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IMPRESSIONANT | Recent ascendit, es baralla entre els quatre millors equips de l’elit

L’Europa revoluciona la màxima
categoria del futbol juvenil
TEMA DE PORTADA

El Juvenil A
ha superat
diversos
registres
i rècords
aquesta
temporada

Un equip
a Divisió
d’Honor és
la base per
a consolidar
un Primer
Equip fet
a casa

LA FIGURA
El futbol està acostumat, socialment, a valorar èxits i triomfs
en base als jugadors i, dins de
les plantilles, especialment els
davanters. En algunes ocasions,
però, resulta manifest que els
èxits col·lectius d’alguns equips
són el mirall del seu entrenador.
El Juvenil A de l’Europa té molt
bons jugadors (sense això, no hi
ha bon entrenador que valgui),
però saber portar jugadors
bons, conjuntar-los, treure’n el
màxim rendiment i mantenir
al 200% el gen competitiu és, al
juvenil europeista, cosa del seu
tècnic, Gonzalo Riutort (foto).

D

ivisió d’Honor. És fàcil
de dir, però són paraules
majúscules. Tan majúscules com
que l’Europa només ha militat
dins la màxima categoria juvenil
del futbol estatal durant 10 temporades (que la vinent seran 11
amb la permanència ja al sac).
El curs esportiu que
ens ocupa és veritablement excepcional gràcies a la bona feina
del tècnic Gonzalo Riutort, el
seu ‘staff ’ i una plantilla de jugadors de qualitat i amb molta
ambició. El tècnic admet que
no s’esperava que la temporada
fos exageradament bona “però
també haig de dir que, si som
realistes, el fet només de la permanència ja és un gran objectiu
per un club com l’Europa si mirem contra qui competim i els
recursos que tenim”. Riutort
resumeix tots els èxits en una
paraula:
paraul
ula: ambició.
ambició. “en el fons sempre so
ssom
m ambiciosos en qualsevol
circumstància
circ
cum
u sttàn
à cia i tothom somia en
ferr coses
cose
ses grans. L’any passat a Lliga
Nacional
Na
aci
cional l’objectiu no era pujar
però vam intentar fer una
temporada
gran tempo
porada i millorar els ob
objectius

mínims marcats. Tenir aquesta am- categoria. L’única dosi necessària
bició ens va fer estar a dalt”, apunta és la pacìencia. Si mirem el nostre historial, jugadors que després
el màxim responsable escapulat.
Pensant en el futur que s’hagin consolidat o bé a l’Europa
poden tenir els seus jugadors, l’en- o bé a un altre equip, sempre han
necessitat d’un primer
trenador incideix
any de marxar cedits o
en què “l’experipassar pel Filial abans
ència ens diu que
La clau de tot és
de saltar a Tercera”.
és molt complicat
l’ambició. Estic
Quant a la pròpia Dique en el primer
rodejat de gent
visió d’Honor “l’any
any d’amateur un
molt treballadora
que ve serà molt més
juvenil de Divisió
complicat. Ja no dod’Honor rendeixi
narem la sorpresa ni
bé, el que se’n diu
bé, al 100%, a categories com Ter- serem nous. Si mirem la història de
cera Divisió. A curt-mig termini la la categoria, hi ha 7 o 8 equips que
engran majoria de ll’actual
actu
tual plantilla
són professionals i la resta no, i en
juvenil pot
tre aquests, qui té la sort d’aguantar
arribar a
un any, si no és al segon és al
aquesta
tercer però acaba baixant.
El 50% de no professionals baixen. Aquesta
categoria és molt i molt
difícil i cal una estructura potent per assegurarr
bones generacions”. Pr
PreP
eguntat a mesos vista “el
meu futur és la propera
setmana, mantenir l’equip
endollat. En funció del
del que
se’ns presenti a ffinal
i al de lliin
ga es prepararà
p epararà la
pr
següent”
segü
üent” 

“

“

Àngel Garreta

EQUIP REVELACIÓ



L’estiu del 2017
el Juvenil A de
l’Europa inicia

una nova etapa més dins la
darrera dècada.
El retorn de Gonzalo Riutort
a les banquetes gracienques
genera il·lusió entre els
entesos del futbol de base,
que coneixen bé la seva
figura, trajectòria i mèrits a
les banquetes pròpies i de
tercers.
No obstant, la situació
N

real de l’equip els darrers
re
anys (arribant a patir per
an
no perdre la categoria
de Lliga Nacional) feia
ser prudent: primer, tot i
se
els bons pressentiments
el
d’aquell estiu, tocava
d’
salvar-se. Després, la idea
sa
que hi havia sobre la taula
qu
dels
de
e despatxos europeistes
era consolidar-se i ja més
er
endavant (segona o tercera
en
temporada) lluitar per
te
intentar pujar a Divisió
in
d’Honor... Doncs ‘ni cas!’:
d’
ascens a la primera i ara
as
entre els 4 millors equips
en
de l’elit. Un fenòmen que ha
agafat per sorpresa a propis
ag
estranys però que torna
ie
a situar l’Europa entre els
millors equips de base.
m
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Més d’un any sense perdre a casa
É

s evident que, si no perds,
tens moltes opcions d’estar a
dalt al final d’una lliga i d’optar a
premis a majors.
El Juvenil A de l’Europa
ha convertit el fet de sumar punts
a casa en un dels seus punts forts
de les darreres dues temporades
i part del motiu que explica dos
anys esportius consecutius tan
exitosos a nivell de resultats i fites
assolides. La derrota contra el
Barcelona la segona setmana de
febrer va tallar una dinàmica històrica per a l’equip que actualment
dirigeix Gonzalo Riutort.

Tal com explica el quadre inferior
dret d’aquesta pàgina, 19 són els
partits que formen aquesta ratxa,
que va començar dins la segona
volta de la Lliga Nacional la
temporada anterior i s’ha allargat
tota la primera volta de la Divisió d’Honor i tres partits com a
local de la segona. Mai se sabrà
-és especular per especular- què
hauria passat si no arriba a creuarse el totpoderós FC Barcelona en
aquestes alçades de la segona volta.
Pot ser que la ratxa encara fos
vigent, donat que l’equip escapulat
ha donat sobrada mostra durant

tot el curs esportiu 2018/2019 de
poder plantar cara als més poderosos equips de la màxima categoria.
De fet, clubs representants d’entitats de primer nivell o
de Primera Divisió han ensopegat
a Gràcia contra l’Europa, ja sigui
empatant o perdent, com és el cas
de Zaragoza, Mallorca, Girona o
el mateix Espanyol.
Ara toca posar el comptador a zero i iniciar una nova
ratxa. La dinàmica de la present
lliga convida a l’optimisme per a
una plantilla que encara no ha dit
la darrera paraula 

