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editorial
Evocant tota una generació

El nom de l’Europa està molt relacionat amb la Copa Catalunya 
des de fi nals de la dècada dels 90 del segle passat. Els dos títols 
consecutius obtinguts contra el primer equip del FC Barcelona 
(1997 i 1998) van suposar tornar a posar de moda un club que, 
des que va baixar de Segona A a fi nals dels anys 60, havia estat 
mancat d’alegries importants. 

De fet, per a tota una generació va ser motiu de vinculació al blau 
escapulari. Per no anar més lluny, aquell doblet de Copa Catalu-
nya va acabar de declarar l’amor incondicional a l’Europa a bona 
part de la gent que fa el diari que el lector té ara a les mans. 

Tant és si una entitat pertany a l’elit d’aquest esport o a categories 
més modestes. Cada cert temps, és cíclicament necessari donar 
alegries, fer petites gestes que enganxin noves generacions 
que puguin allargar la centenària vida esportiva i social del club. 
Arribar als quarts de fi nal de la Copa Catalunya fa pensar en els 

millors moments en aquest tro-
feu i evoca tota una generació 
a fer memòria de quan érem 
més joves.

Cert és que l’Europa no juga 
ara una fi nal. Només són uns 
quarts. Cert és que el rival no 
és el primer equip blaugrana, 
sinó el seu equip fi lial -des 
d’enguany poden participar els 

conjunts ‘B’ de les categories estatals-, però el fet de posar els 
peus en la ronda més llunyana des del títol aixecat l’any 1998 fa 
tornar a reviure l’idili -sovint molt romàntic- d’aquesta entitat i la 
seva massa social amb aquesta competició.

Bé és cert que la Copa Catalunya actual no té res a veure amb 
la de fa dues dècades, molt més vital, competitiva i interessant 
per a tothom. Però no deixa de ser la copa del nostre país, la 
tractin com la tractin els estaments federatius i alguns clubs d’elit. 
Perquè forma part de la memòria de la generació que té ara entre 
30 i 40 anys, perquè va donar impuls al club al tram fi nal del 
segle passat i perquè un títol ofi cial sempre és un títol, l’afi ció de 
l’Europa té dret a gaudir d’una Copa Catalunya on, si bé és difícil 
passar de ronda, la podrà assaborir a casa, al Nou Sardenya, 
en família, contra un equip professional de renom i centrant, per 
unes hores, l’atenció dels focus del futbol català 

Arribar als quarts
de fi nal de la

Copa Catalunya
fa pensar en els
millors moments
en aquest trofeu

l’enquesta
Que juguin lliga els equips sense con-
vocats mentre hi ha Copa de Regions...

A) És intrascendent a aquestes alçades
B) Els clubs fan bé de mirar per ells
C) Adultera la competició

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

Comptant 38 jornades i play-off
de 6, el calendari de lliga...

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Cal reduïr-lo a 18 equips

Ja està bé com està ara

Inici al setembre i més partits en dimecres

32,4%

[Redacció] · L’Europa jugarà els 
quarts de fi nal de la Copa Ca-
talunya i ho farà, a partit únic, 
rebent a casa el Barcelona B 
de la Liga Adelante.

Aquesta temporada és la pri-
mera que, obertament, els 
fi lials poden prendre part tant 
de la Copa Catalunya Absolu-
ta com de la Copa Catalunya 
Amateur. Així, i com és lògic, 
no hi ha precedents entre 
l’Europa i el Barcelona B en 
aquesta competició, si bé n’hi 
ha amb el primer equip blau-
grana en el que suposen dos 
dels moments més importants 

de la història recent de l’enti-
tat. Els anys 1997 (3-1) i 1998 
(1-1 i per penals) l’Europa es 
va imposar al primer equip del 
FC Barcelona en la fi nal de la 
competició, fet que va suposar 
el doblet amb què l’Europa té, 
a les seves vitrines, dues copes 
de Catalunya.

