. Diem nou perquè
en Genís era fins ara... lateral!

Genís Blasco té actualment 19 anys i enguany debuta com a futbolista amateur en
categoria sènior. Format d’inici a la ‘FCB
Escola’, va arribar a l’Europa per militar
dins l’Aleví B i des de la seva entrada dins
la disciplina gracienca ja han passat deu
anys. En edat juvenil va militar les dues primeres temporades al Juvenil C i la darrera
temporada en edat de base la va completar
al Juvenil B de Preferent. Curiosament, tota
la seva vida ha militat de lateral esquerre,
que és la posició del camp on confessa
trobar-se més còmode. Al Filial gracienc
en Genís ha passat per ‘reciclatge’ i salta al
camp per jugar d’extrem, ja sigui esquerre
o a cama canviada per la dreta.
És un jugador alt (fa 1’92 d’alçada) i tot i
la corpulència, la seva velocitat és un dels
factors que destaquen del seu joc, a banda del joc aeri i un bon associacionisme
amb els companys. És un jugador sense
complicacions, que no destaca per floritures tècniques i defineix senzill de cara a
porteria. En aquesta entrevista hem volgut
descobrir una mica més qui és l’home de
moda a Quarta Catalana.
L’Europa B s’ha convertit en el primer equip
de Catalunya en arribar als 100 gols en
qualsevol categoria. Esperàveu aquesta fita
i fer tants gols al campionat?
No ho esperàvem i no érem conscients. Estàvem molt més concentrats en preparar els
duels, partit a partit, i intentar no perdre marge de punts, per tal d’augmentar la distància
respecte el segon classificat, l’Olympia. Però
sempre és molt agradable veure que les xifres
col·lectives són tant bones.
Ets el màxim golejador de l’equip amb 32
gols. T’ho esperaves? Et marques alguna
fita de gols fins al final de la lliga?
Sincerament al final de la primera volta amb
algun company de l’equip vam estar parlant
de xifres en broma, i vaig marcar-me com a
objectiu superar els 35 gols. Però realment
no li presto gaire atenció, prefereixo cent vegades que l’equip vagi guanyant i assolint els
objectius marcats. Al cap i a la fi, si es treballa

bé i sempre per l’equip, acaben sortint millors
registres individuals.
Un equip que goleja molt i sovint, com es
prepara per no confiar-se cada jornada?
La veritat és que quan hi ha partits tant còmodes tothom tindria tendència a relaxar-se. Per
això és molt important tenir sempre un alt nivell
d’autoexigència, sobretot en els entrenaments,
per anar millorant dia a dia.
Malgrat que la categoria sigui Quarta Catalana, el nom de l’Europa pesa?
Doncs realment sí, perquè pels altres equips
sempre és una motivació extra jugar contra
un club amb tant prestigi i més en aquestes
categories, però nosaltres intentem competir
el millor que sabem sempre, oblidant-nos de la
pressió que tenim per guanyar, i encara que hi
hagi vegades que no surtin les coses, almenys
desfensar la imatge del club com es mereix.
Mirant a l’horitzó, veus l’Europa B pujant
suficients categories com per a que el salt
dels joves al Primer Equip pugui tenir lloc
sense tantes diferències de divisió?
Espero que sigui així. De moment és complicat,
perquè s’acaba de crear l’equip i estem a la
darrera categoria i, a banda, som un grup de
gent molt jove, però no és impossible. Jo crec
que l’objectiu del club és aquest. Fa anys que
es deixen escapar bons futbolistes i tot perquè
acaben l’etapa de juvenils i el salt al primer
equip és molt gran.
Si el club, en endavant, no compra cap plaça
de divisió superior nosaltres intentarem anar
pujant poquet a poquet perquè en un futur es
confiï més en jugadors de la casa i no s’inverteixin necessàriament molts diners en jugadors
de fora, més ara que els juvenils estan a un
molt bon nivell.
Què destacaries de l’Europa B? On està la
clau de l’èxit?
La clau de l’èxit està en què som un molt bon
grup i amb bones qualitats individuals. Hi ha
molt bon rollo al vestidor, sobretot gràcies a
que tots som més o menys de la mateixa edat.
A l’hora d’entrenar i jugar, tots tenim molt clar
quin és el nostre objectiu.
Quins són els teus reptes personals? On et
veus d’aquí un temps?
Doncs l’any que ve, o d’aquí poquets anys,
m’agradaria jugar a alguna categoria més alta,
on el nivell d’intensitat fos més alt, i m’hagués
d’exigir més per a treure el millor de mi, futbolísticament parlant. Però de moment estic molt
a gust a l’Europa, i m’agradaria continuar-hi
durant alguns anys més