LA MILLOR RATXA COM A LOCAL DE LA HISTÒRIA
L’any i gairebé un mes sense perdre a casa (o el que és el mateix,
19 partits) suposen la xifra més
àmplia de la història moderna

del Juvenil A escapulat a Divisió
d’Honor i/o Lliga Nacional. Mai
abans havia acumulat aquest perióde de temps invicte a casa.
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RUTH GUMBAU
Periodista de La Xarxa

AGUSTÍ TENLLADO
Codirector de L’Escapvlat

Les societats ànonimes esportives

OPINIÓ

El recent cas del Reus Deportiu, amb
la seva expulsió de la Lliga 123 (Segona Divisió), per decisió de l’LFP i
la prohibició d’accedir durant 3 anys
a competicions d’àmbit professional,
ha reobert el debat sobre la conveniència o no de les societats anònimes esportives (SAE) en el món de
l’esport i del futbol en particular.
Les SAE van ser creades a
través de la Llei 10/1990 i desenvolupades pel Reial Decret 1251/1999
arran dels escandalosos deutes que els
clubs esportius havien contret amb
les administracions públiques. El

peculadors de torn i el resultat final
sigui un desastre... o la desaparició.
A casa nostra, sense anar
més lluny, hem vist casos sagnants
com el del Figueres, que va haver de
començar des de baix altre cop, els
del Mataró, Gavà, Palamós, Gramenet, Sabadell, Terrassa, Reus...
Avui en dia, mantenir un
equip mínimament competitiu i
amb aspiracions dins la Tercera Divisió li costa a qualsevol equip un bon
percentatge del seu pressupost i, en el
cas dels barcelonins, sense cap tipus
de suport municipal. La gran sort

“Les possibilitats de créixer d’un club
amateur, per a assentar-se en el futbol
professional, s’han vist reduïdes”
legislador pretenia millorar la transparència jurídica i econòmica de les
empreses que operaven en el món de
l’esport professional obligant-les a
un major rigor en la gestió.
El resultat, unes dècades
després, no ha estat del tot satisfactori i ha evidenciat que les possibilitats
de créixer d’un club amateur, per a
assentar-se en el futbol professional,
s’han vist reduïdes, salvant comptades excepcions. Com a exemple de
consolidació en l’elit tenim el casos
del Villarreal, Eibar, Leganés i més
recentment el Girona. Però no ha
evitat que en massa ocasions el futbol segueixi caient en mans dels es-

gracienca és gaudir d’una àmplia estructura de futbol de base i escolar.
Ara anem a fer volar coloms. Suposem que per aquells atzars del destí s’accedeix a la Segona
B, categoria de pas si vols fer passos
més endavant. Tot va bé i en 2 anys
arribes al món professional, la Segona A. Aconsegueixes la permanència
i al cap d’un any has de començar a
fer la conversió en SAE. Ho podríem
afrontar?
El debat queda obert però
urgeix un replantejament d’aquesta
llei i l’anàlisi de l’efectivitat que ha
tingut en el temps. Ha estat pitjor el
remei que la malaltia?

El Reus B, a Tercera, sense cobrar per la crisi de la SAE

A la nostra pell
Proveu de posar-vos a la nostra pell per
un dia. En primer lloc, a la pell d’Ada
Hegerberg. Probablement no sabreu de
qui us parlo de bones a primeres. Amb 23
anys, aquesta futbolista noruega va ser la
primera dona que va rebre la pilota d’or;
va ser al passat desembre. Imagineu-vos la
situació: practiques un esport d’homes,
que sobretot miren homes i amb competicions que organitzen també els homes.
Aleshores, per primer cop des
dels anys 50 la revista France Football introdueix la categoria ‘Fèmines’ a la Pilota
d’Or i et donen aquest guardó. És l’ocasió
ideal per visibilitzar-te tant a tu com al
futbol femení en una gala que es veurà a
tot el món. Tot és perfecte fins al moment
en què al presentador de la gala no se li
acud una altra cosa que preguntar-te si
saps fer ‘twerking’. És a dir, just en el dia i
en el moment en què estàs reivindicant el
teu paper dins un món clarament ple de
testosterona, enlloc d’elogiar-te, el presen-

a la família... El partit s’atura 20 minuts,
per la qual cosa, el matx que va després
començarà més tard.
Els veterans del Terrassa, que
són els que havien de jugar després, van
començar a cridar-los que sortissin ja del
camp, que havien de jugar ells. I encara
més: que s’anessin a la cuina, a fregar i
que eren unes porques –que ja coneixem
l’obsessió d’alguns homes per catalogarnos sexualment entre estretes o meuques,
no hi sol haver terme mig–.
A banda de l’evident mala educació i barroeria amb què van obrar, el
més important no és l’actuació en si, sinó
el que tenen interioritzat aquests homes.
Que per ells sigui normal enviar les dones
a la cuina quan els molesten i, sobretot,
quan ocupen el que creuen és el seu espai.
Poseu-vos ara a la pell de les nedadores, gimnastes i altres atletes que han
estat violades pels seus entrenadors. Tots
aprofitant-se de la seva superioritat per

“No busqueu articles sobre la pilota d’or
femenina ni a la viquipèdia catalana
ni castellana. No existeixen”
tador escull cosificar-te i hipersexualitzarte. Sabeu aquells castells de cartes que es
fan amb cura, lentament, jugant amb els
equilibris i que llavors ve un brètol i el fa
caure en un instant? Doncs aquesta va ser
la gran nit d’Ada Hegerberg.
Proveu de posar-vos ara la pell
de les jugadores del Terrassa i el Viladecavalls de Segona Divisió. Són encara més
desconegudes que la guanyadora de la Pilota d’Or. Han de fer molts més equilibris
perquè no són professionals. La majoria
no vol demostrar res. Simplement normalitzar la pràctica d’un esport robant
hores al calendari, als estudis, a la feina,

atemorir-les, sovint encara nenes, amb
amenaces i coaccions de qui se sap impune.
Poseu-vos ara a la nostra pell i
penseu per què hi ha gimnasos exclusius de
dones que fem servir –no com a ‘ghetto,’
sinó com a espai de seguretat i per què no
ens compensa entrenar fort– si saps que
sovint no servirà per gaire. Poseu-vos a la
nostra pell i veureu com tot és una mica
més difícil i una mica més lluny i com és
de fàcil que t’humiliïn i t’infantilitzin.
Per cert, no busqueu articles sobre la pilota d’or femenina ni a la viquipèdia catalana ni a la wikipedia castellana.
No existeixen.
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SUPORT A L’ESPORTISTA | Els productes ortopèdics acceleren la recuperació de les lesions