A nivell de partit ofi cial, el dar-
rer precedent entre Europa i 
Barcelona B data del 18 de 
maig del 2008, amb un 0-1 
favorable al conjunt blaugrana. 
En aquella jornada de lliga, 
la darrera (38), el Barcelona 
B dirigit per Pep Guardiola i 

que tenia com a segon tècnic 
a Francesc ‘Tito’ Vilanova, va 
proclamar-se matemàticament 
campió del grup V de Tercera 
Divisió al Nou Sardenya. 

En aquell equip van jugar dos 
futbolistes que després serien 
campions del món (Sergio 
Busquets i Pedro Rodríguez) i 
dos més que actualment militen 
a primera divisió: Abraham i 
Vïctor Sánchez, aquest últim 
format entre el Juvenil A i el 
Primer Equip de l’Europa en 
la temporada que el club va 
disputar a Primera Catalana 
(2004/2005) 

Un derbi de Copa

Imatge del 2008 en el darrer precedent ofi cial. A la foto, Àlex Delmàs i Sergio Busquets

Europa-Barcelona B el dimecres 12 de novembre a les 20:30 hores

54,1%

L’Escapvlat per dins...

“L’Escapvlat” és un mitjà de comunicació 
ofi cial del CE Europa que depèn de forma 
directa del Departament de Premsa i vinculat 
amb els altres canals del club (web i xarxes 
socials) a nivell informatiu corporatiu. 
“L’Escapvlat” està produït per DeBarris, 
SCCL. “L’Escapvlat” té una periodicitat de 
caràcter mensual amb 2.500 exemplars.
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La nit més llarga de les nostres vides
[Àngel Garreta] · Molts europeis-
tes no oblidaran mai la nit del 8 
d’octubre del 2014. Al minut 10 
de la disputa del partit interset-
manal de lliga entre l’Europa i 
el Palamós, una espectacular 
topada involuntària entre el 
palamosí Calvo i l’escapulat 
Alegre va acabar amb el lateral 
dels graciencs a terra.

El jugador va quedar inconsci-
ent i amb la llengua a la gola. 
Per sort, va poder ser tractat 
ràpida i eficientment sobre 
la gespa gràcies a la ràpida i 
impagable ajuda dels fisiotera-
peutes d’un i altre club i a les 
posteriors atencions mèdiques 
de l’unitat mòbil que el va 

acabar ingressant a la clíncia 
del Pilar de Barcelona minuts 
després. Un tub (o cànula) de 
Guedel, especial per situacions 
així, va salvar la vida del juga-
dor sobre la mateixa gespa.
 
El propi futbolista, ben entrada 
la nit, va poder parlar amb al-
guns companys i fins i tot veure 
des de l’hospital la seqüència 
de fotos de la seva topada i 
l’ensurt posterior que va deixar 
en el cor de tots els europeistes 
i seguidors del futbol català 
presents al Nou Sardenya.

Un estadi, el gracienc, que 
vivia el retorn del Primer Equip 
com a local després de dos 

mesos d’exili. El lateral afirma 
que recorda els deu primers 
minuts de joc, però res arran de 
la jugada on va ser involuntari 
protagonista.
 
El divendres de la mateixa 
setmana, Alegre va passar per 
l’entrenament de l’equip per 
tranquil·litzar els companys. 

Contra el Prat, el dia 12, va ser 
descartat de la convocatòria 
per precaució, però el jugador 
es troba perfectament recupe-
rat i a disposició de l’entrenador 
per tornar a competir i fer el que 
més li agrada: jugar a futbol. La 
nit més llarga dels temps mo-
derns va tenir final feliç 

Un tub de Guedel salva la vida del lateral Albert Alegre en la disputa de l’Europa-Palamós

En cap lloc com al Nou Sardenya
[À. G.] · El dia va arribar. El Primer Equip de 
l’Europa va tornar als entrenaments sobre la 
superfície de casa seva, el Nou Sardenya. Ho 
va fer just dos mesos i un dia després d’haver-
se d’exiliar entre Santa Coloma de Gramenet, 
la Teixonera i el Camp de l’Àliga per les obres 
de l’estadi.

Les obres que han deixat 61 inhabilitat el Nou 
Sardenya arriben a les seves hores finals d’in-
tervenció. En un ràpid cop d’ull res no sembla 
variar, però l’estadi presenta petites novetats de 
dimensions i distribució d’espais que tot seguit 
repassem, de forma visual, en aquest article.
 