Genís Blasco és l’home de moda a Quarta Catalana i el seu ‘matrimoni’
amb el gol resulta sorprenent quan és en edat amateur que juga per
primera vegada com davanter. En les imatges superiors i inferiors, en Genís
en diferents moments de la present temporada amb el Filial.
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El capità Àlex Cano entra al ‘club 150’
El central europeista es converteix en el 22è futbolista amb més partits de la història del club
[Redacció] · Si fa uns dies era

Dani Valderas el jugador que
sumava 150 partits oficials de
lliga i play-off amb l’Europa,
ara ha arribat el torn del capità
Àlex Cano. El futbolista els va
complir al Nou Sardenya en el
partit disputat contra el Manlleu. Cano, malgrat ser central,
també és històricament dels
més golejadors, sumant ni més
ni menys que 25 dianes des de
la seva arribada al club.

Així, el futbolista escapulat ocupa el 22è lloc de la història en
partits disputats (150) i el 31è
en gols marcats (25). Un total
de 12.824 minuts ha defensat
els colors de l’Europa des de
la temporada 2009/2010, la de
la seva arribada, fins al partit
número 150.
Dels duels disputats, 148 són
de lliga i 2 de play-off, els jugats
la passada temporada contra
l’Arandina

El Femení busca el millor any de la història

La realitat està superant, en positiu, qualsevol previsió optimista per un equip retornat a Segona
[Àngel Garreta ] · Recent re-

tornat a la divisió de plata del
futbol estatal, el Femení A de
l’Europa lluita ara mateix per la
segona posició del seu grup i,
per la condició de filial del líder,
l’Espanyol B, qui quedi segon
serà l’equip que disputi una històrica promoció a Primera. Per
arribar a aquesta privilegiada
posició ningú ha regalat res al
quadre gracienc.
Per parlar de la particular
història d’aquest grup potser

és necessari retrocedir fins fa
tres estius. Al final de la temporada 2010/2011, el conjunt
dirigit llavors per Siscu Pujol
va signar la millor classificació
des de la creació de la secció
l’any 2001. L’equip va acabar
setè de la Segona Divisió del
futbol estatal. Res feia pensar,
a priori, en el desenllaç de la
temporada següent, on l’equip
va perdre la seva condició
de club de categoria estatal
després de vuit temporades
seguides a l’equivalent a la

‘Segona A’ del futbol femení
des de la seva molt meteòrica
arribada l’any 2004.
Aquell fort i inesperat cop moral
va tenir un fruit positiu: plantar,
inconscientment, una petita llavor. Un cert gruix de jugadores
que van formar part de l’equip
descendit va renovar el seu
compromís amb el club i, amb
uns quants reforços externs
i alguna jugadora pujada de
l’equip B, les europeistes van
conjurar-se, junt amb el seu

nou entrenador, Carlos Navas,
per fer del camí per la territorial
catalana un trànsit ràpid. Així
va ser, obtenint un merescudíssim títol de lliga i ascens
de categoria per retornar a la
Segona Divisió.
En aquest retorn el compromís
de tot el bloc del Femení A s’ha
mantingut intacte, fins i tot amb
les comptades però molt ben
triades incorporacions. Sobre
el paper, a l’estiu ja es veia
que l’equip probablement, per
noms, nivell, joc i mentalitat,

no patiria per mantenir la categoria i ocuparia una zona
còmode a la lliga per poc bé
que es desenvolupés el curs,
però poca gent fora d’aquest
vestidor esperava estar enmig
de la baralla entre els grans.
La realitat actual de l’Europa
està presidida per un mar de
felicitat. Es podria donar per fet
que s’establirà un nou registre
històric de classificació. I la
promoció? Un repte impossible? Mai se sap!
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Quan el Primer Equip de l’Europa salta a la gespa per disputar els partits de lliga de Tercera Divisió al Nou Sardenya, un equip de base espera pacient a la gespa per fer-se la foto
amb els onze jugadors d’inici.
Al periòdic L’Escapvlat us estem mostrant les imatges d’aquesta temporada. Hem publicat
fins ara, en aquest ordre, Benjamí A, Cadet B, Aleví H i Benjamí C, Infantil B i Prebenjamins A i B. En aquest número, acompanyant aquestes línies, figuren de dalt a baix i
d’esquerra a dreta: AlevíA-AlevíC, Aleví D, Aleví E, Infantil C i Infantil D.
El departament de premsa realitza a cada partit aquesta fotografia. Els familiars interessats en rebre una còpia (de franc) al seu e-mail, han d’enviar un correu amb l’assumpte
“foto onze base” a web@ceeuropa.cat i especificar clarament equip i sobretot dia de la foto. El departament respondrà al correu adjuntant la fotografia corresponent a alta qualitat.