Thuasne ajuda a la recuperació
de les lesions dels futbolistes
Àngel Garreta

PRIMER EQUIP

T
La infermeria
disposa de
productes
que ajuden
a una millor
i més
completa
recuperació
de la lesió

Thuasne,
Curto i el
CE Europa,
una aliança
de salut

El passat 26 de setembre
el Nou Sardenya va acollir
l’acte de signatura del
conveni de col·laboració
entre Thuasne i l’Europa.
L’empresa líder mundial en
indústria ortèsic-esportiva
tèxtil patrocina de forma
específica l’Europa B, equip
Filial masculí que juga
enguany a Segona Catalana.

ractar una lesió pot passar
per molts camins, des del
de la diagnosi fins la decisió final
dels responsables mèdics de quina
és la millor manera d’afrontar la recuperació de la zona afectada.
Un cop toca començar
el procés de la rehabilitació de la
lesió, els productes ortopèdics esportius són un complement cada
vegada més necessari en el ventall
d’opcions amb el qual pot treballar en el dia a dia el fisioterapeuta d’un equip de futbol. En el cas
de l’Europa, una de les empreses
patrocinadores del club, Thuasne
(amb distribució al territori català
de la mà de la gracienca Ortopèdia Curto) col·labora amb l’equip
de fisioterapeutes de l’entitat amb
diferents productes especialitzats
per a una recuperació de les lesions
o bé més ràpida o bé amb més garanties d’èxit.
En aquest sentit, el fisioterapeuta de la primera plantilla
masculina de futbol, Sergi de Melero, comenta al periòdic L’Escapvlat que “en el cas del Primer Equip
hem optat per una sèrie de productes que no fossin rígids per passar
més còmodament del treball de la
llitera a la gespa”. A mode d’exemple, De Melero posa per cas un
esquinç de genoll: “els primers dies
es fa repòs, però posteriorment necessitem una petita immobilització
o compressió de la zona afectada i
és aquí on aquests productes ens
ajuden molt”.

Com a responsable de la recuperació dels jugadors de la plantilla,
el fisioterapeuta del Primer Equip
comenta que “aquest tipus de material el tenim disponible a l’infermeria del club al servei del futbolista en les hores d’activitat al camp
o amb la possibilitat de provar-ho
un parell de dies a casa. Quan creiem que li pot anar bé o el jugador
tria aquest tipus de producte per
seguir millorant la seva recuperació tant en l’àmbit esportiu com en
el particular, se’l deriva a Ortopèdia Curto per a tractar en concret
el seu cas”.
Un exemple del servei
d’aquest tipus de producte el trobem en el cas de la lesió de Jordi
Martínez (a la foto), davanter centre de l’equip i ja recuperat des de
finals de gener. “Pel Jordi va anar
bé la genollera que va fer servir. Va
ajudar a la compressió de la zona i a
que la recuperació fos més fàcil de
dur a terme”.
L’infermeria del Nou
Sardenya té una sèrie de productes
Thuasne i distribuïts per Ortopèdia Curto a disposició de tots els
futbolistes federats, no només del
Primer Equip masculí. El club escaOrtopèdia Curto és l’empresa encarregada de la distribució
dels productes Thuasne a Catalunya. Té la seu a Gràcia,
a l’Avinguda Príncep d’Astúries número 22

pulat ha sortit beneficiat de l’acord
amb Thuasne i Curto en un aspecte clau del futbol i cada vegada més
estudiat i més important com és el
bon tractament de les lesions 
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UN GOL HISTÒRIC | El conegut com ‘l’australià’ va marcar un dels gols més celebrat de tots els temps

Jordi Surrallés: “Sóc un enamorat
de les publicacions en paper”
É

s l’autor d’un gol que encara avui està present a la
retina de tota una generació
d’europeistes. Corria la tarda
del 20 de maig del 2002 i l’Europa havia de guanyar a casa
l’Esport Badaloní per salvarse de baixar a Primera Catalana en la darrera jornada de
lliga. En temps afegit perdia
1-2. Un gol de penal va posar
el 2-2 al minut 93 i un cop de
cap de Jordi Surrallés a la sortida d’un córner, al minut 95,
va convertir-se en el 3-2, en
l’esclat de joia del Nou Sardenya i en una invasió de camp
sorgida de dins dels cors dels
seguidors per felicitar l’autor
del gol (com es pot veure a la
foto inferior). Una salvació
tan agònica va donar la volta
al món i fins i tot un diari de
Portugal es va preguntar si era
la salvació més èpica de tots
els temps.

Has viscut una salvació ‘in
extremis’ i un ascens a Segona B amb l’Europa. Amb què
et quedes?
Són sensacions ben diferents.
La salvació va ser un esclat
d’alliberament d’un patiment
que semblava que no acabaria mai. L’ascens va ser la victòria de la il·lusió, d’una fita
que s’està demostrant encara
avui molt complicada amb els
play-offs. L’ascens no s’esperava però equip, tècnics i afició
vam gaudir moltíssim junts.
Quin és el millor i pitjor record amb l’escapulada?
Les pitjors, les dues sortides
que vaig tenir del club, la primera per decisió meva però
molt convulsa. El millor record, el meu debut, en el vell
Sardenya contra el Terrassa
en el darrer partit de l’antic
estadi. Vaig assistir al seu enderrocament en l’acte que va
presidir Pasqual Maragall.

Vas viure un temps a Austràlia. Hi vas arribar a jugar?
Hi vaig anar perquè la meva
dona és d’allà i, descaradament, em vaig presentar al
millor equip de l’època a la
Primera Divisió dient que
volia jugar-hi. Em van donar
una oportunitat, vaig agradar
i em van dur al club Canberra
Cosmos, que necessitava un
central. Allà, el tècnic Branko
Culina va lluitar per mi, però
les lleis d’immigració eren
molt dures i no em van concedir el visat per treballar-hi perquè no havia jugat a Espanya a
la Primera Divisió. Fins i tot
‘Tente’ Sánchez va aconseguir
una carta de recomanació de
Valdano, que no m’havia vist
jugar mai, però no va servir.
Només em van deixar jugar a
competicions regionals d’allà.
Com va ser la teva retirada i a
què et dediques ara?
Em vaig retirar al Prat a meitat de temporada per una lesió
i vaig acabar fent de segon de
Manolo Márquez. Em va picar
el cuquet d’entrenador amb ell
i fins i tot vaig dirigir el Prat
B. Posteriorment em vaig involucrar en la representació
de jugadors, però no m’hi podia dedicar al 100% com volia. Ara treballo en el món de
la moda i hem creat una plataforma innovadora de compra
de roba d’home amb un servei
gratuït de ‘shopping’.