Resoldre els problemes de filtració d’aigua a 
les instal·lacions inferiors del Nou Sardenya 
ha estat l’objecte de l’obra, però altres ele-
ments paral·lels tindran una afectació directa 
del resultat final. Un cop finalitzades totes les 
intervencions, el Nou Sardenya tindrà:

1) Més separació lateral: El rectangle de joc 
mantindrà la mateixa distància des de les línies 
de fons a les valles de públic, però guanyarà 
espai des de les línies de banda al lateral (per 
un cantó) i a la tribuna baixa (per l’altre). Si bé 
les dimensions de joc seran les mateixes, els 
jugadors no tindran la valla de separació tant al 
damunt i podran, fins i tot, tenir mig metre més 
d’espai per apurar la frenada de les curses quan 
intentin, per exemple, salvar una pilota que surti 
per fora de banda. Això, però, ha sacrificat, 
arquitectònicament a la força, bona part de la 
comoditat de la primera fila d’espectadors del 
lateral.

2) Noves banquetes: La reforma de la zona 
de banquetes ha suposat guanyar dos seients 
més. Ara podran seure a la banqueta 10 perso-
nes enlloc de les 8 que podien fer-ho fins ara.
 
3) Millor visibilitat des de tribuna: El fet de 
retirar mig metre enrere les valles del límit de 
la graderia permetrà, des de la tribuna alta, 
veure millor el lateral de joc de la tribuna baixa 
i guanyar, per exemple, visibilitat dels córners. 
Hi sortiran guanyant els espectadors i també 
els angles de les càmeres de TV.
 
4) Pas més ample per la zona de bar: Una de 
les intervencions paral·leles que s’han efectuat 
ha afectat la sortida del bar del Nou Sardenya. 
Ara es guanya gairebé un metre de distància 
entre la porta del bar i la barana delimitadora 
exterior. Això permetrà dues coses: d’una 
banda, una col·locació de taules exterior mès 
còmode i, de l’altra, un pas de persones més 
ampli i fluid.
 
5) Més zona d’acomodació de fotògrafs: A 
nivell periodístic, una de les limitacions més 
grans que ha presentat el Nou Sardenya des de 
la seva construcció és la situació dels fotògrafs 
a peu de camp. L’estret marge entre la línia de 
fons i les valles laterals no permetia, fins ara, 
que una persona estigués ocupant aquell espai, 
obligant-la a quedar-se a la zona del túnel de 
vestidors o directament als gols. Ara, amb la 
separació de les valles, els fotògrafs es podran 
acomodar, principalment, al llarg de la zona 
lateral. El sacrifici de l’espectador ha activat 
involuntàriament aquesta possibilitat 

Dos mesos i un dia després d’iniciar-se les obres, el Primer Equip va tornar a casa
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Primer ‘KO’ europeu de Catalunya

[Redacció] · La selecció ama-
teur de Catalunya tenia el 
públic del futbol català molt 
ben acostumat a l’èxit després 
d’aixecar dues copes de la fase 
estatal de la Copa de Regions 
UEFA i arribar a la final europea 

de la passada edició. Enguany, 
el combinat català, amb la 
presència de cinc europeistes 
a les seves files (Cano, Putxi, 
Padilla, Guzman i Nils), no va 
poder amb la regió de l’est 
d’Irlanda, combinat classificat 

per a la fase final. La lliga es va 
aturar dues setmanes a finals 
de setembre per disputar la 
competició a Moldàvia.

Allà, el combinat català va 
guanyar el primer partit per 

0-4 davant l’AF Piatykhatska 
d’Ucraïna i va signar la seva 
golejada més gran de la història 
amb un 0-10 davant els amfitri-
ons de l’ARF Telenesti.

Per diferència de gols contra 

aquests dos combinats, Cata-
lunya tenia prou amb un empat 
amb l’East Region d’Irlanda per 
passar el grup, però el conjunt 
verd del nord d’Europa va gua-
nyar 0-1 i va obtenir el bitllet per 
lluitar pel títol final 

La selecció UEFA no va poder superar l’East Region d’Irlanda en la fase intermèdia de la Copa de Regions

Contreras: “Treballem de forma integrada”
[Àngel Garreta] · Un club sem-
pre s’ha associat a la figura 
de la seva estrella futbolística, 
del president o de l’entrenador, 
però dins d’un cos tècnic el que 
s’anomena segon entrenador 
fa, cada cop més (a l’Europa 
i arreu) una funció específica 
molt important. Dani Contreras 
ens parla d’això i molt més.

La pretemporada, el pas per 
la Copa Catalunya i l’inici de 
la lliga dóna bon balanç…
La dinàmica és molt positiva 
considerant que hem canviat 
molts jugadors de la plantilla 
en comparació a la temporada 
anterior i l’exili de camp que 
hem patit. L’adatapció ha resul-
tat bona i tot ha acompanyat. 
La dinàmica també és també 
ascendent i anirem a més.
 
Dins el cos tècnic quin rol 
i quines atribucions té el 
segon entrenador?
És l’ajudant del tècnic. És qui 
intenta controlar aspectes que, 
per volum de feina, el tècnic 
principal no pot controlar per 
complet. Intentes també estar 
més proper als jugadors i con-
trolar altres detalls. En el meu 
cas concret també porto més la 
parcel·la defensiva de l’equip 
de la mateixa manera que el 
preparador de porters fa amb 
els porters. És una figura que 
complementa. 

Com arribes a formar part del 
cos tècnic del club?
Coneixia en Pedro Dólera de 
jugar contra ell a futbol i des-
prés vam coincidir en els tres 
nivells del curs d’entrenador 
i vam formar una amistat. Al 
Marianao ell era l’entrenador 
del primer equip i jo del filial. Al 
seu segon any a l’Europa, amb 
la marxa de Cristian Colás, em 
va trucar.
 
Entre Dólera i tu, totes les 
decisions tècniques es con-
sensuen?
Hi ha una base d’idees que 
pensem el mateix. També pen-
sem diferent en algun detall 
concret, com tothom. No hi ha 
dues persones iguals. De ve-
gades la meva aportació en un 
aspecte concret és la idea que 
s’aplica definitivament, d’altres 
vegades ell ho té molt clar i 
s’aplica una altra cosa i tots 
ens la fem nostra. En Pedro 
és molt treballador i dialogant 
en les decisions. No es tanca 
en banda a escoltar. Crec que 
això de vegades cap a fora no 
ho sembla i és una capacitat 
que té poc focus d’atenció.
 
De vegades veiem als partits, 
amb l’Europa i altres clubs, 
que el segon entrenador 
salta a donar una instrucció 
a un jugador sense haver 
discutit la jugada amb el pri-

mer entrenador. Com s’acon-
segueix aquesta coordinació 
d’idees i que el que diu el 
segon no soni incoherent?
D’una banda portes molts anys 
treballant amb l’altra persona. 
D’altra banda, durant la set-
mana de torn hi ha molt treball 
previ i ja has previst, estudiat 
o comentat moltes opcions de 
joc, teves i del rival i com rec-
tificaràs una posició o reaccio-
naràs a un imprevist. Com he 
comentat, jo porto també molt 
la part defensiva i de vegades 
m’aixeco a donar una instruc-
ció a Cano o Alberto o Víctor 
Duran perquè és un concepte 
que ja hem recordat durant la 
setmana i que no ens arriba 
de nou.