QUÈ SE N’HA FET DE...

Agustí Tenllado

Segueixes l’Europa?
He fet alguna escapadeta
amb amics per veure partits,
però el segueixo molt per les
xarxes. Sembla difícil agafar
els quatre primers, però s’ha
fet un salt respecte la temporada passada. En Víctor i la
seva directiva em van transmetre molta confiança. Saps
que pensen primer en el club.
Aprofito per felicitar-los per
L’Escapvlat. Sóc un enamorat
de les publicacions en paper
tan cuidades com aquesta i el
que costa editar-les. Això sí,
el ‘feeling’ que s’aconsegueix
amb l’entorn és inigualable 

Jordi Surrallés Llorens
29 de juliol del 1970
6 temporades | 199 partits
de lliga i play-off | 14 gols
Base a la TARR i Cinc Copes.
Com a amateur: Conca,
Masnou, Europa, Manlleu,
L’Hospitalet, Europa i Prat.
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DE LA CASA | Els responsables europeistes de la secció són dos joves formats a l’Europa

Guillem Josa i Marc Rodríguez,
coordinadors del Futbol 7 del club

L’ENTREVISTA

Els dos coordinadors
han estat també,
amb anterioritat,
jugadors de la base
del club i tenen
experiència tant
sobre la gespa com
a la banqueta

Guillem Josa es
troba en actiu
i forma part,
actualment,
del Primer Equip
a Tercera

El Camp de l’Àliga
es el seu escenari
de treball

E

n Guillem i en Marc són el
clar exemple de fidelitat i
amor cap als colors de l’Europa. Tots dos van entrar-hi
de ben petits com a jugadors
i han anat cremant etapes a
totes les categories del futbol
de base. En Guillem Josa ha
aconseguit, també, el somni
de qualsevol nen arribant al
primer equip. Durant aquests
anys, tant el Marc com el Guillem han crescut i madurat de
la mà del club fins convertirse en entrenadors de la base.
A més a més, des de fa ja un
any són els encarregats de coordinar i dirigir els 15 equips
de Futbol 7.

GUILLEM JOSA

En Guillem Josa és el reflex del que seria una trajectòria somiada a
qualsevol club. Porta 17 anys defensant els colors de l’Europa com a
jugador i, a més a més, en els últims anys, també com a entrenador. Va
entrar a l’Escola en categoria prebenjamí la temporada 2001-2002 i
ha passat per totes les categories federades fins arribar al Primer Equip.
Destaca que al principi va ser complicat tenir minuts, ja que acabava
de sortir de juvenil, i per això va fitxar pel Masnou. Va ser un punt i a
part en la seva trajectòria, ja que la temporada passada va tornar a casa
per estabilitzar-se al primer equip en la seva segona etapa amateur al
club. Com a entrenador ha passat per l’escola i ha dirigit l’Aleví G,
l’Aleví C i les dues últimes temporades l’Aleví
A. De tots aquests anys, recorda amb especial afecte la temporada del Juvenil
B, amb Ramon Gatell d’entrenador, on
van fer molta pinya i a més, van guanyar la lliga. Com a entrenador, destaca la
primera temporada amb l’Aleví A,
on van assolir l’ascens amb un
grup que ja portava entrenant dos anys.

Ara en Josa forma part consolidada de la primera plantilla escapulada i és un dels
exemples d’home de club.

Quina valoració feu del primer any en la coordinació
del futbol 7 escapulat ?
Marc Rodríguez (MR): El fet
d’agafar la coordinació al febrer, just al tram final de temporada, em va descol·locar. El
dia que Gatell m’ho va oferir,
li vaig comentar que el canvi
seria fort però que poc a poc
tot aniria bé. Prendre decisions cap a gent que té més
experiència o és més gran
que tu és difícil a l’inici. Són
moments complicats quan
no inicies la temporada, però
enguany serà més fàcil, ja que
ho duem molt bé a nivell de
gestió i de logística.
Guillem Josa (GJ): El que va
costar més va ser el canvi de
rol. Vaig passar de ser igual
amb tots els entrenadors, a
estar per sobre i incidir-los en
aspectes del seu equip. El fet
que haguem acabat la temporada passada i ho haguem
planificat tot amb l’equip actual de la coordinació de futbol 7 ens ha donat confiança
per afrontar aquest any diferent. Tot aquests canvis han
suposat un salt a nivell qualitatiu pel club, ja que creiem
que els entrenadors estan més
contents i també perquè la
manera de fer és bona i conseqüentment els equips competeixen millor.
Com heu viscut el canvi de
ser només entrenadors a
compaginar-ho amb la faceta de coordinadors?
GJ: Ha sigut un gran canvi
realment. Com a entrenador
tens responsabilitats però
són únicament envers el teu
equip. Cada entrenador es
pensa que el seu equip és el
més important i que el món
gira al voltant seu. Ser coordinador et fa veure-ho tot des
de la distància i penses que
potser fa uns anys jo era així i
només em centrava en el meu
equip, però ara això ha canviat. Una de les nostres funcions també és fer veure a la
resta d’entrenadors que tots

ells també formen un equip,
no només el seu.
MR: El canvi més important és ser partícip en tots
els equips que coordines i no
únicament en el teu. Hi ha
trams de l’any, quan tu estàs
tranquil i les coses et surten
bé, que pateixes més per altres equips i estàs a sobre amb
altres entrenadors, reforçantlos molt més. El canvi al final
és això, estar al costat d’en-

“

El que més omple
d’aquesta feina
és veure el
somriure de la gent

“

Mònica Aguilar

trenador i jugadors en els
moments més complicats per
donar una empenta.
Quins canvis heu aplicat respecte a temporades anteriors?
GJ: En línies generals tot funcionava molt bé. Els canvis
més importants van ser fa uns
anys quan Oscar Belis, Ramon Gatell i Xavi Lucas van
agafar la coordinació. Hem
mantingut els canvis que es