El pes de la història de l’Eu-
ropa com es gestiona?
Amb el temps t’adaptes. Al 
principi xoca una mica perquè 
potser treballes i fas un esforç 
no recompensat i es donen 
molts comentaris al voltant. 
Però cada vegada estem més 
còmodes amb la manera de fer 
de tothom i entenem que és 
així. En un altre tipus d’equip 
no tens cap pressió histórica 
ni comentaris al voltant soci-
alment, però tampoc tens res 
més. Jo prefereixo mil vegades 
un entorn Europa que no qual-
sevol altre tipus de club sense 
esperit 

Entrevista amb el segon entrenador de la primera plantilla del Club Esportiu Europa

L’East Region -a l’esquerra- i la selecció catalana, la cara i la creu de la fase intermèdia
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Llauradó: “Per l’Europa és important la solidaritat”
Entrevista amb el president del Fòrum Samitier i organitzador del partit contra la ceguesa

[Àngel Garreta] · El 26 d’octubre 
el Nou Sardenya acollirà (a les 
12 hores i per 3€) el partit con-
tra la ceguesa que organitza el 
Fòrum Samitier en benefici de 
la Fundació Barraquer i en què 
col·labora el CE Europa. La 
pàgina web oficial de club ha 
entrevistat a Jaume Llauradó, 
president del Fòrum, per parlar 
sobre aquest acte solidari.

D’on neix la idea d’aquest 
partit?
Des de la Fundació Barraquer 
ens demanen al Fòrum si po-
dem col·laborar per organitzar 
un partit de futbol benèfic. La 
Fundació fa una feina huma-

nitària molt gran, no només 
aquí sinó també en països més 
necessitats i on els recursos 
gairebé no existeixen. Ens va 
encantar la idea. Crec que és 
fins i tot obligació col·laborar en 
un tipus de tasca així.

Com entra en joc l’Europa en 
aquest esdeveniment?
L’Europa és un dels clubs 
històrics de la nostra ciutat i, 
a més, un club solidari. Sense 
l’Europa no hauriem pogut fer 
aquest partit. Em vaig posar 
en contacte amb el president 
De Bode i s’hi va sumar ràpi-
dament, perquè per l’Europa 
també és important la solida-

ritat... i aquí estem, preparats 
per intentar que sigui un èxit.

Fòrum Samitier i Europa ja 
tenen pràctica en organitzar 
partits així...
Sí, molta. De fet amb Fòrum 
Samitier, Europa i Marató de 
TV3 hem organitzat molts 
partits de La Marató en aquest 
estadi. Tothom sap que l’Eu-
ropa és un dels clubs més im-
portants a Barcelona i tothom 
coneix que destaca per la seva 
col·laboració en tot allò social. 
Podem estar molt orgullosos 
d’ell tots els europeistes. Parlo 
en plural perquè sóc soci del 
des de fa més de 12 anys.

Ara només falta que la gent 
s’animi!
I tant! Serà un partit molt in-
teressant, divertit, passarem 
una bona estona, vindran 
cares conegudes, actors, 
periodistes, exjugadors...  
És senzillament un partit di-
ferent i poc habitual. Aquest 
any tindrem també diferents 
sortejos importants durant el 
propi partit, així que a banda 
de fer una tasca humanitària 
i col·laborar amb l’objecte del 
partit, qui vingui i participi enca-
ra podrà marxar a casa amb un 
regal que tindrà certa gràcia. 
Convido a tothom a participar 
d’aquesta solidaritat 

Obres al Camp de l’Àliga fins a finals d’any
El recinte on juguen els equips de la Fundació es posarà estructuralment al dia

[Redacció] · Del 14 d’octubre 
al 31 de desembre del 2014 
el Camp de l’Àliga realitzarà 
obres parcials en diverses 
estructures del recinte, espe-
cialment la zona de vestidors. 
Enguany doncs, per una cau-
sa o una altra, les dues instal-
lacions esportives del CE 
Europa hauran patit llargues 
obres d’adaptació.

En el cas de l’Àliga s’efecturan 
les següents actuacions:

1) Substitució de la fontaneria 
i instal·lacions de baixa inten-
sitat als vestidors.

2) Dotació de sistemes de 
ventilació forçada.

3) Obra civil: Substitució de 
graons d’accés a les dutxes 

per paviment inclinat, canvi 
de portes interiors i exteriors 
a metàl·liques galvanitzades 
i de 80cm per compliment 
de normativa (mestratge de 
claus), tancament de finestra 
exterior, actuacions exteriors 
de baranes en les grades i 
papereres entre d’altres.

Revestiments de sostre i terra 
i parament vertical, borada a 
rajoles i/o substitució de les 
que estan trencades, substi-
tució dels penjadors.

4) Sistemes de detecció de 
presència, dipòsit d’aigua que 
permet control de legione-
losi, reparació d’incidències 
elèctriques al bar, revisió de 
l’enllumenat exterior, dotació 
d’extintors entre d’altres me-
sures de seguretat.

5) Es deixarà la instal·lació per 
futurs sistemes de captació 
d’energia solar, així com una 
nova divisió dels vestidors.

La intervenció consta de dues 
fases: 4 vestuaris més un WC 
en la primera i 4 vestuaris més 
un WC en la segona, per tant 
l’afectació serà a 4 vestuaris. 
La sala de màquines estarà 
afectada durant tota la obra 
incidint el mínim possible en 
l’ús de la instal·lació.

D’aquesta manera es preveu 
que, si bé tota obra és una 
molèstia tingui la dimensió que 
tingui, la mateixa afecti en la 
menor mesura possible a la 
realització d’entrenaments i 
a la disptua de partits, evitant 
haver d’anul·lar en cap mo-
ment l’activitat esportiva 

El partit contra la ceguesa 
es disputarà al Nou Sarde-
nya en benefici de la Fun-
dació Barraquer, que és 
una entitat amb l’objectiu 
de facilitar assistència of-
talmològica, per contribuir 
a millorar la salut visual 
de les poblacions sense 
accés a cures sanitàries. 

Aquesta iniciativa altruista 
fundacional neix com a 
continuació i actualització 
de l’Obra Social del Dis-
pensari Barraquer creada 
el1941.
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Calendari 2014/2015 de l’Escola de Futbol
Pla mensual de desenvolupament d’entrenaments, partits, lliga i copa del sistema intern de competició
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[Redacció] · L’Europa ha per-
dut un dels seus porters més 
llegendaris, Àngel Martínez. 
L’exjugador de les temporades 
49/50 a 53/54 va morir a fi nals 
del mes passat i va ser enter-
rat el 23 de setembre a l’edat 
de 86 anys. Martínez va seguir 
anant al Nou Sardenya fi ns fa 
uns cinc anys quan, malalt, ja 
li era impossible l’esforç i as-
sumir les fortes emocions.
 
Àngel Martínez Casau va ar-
ribar a l’Europa la temporada 
1949/1950 procedent de La 
Bisbal i va militar en clubs 
com Atlètic Barcelonès, Vic i 
Manlleu. La seva millor etapa, 
però, va coincidir amb el re-
torn de l’Europa a Tercera. Va 
jugar 103 partits ofi cials (32 la 

50/51, 28 la 51/52, 17 la 52/53 
i 26 la 53/54) i va passar a la 
història com un dels porters 
més valents del club. 

El soci i historiador Ramon 
Vergés recorda Martínez “com 
un temerari. En el bon sentit. 
Anava amb tot als peus dels 
davanters, amb el cap per da-
vant”. Vergés recorda que era 
habitual veure el porter amb el 
cap embenat fruit del seu estil 
de joc. “Un empleat li anava a 
buscar gel per posar-li al cap, 
però Martínez seguia jugant”, 
apunta.
 
Un cop retirat, la seva pre-
sència al vell estadi i al Nou 
Sardenya era habitual. Fidel 
seguir de l’equip, ho va ser 

fins als seus darrers dies. 
Era habitual veure’l per la 
graderia com un europeista 
més. Els socis més veterans 
de l’Europa guarden un sentit 
record d’Àngel Martínez i els 
més joves segur que el re-
corden com una de les veus 
protagonistes del documental 
del Centenari dirigit per Carles 
Balagué. Allà Martínez, amb 
el seu positivisme i humor, 
descriu com en un partit va 
quedar inconscient i va des-
pertar pel camí ja a tocar de 
casa, mentre el traslladaven. 

El seu vincle amb l’Europa 
s’allarga fi ns i tot familiarment, 
donat que un dels seus fi lls 
treballa al mític bar Les Eures 
de la Plaça de la Vila 

Àngel Martínez: dol per la mort d’una llegenda
El porter, clau en la recuperació del club a meitats del segle passat, va morir als 86 anys