van dur a terme en el seu dia,
que van ser molt bons, i en
petits detalls millorar-los. Per
exemple, l’any passat teníem
un sistema d’entrenament
per Internet que no acabava
d’agradar i aquest any ho hem
canviat. Són petits detalls que
potser a nivell extern no es veuen, però que a nivell intern
creiem que donen un plus de
qualitat.
MR: La base potent ja estava. Al cap i a la fi, el que hem
fet és ajustar alguns aspectes i
donar el nostre toc personal.
Crec que hem fet una passa
a nivell de simplificar-ho tot
encara més, sobretot en ferho més fàcil per l’entrenador.
La feina que hi ha darrere
d’un equip és molt gran i si
els hi podem facilitar la feina
més millor.
Valoreu positivament que
gran part del gruix dels equips
de futbol 7 estiguin formats
per jugadors de l’Escola?
MR: Sí rotund. Em quedo
amb una frase de l’any passat
quan l’equip de Josa va pujar
a Preferent amb l’Aleví A que
remarcava que tots els jugadors havien sortit de l’Escola
del club. Sinó l’únic, serem
dels pocs clubs que podem-
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GJ: I tant. El fet que entrin de ben
petits a l’Escola i vagin millorant i
fent-se grans aquí dins crea la identitat del club. És a dir, que quan et
posis la samarreta de l’Europa te la
posis perquè vols i perquè creguis
en aquell escut. D’aquesta manera
si creus en l’escut i en el club valores més jugar i jugues millor.
Quins són els valors sobre els quals
centreu l’educació i formació dels
jugadors del Futbol 7?
GJ: El valor més important, ja no
només amb el futbol 7, sinó a nivell global de club és el respecte.
Respectar-ho tot, els companys,

els entrenadors, els rivals, el material. Som un club petit i entre nosaltres els pocs que som ens hem
de respectar. Si a mi em respecten
i estic agust en aquest club, voldré
estar-hi més. Tot aquest conjunt
crea la identitat de l’Europa.
MR: A més del respecte, la predisposició de tothom. Tant dels nens
a l’hora de jugar 2 quarts o els que
facin falta, com per anar a veure

“

El valor més
important és
el respecte. Cal
respectar-ho tot

“

presumir, sobretot en futbol 7, de
mantenir categories, d’ascendir
equips, de competir i de subsistir
amb una base. És un orgull anar
a qualsevol camp i veure que el
gruix de l’equip s’ha format a casa.
I més quan, tant el Josa com jo,
portem aquí des de petits i hem
pogut gaudir de com de maco és
aquest procés.

9

al Primer Equip per fer-se la foto,
etc. Al cap i a la fi formar-los com
a persones, que tinguin voluntat i
que els hi agradi fer el què fan a
dins del club. No és el mateix ves-

tir una samarreta que t’has posat
des de que tenies 4 anys que haver
passat per més equips. La identitat
es crea amb els valors de l’Europa.
Quin és l’objectiu que us marqueu des de la coordinació per la
present temporada?
MR: Ens centrem en les dinàmiques i funcionament dels grups.
S’estableixen unes pautes com
donar la mà als responsables que
es trobin pel camp, cuidar el material, en general educar els nens.
Envers els entrenadors, volem que
les maneres siguin bones i que es
dediquin al seu equip preparant
amb cura els entrenaments i els
partits. Volem seguir per la branca
de la bona imatge que té la base de
l’Europa de portes cap a fora.
GJ: A nivell futbolístic, l’objectiu
que tenim com a coordinadors
és salvar la categoria de tots els
equips. D’aquesta manera també
queda un bon record pels nens,
pels entrenadors i la bona feina
que està fent tothom es veu reflectida en quant a resultats.
A aquestes alçades de temporada
quina valoració general feu dels
equips de futbol 7?
MR: A nivell competitiu tot està
anant com esperàvem. Sabíem que
amb l’Aleví A i B patiríem i que
l’objectiu seria lluitar per mantenir la categoria. Amb benjamins
i prebenjamins és diferent, és una
etapa per formar-se primer com a
persona i després com a jugador.
GJ: Quan vens aquí cada tarda a
treballar i veus els somriures en la
gent, això és el que m’omple de la
meva feina. Pots haver tingut un
mal dia i vens aquí i entre els entrenadors i els jugadors se t’oblida
tot. Sembla que el temps que estàs
aquí no existeixi res més 

UN PETIT LEO MESSI DE L’EUROPA
Marc Rodríguez pot presumir d’haver estat el doble de Leo Messi en
un anunci de TV. Va ser el curs 2008/09 a causa de la seva semblança
física amb l’argentí quan era petit, ja que també portava el cabell llarg.
Un detall que van passar per alt és el fet que en Marc és dretà i Messi
esquerrà i durant tota la seqüència en Marc condueix la pilota amb la
dreta. “Jo ho sabia des del moment que em van dir que era per fer del
doble de Messi, però no vaig dir res i no s’hi van fixar. Va ser graciós”

MARC RODRÍGUEZ

Amb la present temporada ja són 15 les que porta Marc Rodríguez
al club, 11 com a jugador i 5 com a entrenador. En Marc va arribar
a l’Europa l’any 2004 com a prebenjamí i va passar per totes les categories fins a juvenil, quan va decidir deixar de jugar a futbol per dedicar-se plenament a les funcions d’entrenador. Després de tants anys
vivint el futbol des de dins, va trobar una nova forma de sentir-lo que
li omplia encara més que sobre el rectangle de joc. El canvi de la gespa
a les banquetes va ser fàcil ja que des de petit es dedicava a fer alineacions i s’imaginava dirigint a algun equip en un futur no gaire llunyà.
La seva etapa com a entrenador va començar a l’Escola no federada i
va progressar en els anys posteriors dirigint el Prebenjamí A o l’Aleví C entre d’altres, fins ara que s’encarrega
de l’Aleví B durant la present temporada. Per ell, el moment més
especial al club no és ni un gol ni
un títol de lliga, sinó una persona:
Xavi Lucas. Destaca que la figura d’en Xavi va significar un
canvi en la seva personalitat
a l’hora d’afrontar les situacions com a entrenador i com a persona.
Li va atorgar les eines
necessàries per exprimir al màxim les seves
qualitats. A dia d’avui,
considera que va prendre
la decisió correcta a l’hora
d’apartar el futbol com a
jugador en actiu i potenciar-lo com a entrenador, ja
que li està anant millor del
que hagués imaginat mai en
aquesta segona faceta de la seva
vida esportiva.

Febrer 2019

GALERIA D’IMATGES

10

La nova secció ‘Galeria d’Imatges’ del periòdic
L’Escapvlat, estrenada el mes passat amb motiu de la
publicació número 100, té com a objecte il·lustrar moments atemporals de la vida esportiva de l’entitat en
qualsevol categoria, competició, edat i gènere, per tal
que els esportistes puguin veure un reflexe de la seva activitat i, els més afortunats, endur-se una imatge en paper
cap a casa de les seves accions de joc. En aquest número
de febrer ens hem centrat en un dia d’activitat a l’Escola
de Futbol no federada del club, que juga els seus partits
els dissabtes al matí a l’estadi Nou Sardenya.
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CONSOLIDACIÓ | La colla de Sant Medir de l’Europa afronta el tercer any des de la refundació

El torn d’Els Ben Plantats
de l'entitat són els encarregats
d'enfilar-se als camions a llançar
caramels. Al vespre, la tradicional
baixada pel carrer Gran de Gràcia
agrupa els adults, liderats pels
capitans i tècnics de les primeres
quatre principals plantilles de
l'entitat, així com directius.
Formar part de la colla
Qualsevol persona interessada en
afegir-se als membres d’Els Ben
Plantats pot contactar amb la colla
a benplantats@ceeuropa.cat o bé
a les xarxes a @elsbenplantats
No cal ser soci de l’Europa ni cap
condició especial per formar-ne
part, només ganes de passar-ho
bé, pagar una petita quota anual
(la més baixa de totes les colles) i
participar de les activitats

EL RECORREGUT MATINAL PER GRÀCIA
Els romeus i romeves d’Els Ben Plantats es donaran cita a les 9 del matí
del proper 4 de març per carregar forces amb un bon esmorzar. Posteriorment, a les 10 del matí, iniciaran el recorregut matinal des de l’Estadi Nou
Sardenya i baixant pel carrer Sardenya. S’estima que, aproximadament, el
recorregut pugui durar unes tres hores o una mica més. La dolça comitiva
recorrerà els carrers en l’ordre de circulació que figura al mapa de la dreta
i passarà, com és tradició, pel bell mig de la Plaça de la Vila a la meitat del
seu recorregut.
L’ordre exacte de carrers -tret que hi hagi alguna modificació de
darrera hora per incidències de trànsit- serà el següent.
Estadi Nou Sardenya - Sardenya - Providència - Alegre de Dalt - Pi i
Margall - Escorial - Travessera de Gràcia - Passatge Nogués - Taxdirt
- Secretari Coloma - Encarnació - Joan Blanques - Rabassa - Providència - Biada - Torrent de l’Olla - Diluvi - Plaça de la Vila - Goya - Gran
de Gràcia - Montseny - Perla - Sant Lluís - Escorial - Camèlies - Estadi
Nou Sardenya.

SANT MEDIR

S

’apropa març i això vol dir que
la festa de Sant Medir és a tocar. Enguany, el tradicional festeig
del 3 de març salta al dilluns dia 4
pel fet de caure en diumenge. Matí
i tarda del dilluns les diferents
colles sortiran a repartir caramels
dalt de cavalls i camions.
Per a l’Europa, després
de refundar la colla d’Els Ben
Plantats l’any 2016, serà el tercer
any seguit que desfilarà pels carrers de Gràcia com a colla pròpia,
recuperant la tradició de 1926 que
va fer d’aquesta colla una de les
més populars i singulars.
De fet, encara avui és
singular. Els seus romeus i romeves tenen una sèrie de condicions
particulars, a banda de l’apreci i
estima per l'Europa. Pel matí, nens
i nenes de les categories formatives
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Coneixem a fons el Femení 7

LA BASE

E

El Futbol Femení
de l’Europa compta
amb quatre equips:
Femení A, Femení B,
Femení C i Femeni 7

Cíclicament moltes
jugadores de base
arriben a l’equip A

l Femení 7, de categoria
infantil, juga actualment a la
Primera Divisió de la categoria,
al grup 2, al costat d’onze equips
més. L’equip està composat per
jugadores alevins i infantils. Són
nenes nascudes entre el 2005 i el
2008, etapa en la qual ja es pot
apreciar una evolució, també a nivell físic-competitiu, on es junten
diferents etapes de formació.
L’equip està format per

dotze jugadores,
on tres d’elles repeteixen respecte
la temporada
anterior, que
són les capitanes
Paula López i
Aintza Martínez
i Lea Menduiña.
Cal destacar que
fins a sis jugadores van donar
el salt a aquest
equip procedents
de l’Escola de Futbol no federada.
Aquestes són Martina del Rio,
Adriana Enseñat, Martina Lligoña, Mireia Martín, Bruna Solà i
Lucía Varela. Són les més joves de
l’equip, nascudes el 2008.
Les cares noves d’aquest
any són Naroa Gurruchaga, Natàlia Cantal i Carlota Puig. A nivell
competitiu, actualment l’equip es
troba classificat en darrera posició

del campionat amb només 3
punts, podent guanyar només un
partit, i a domicili, al camp del
Santa Susanna el passat 1 de desembre. Tot i els resultats, les xifres
no desmereixen l’esforç i sacrifici
que fan a cada partit cadascuna de
les jugadores. L’equip, no obstant,
ha marcat gol en cada jornada
que ha disputat fins ara i mai ha
abaixat els braços ni s’ha donat per
vençut, lluitant fins sentir el xiulet
final. Això diu molt d’aquestes
jugadores a nivell de superació,
més enllà de les derrotes.
El seu tècnic és en Marc
Serra, qui viu la seva segona temporada al club. Als seus 22 anys és
la primera temporada que dirigeix
aquest equip, ja que l’anterior ho
feia al futbol 11 amb el Femení B.
L’acompanya, en la seva primera
temporada al club fent de segon
entrenador Antoni Bernel.
En declaracions de Marc Serra,

tot i els resultats l’experiència “està
resultant molt positiva, on l’objectiu d’aquesta temporada inicial és
consolidar l’equip i tenir una base
sòlida per a futures temporades”.
Per a ell “ser entrenador ho significa tot i em sento afortunat per fer
el que m’agrada”.
A nivell de la plantilla
el tècnic vol “transmetre valors i
coneixements a les jugadores. En
destaco molt positivament la seva
capacitat de sacrifici i esforç, així
com la cohesió que hi ha entre
totes dins el grup” 

Un reglament intern per a les sancions
L

a direcció esportiva del Futbol
Formatiu del Club Esportiu
Europa ha començat a aplicar,
internament, un nou reglament
disciplinari pel que fa a les targetes
i expulsions. El director d’aquesta
àrea del club, Ramon Gatell, ha
estat l’ideòleg d’una nova manera
de fer entendre la importància
del bon comportament dins el
futbol, s’ocupi la posició que
s’ocupi dins la composició d’una
plantilla. Així, amb el suport de
la Junta Directiva de l’entitat i la

col·laboració d’Óscar Belis com a
director de l’Escola, els jugadors
i tècnics de futbol 7 i futbol 11
masculí i femení podran rebre diferents sancions internes afegides a
les que pugui marcar la Federació
Catalana per la via competitiva.
L’ens federatiu disposarà
la normativa reglamentària procedent però el club podrà afegir un
toc d’atenció suplementari a un
jugador o tècnic. Per exemple, se
sancionaran totes aquelles targetes
grogues o vermelles que no siguin

per fruit del joc i la disputa de la
pilota com per exemple protestar a
l’àrbitre, encarar-se amb els rivals o
mostrar-se la targeta per un gest o
acció totalment innecessaris.
En aquest sentit, un futbolista o tècnic podria ser enviat
un dissabte al matí a l’Escola de
futbol no federada a fer d’àrbitre
dels partidets o bé un entrenador
pagarà la penyora d’una acumulació de targetes o una expulsió
pagant un ‘pica-pica’ a la seva
pròpia plantilla.

Les sancions internes, però, no només es traslladen a gestos o ‘serveis
a la comunitat’, per dir-ho d’alguna
manera. També hi haurà sancions
afegides depenent de la gravetat
(la Federació Catalana pot haver
sancionat un futbolista o tècnic
federat amb un partit i el club,
internament, decidir que n’afegeix
un altre com a sanció interna). Els
fets més greus o aquells de càracter
reincident podran ser tractats cas a
cas, amb l’expulsió del club com a
darrera mesura disciplinària 

Ramon Gatell, director del Futbol Formatiu
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Xavier Vidal

M

és enllà dels tres títols
aconseguits per l’Europa a la Copa Catalunya, aquesta
competició ens deixa tot un seguit de dades que, per primera
vegada, s’han recopilat des que
aquesta competició és oficial
(temporada 1989/1990).
Els escapulats han disputat 77 partits en les 25 edicions on ha participat, guanyant
40, empatant 15 (en 5 dels
empats passant per penals i en
2 perdent l’eliminatòria) i patint 22 derrotes. La temporada
1989/1990 és la que més partits
va registrar amb 10, tot i que només es va arribar a quarts de final.
Malauradament, d’aquesta edició manquen les alineacions de
les dues primeres eliminatòries.

I es que en les primeres edicions
oficials,la competició es disputava de la manera clàssica en partits
d’anada i tornada. Amb el temps
la Federació Catalana de Futbol
es va inventar les eliminatòries
triangulars, cosa que agilitzava el
calendari. Darrerament ja s’han
canviat per les de partit únic.
Hi ha rivals amb els
quals l’Europa només s’ha vist
les cares en aquesta competició:
Equipo Ja (desaparegut), Olímpic Can Fatjó (09/10), Levante
Las Planas (92/93 i 96/97), Barceloneta (94-95), Bordeta (9798), Parets (06-07) i Vilassar de
Dalt (12/13). Cal destacar també que aquesta competició ens
va permetre retrobar-nos amb els
nostres vells i històrics rivals ciutadans, el FC Barcelona i el RCD
Espanyol en competició oficial.

Per altra banda, els jugadors escapulats que han disputat la Copa
Catalunya són un total de 281,
essent Fernando el que ha jugat
més partits amb un total de 21,
seguit de Lluís Antúnez i Raúl
Verdú amb 19. De l’actual plantilla, els qui porten més partits són
Cano amb 15 i Alberto amb 13.
També hem de resaltar que a part
d’aquests dos ‘tòtems’ escapulats
i supervivents de la victoriosa
Copa Catalunya del 2015, tenim
2 jugadors que van participar
també en aquella edició jugant
la semifinal: Guillem Josa i Carlos Torrentbó. N’hi ha d’altres,
no obstant, que mai van arribar
a debutar a la lliga però sí que
ho van fer a la Copa Catalunya,
es tracta d’aquests sis jugadors:
Rodri, Juan Diego, Èric, Gerard,
Gallego i Fran 
AMB MÉS PARTITS

1- (21) Fernando Núñez
2- (19) Lluís Antúnez
(19) Raúl Verdú
4- (15) Àlex Cano
5- (13) Alberto González
AMB MÉS GOLS

1- (7) Raúl Verdú
2- (4) Delmàs, Gómez,
Del Moral i Lluís Antúnez
AMB MÉS EDICIONS

1- (8) Àlex Cano
(8) Alberto González
3- (7) Antoni Amorós

HISTÒRIA

La Copa Catalunya en números:
el club posa al dia les estadístiques

La Copa Catalunya de la final Europa-Girona presentada al Districte de Gràcia

CUIDANT LA HISTÒRIA
Aquesta recerca de dades de les diferents edicions d’una competició de caràcter oficial com
és la Copa Catalunya, farà que en unes poques
setmanes el ‘top 25’ de més partits disputats dins
la història escapulada (que fins ara s’ha expressat
sempre arreu només en referència a la lliga) es
vegi modificat i es produeixen alguns canvis. El
mateix passarà amb el ‘top 25’ de màxims golejadors, tot i que aquesta trigarà una mica més, ja
que apareixen diversos noms històrics dels anys
20 del segle passat que van jugar diversos partits de Copa d’Espanya, competició que també
s’inclourà dins les dues classificacions.
En definitiva i malgrat algunes poques mancances informatives, el club treballa per tenir unes
dades globals el més aproximades a la realitat.

3 edicions no ha
disputat l’Europa:
1993/1994,
2005/2006
i 2009/2010

El Nou Sardenya
ha acollit una final,
la de l’any 2015,
guanyada pel
CE Europa al Girona

Àlex Delmàs és el
jugador que més
gols ha marcat en
un sol partit: 4
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Sant Medir: una festa especial

AL NOSTRE VOLTANT

A
L’any 1951 les colles
existents van decidir
crear l’actual
Federació de Colles
de Sant Medir

Sant Medir és la
tradició més dolça
de totes les que
se celebren a
Gràcia i a altres
indrets de Barcelona

La baixada del
vespre pel carrer
Gran de Gràcia és un
dels moments més
multitudinaris

Les colles reben a
l’Ermita de Sant Medir una llaçada cada
any com a símbol
de participació dns
la festa

La darrera colla
fundada és la d’Els
Ben Plantats de
l’Europa

ra farà 189 anys dels inicis,
quan un forner que vivia a la
Vila de Gràcia va decidir, després
de fer una promesa al seu sant
preferit, sortir Carrer Gran cap
amunt direcció a l’Ermita de Sant
Medir a Sant Cugat, repartint
dolços que ell mateix havia fet.
No deuria pensar en Josep Vidal i
Granés que allò que va començar a
fer un 3 de març de 1830, al 2019
encara es duria a bon terme.
Com és normal, han passat moltes històries des de llavors,
però la nostra festa ha aconseguit
mantenir l’esperit que va tenir als
seus orígens i anar evolucionant
i adaptant-se a les novetats. Ara
estem vivint una de les èpoques
més complicades, ja que la burocràcia i la seguretat han passat per
davant del que són les tradicions i
la cultura popular i fa difícil veure
un bon futur. Però la gent de Sant
Medir té un esperit diferent i
sembla que, per molts problemes
que sorgeixin, no defalleixen mai
i sempre troben solucions a qualsevol dificultat que aparegui per
poder sortir a llençar els caramels
que, cal recordar cada vegada que
es té la oportunitat, els paguen
els romeus i les romeves de la seva
butxaca.

Des de la primera colla, la del Vidal, fins a la darrera incorporació,
Els Ben Plantats del CE Europa,
han sorgit i desaparegut a molts
barris de la ciutat de Barcelona
un nombre molt important de
colles. En l’actualitat, es mantenen
24, que pertanyen als Districtes
de Gràcia, Sarrià-Sant Gervasi i
Sants. Aquestes sumen uns 1050
romeus i romeves que amb el seu
esforç fan possible la continuïtat
de la festa.
L’any 1951, les Colles
que en aquell moment existien
van decidir que no podien anar

cadascuna al seu aire i que era
millor tenir una única veu. Llavors
va néixer l’actual Federació de
Colles de Sant Medir que, fins
avui, continua sent la referència i
la gestora de tota la festa de Sant
Medir. Aquesta Federació té la seu
social a l’Espai Musons, al carrer
de l’Alzina, 9, on té com a veïns la
Fundació Festa Major de Gràcia i
els Castellers de la Vila de Gràcia.
Pertany a la Federació dels Foguerons de Sa Pobla a Gràcia i al G6,
col·lectiu d’entitats històriques
de Gràcia i, com a festa popular,
també forma part del Patrimoni
Festiu de Catalunya.
Sant Medir se celebra
habitualment el dia 3 de març, que
es podria dividir en tres parts: Al
matí, les colles inicien els seus recorreguts pels carrers que decideixen i, això sí, les de Gràcia passant
per davant de la seu del Districte
a la Plaça de la Vila. Al migdia,
cap a les 13 hores seria el segon
moment. Els representants de les
colles es desplacen amb les banderes a l’ermita de Sant Medir a Sant
Cugat, on el sant és patró, i allà es
fa la imposició de les llaçades, que
molts haureu vist lligades als pals
dels estendards, i que és el recordatori de la participació aquell

any. Un cop fet això, es dina i es
prepara la tercera part, la baixada
del vespre, on totes les colles, una
darrera l’altra, baixen pel carrer
Gran en un dels moments més
esperats per a tothom.
El diumenge següent a
La Bordeta, a Sants, on es troba
la Parròquia de Sant Medir, es fa
un recorregut pels seus carrers
semblant a la nit de Gràcia.
Sant Medir, però, no es queda
només en això. Al llarg de l’any
es realitzen multitud d’activitats,
com el concurs del cartell, passant
pels Foguerons, pregó, benedicció,
sopar, caminada a l’ermita, concert, concursos (literari, de dibuix,
de fotografia i Instagram)... També
es participa als Tres Tombs de
Barcelona, al Pride Barcelona, a la
Festa Major de Gràcia o a la Marató de Teixint Connexions. També
es forma un cos de voluntariat, un
projecte per explicar què és Sant
Medir a les escoles, etc.
En resum, us convidem
a gaudir de la Festa com millor
creieu, llançant o recollint. Totes
dues són importants i la seva
complicitat ens ajuda a mantenir
la millor de les tradicions 
Federació de Colles de Sant Medir
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Partits de futbol, actes del club i activitats d’altres entitats
en el període entre publicacions mensuals de L’Escapvlat

Març
1 de març
Escacs
48è Torneig Social del Club
d’Escacs Tres Peons
· 20:30 a 23h. a El Centre
Cap de setmana 2-3 de març
Futbol
Juvenil A -vs- Manacor
· Horari a ceeuropa.cat
Cap de setmana 9-10 de març
Futbol
Femení A -vs- Espanyol B
· Horari a ceeuropa.cat
Futbol
Europa B - UD Parc
· Horari a ceeuropa.cat
9 de març
“Sang Blava”
Donació de sang organitzada
pels Castellers de la Vila de
Gràcia a l’espai Albert Musons
· De 10 a 14 hores
* Adults de 18 a 70 anys

10 de març
Futbol
Europa - Granollers
· 12 hores
Del 4 al 30 de març
Exposició
“Gegants de Paper”
Una mostra de dibuixos on els
protagonistes són els gegants,
de la mà de grans il·lustradors
· Centre de Cultura Popular
La Violeta

Editorial

El futur no passa per la base, és la base
A la vida, en qualsevol dels seus àmbits, les
idees es poden tenir molt clares des d’un
primer moment i saber que es camina pel
camí correcte. Per circumstàncies del destí o
un cúmul de situacions, no tenir èxit d’inici
és un risc present i possible. Hi juguen molts
factors. En aquest sentit, el nou rumb directiu
de l’entitat va prometre en campanya apostar
per la base com eix sobre el qual creixeria
el Primer Equip o, quan no hi pot arribar
tothom, almenys mostrar que la porta queda
oberta i no pas tancada. Comprovar de primera mà que els jugadors hi arriben i juguen,
no pas una aposta buida de cara a la galeria o
un acte de presència testimonial per omplir
les fitxes.
Aquest tipus d’aposta és arriscada
per molt correcta que un la cregui. Pot no
sortir bé d’inici i, si això passa, generar desconfiança. Pel bé de l’Europa, el canvi parcial
d’aposta esportiva ha resultat un èxit d’inici
i, en alguns àmbits com el Primer Equip,
consolidant futbolistes sorgits dels equips
amateurs o de base a Tercera.

I és que l’aposta per la base ha de ser, en
qualsevol moment de la vida social, esportiva
i econòmica de l’Europa -i ens atrevim a dir
de qualsevol club- un pilar bàsic. Es pot tenir
més o menys recursos per fitxar de fora, però
aquesta aposta s’ha de mantenir en qualsevol
circumstància. No només és una qüestió
econòmica, sinó també d’identitat, d’identificació amb els colors, de vincle amb l’afició i
de donar una sortida real al treball de desenes
i centenars de jugadors i tècnics que es deixen
la pell i les hores cada dia de la setmana a les
diferents categories formatives..
El talent natural hi és i, si no hi
és, es treballa. De la base de l’Europa han de
sorgir els jugadors que, a la primera plantilla,
transmetin la identitat i l’estima de lluitar per
aquest escut a qualsevol nouvingut que pugui
arribar d’un altre equip. En aquest sentit,
tenir els principals equips en altes categories,
com el Juvenil A a Divisió d’Honor, ajuda a
l’objectiu, però l’aposta seria la mateixa encara
que l’equip seguís a Lliga Nacional. L’aposta
no és flor d’un dia, sinó una ferma convicció.

La vinyeta d’en Vila
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