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eSPECTACULAR!
La secció de futbol
virtual de l’Europa
assoleix l’ascens
en la primera
temporada i fitxa
un dels millors
jugadors de tot
l’estat per a la
propera lliga
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ELS REIS DE LA ‘PLAY’ | El primer èxit del curs 2018/2019 a l’Europa arriba des de les consoles

L’Europa eSports fa història
en la temporada de la fundació
TEMA DE PORTADA

Àngel Garreta

La popularitat
i el seguiment
mediàtic que
tenen els
eSports estan
en constant
creixement

Àlex Beltran,
impulsor de
la secció, ha
configurat
un equip
guanyador
que ha tocat
el cel digital

UN MÓN D’ANÈCDOTES

El futbol és el mateix, 11 contra 11 en un rectangle de joc
amb dues porteries, però poc
tenen a veure el món real i el
virtual. No obstant, les anècdotes també formen part
d’aquest joc de PlayStation,
com per exemple quedar-se
dormit abans de poder agafar
el ‘mando’ (els duels es juguen
generalment a les 23 hores)
o tenir el fill malalt a casa i,
dels crits que se sentien pel
micròfon pel qual es comuniquen tots els jugadors de
l’equip, semblar més que jugava el nen que no pas el pare.

U

n bon dia algú truca a la
porta de l’Europa i, en
poc temps, es crea una nova
secció. Una secció esportiva
que no ocupa ni terreny de joc
ni vestidors del Nou Sardenya.
Almenys no físicament. Es tracta de l’Europa eSports, la secció
del videojoc FIFA del
CE Europa.
Aquest
món peculiar
i totalment
diferent als
esports conv en c i o na l s
s’emet
per
internet
nternet (el
club té un
canal

propi a YouTube) i tot el que
l’acompanya té un caràcter virtual. En parlem amb qui és el
fundador i ‘alma mater’ de la
secció, Àlex Beltran o BeltryHD
al videojoc.
Com aterren els eSports a l’Europa?
Tot comença a gestar-se, per la
meva part,
abans
de

l’estiu del 2018. Jo acabava de
superar amb el Llagostera el
llarg play-off de Regional (el
mateix d’aquest any amb l’Europa). Allà em van incorporar
per donar un salt de qualitat i
professionalitat al projecte dels
gironins als eSports. Per diferències amb la plantilla, vaig
decidir sortir. Tenint clar que
volia continuar de mànager,
vaig conèixer una noia que collabora de fotògrafa a l’Europa
i em va fer d’enllaç per a poder
proposar el projecte a un club
que tenia tot el que buscava per
a poder desenvolupar una idea
a llarg termini. Ens va ser molt
fàcil entendre’ns i aquí estem,
gaudint del primer gran èxit de
la secció.
I marcant un repte inicial molt
ambiciós, l’ascens!
Realment, i amb les meves experiències prèvies a aquesta
modalitat, era un objectiu molt
ambiciós per a una primera
temporada on el que realment
buscava era crear una base de
club, tant a nivell professional
com a nivell de fer pinya amb
un grup de jugadors. Tot i que
l’equip era bó, l’objectiu real era
fer un bon paper en lliga i clasificar-nos pel play-off, on fer un
digne paper ja hauria servit.
Vam superar les expetectatives els tres primers mesos. És el meu quart ascens en
quatre temporades als eSports,
però sens dubte aquest ha estat

el més patit i també el més gaudit.
I a Quarta Divisió, què?
No tindrem tant de temps per
a preparar-la com sí que vam
tenir per Regional, però ara tenim clar què s’ha de reforçar i
ja ens hem posat a treballar. A
la Quarta Divisió, la primera
de les ‘professionals’ de la VFO
(la lliga oficial FIFA), l’objectiu
és no perdre la categoría i assegurar l’abans possible la permanència. La plantilla ja sap que el
principal objectiu és un projecte
ambiciós per intentar rematar la
feina en la tercera temporada.
Els eSports aterren per quedar-se al club?
Tot això dependrà de l’entesa
entre club i mànager, però per
part meva no hi haurà cap problema. Estic molt agraït per
com el club s’ha implicat en tot
moment i com es segueix tota
l’actualitat dels eSports.
El fet de ser considerats com un equip més dins de
l’estructura del club és una gran
motivació, rematada amb el
seguiment de tothom, des del
president fins al cap de premsa,
que han estat per nosaltres des
del primer moment. Si depèn
de mi, la meva intenció és encapçalar aquest projecte durant
tot el temps que em sigui possible. Vull també agraïr la feina
d’en Roger Just, segon capità,
que s’ha implicat molt en l’aspecte més tàctic de l’equip 
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L’EUROPA FITXA UNA ESTRELLA

Una plantilla pel record
É

s evidentment històric fundar
una secció, del caràcter que
sigui, dins una entitat esportiva i
assolir l’èxit en la primera campanya. Tota una sèrie de jugadors de
la PlayStation passaran a omplir
una pàgina del record d’aquesta
secció virtual amb el seu nom de
guerra digital. Ja formen part del
‘saló de la fama’ del FIFA en clau

europeista els següents jugadors de
la primera de les plantilles de l’Europa: iDark_ESP23, DavidCr723
Oriolette, Er_Lokotron, Skeletorbcn, Mssv, Samuel2Sas2,
Daniiii0509, Ericceron98,
SeeergioGM, Itssergii, Skaman89,
Patrickmda, Rjust98, Borjaqc98
MrkShini, Topo_Bcn, Besieger13
i el capità BeltryHD.

Tots ells, comptant els diferents
mercats de fitxatges, han format
part de l'Europa eSports en la seva
primera temporada competint a
la darrera categoria, la Regional,
tot assolint l'èxit de l'ascens en un
play-off llarg i patit però que va
servir per consolidar el nou projecte de l'europeisme. Un projecte
que no deixa de créixer 

El nou i flamant fitxatge de
l’Europa eSports per a la propera temporada a la Quarta
divisió de VFO, XxConeexX,
o simplement Cone, ha entrat
al ‘top 15’ del sisè torneig de
La Liga eSports en la modalitat de 1v1, jugant amb els
equips de Ultimate Team de
cada jugador.
El nou jugador gracienc va arribar a aquesta final
a quatre després de derrotar,
entre d’altres, a Ranerista (jugador de la UD Levante eSports) i desfent-se, a la primera semifinal, de Gravesen, per
un global de 3-2. Gravesen és

un dels millors jugadors del
FIFA a nivell estatal.
A la prèvia de la final, però, Cone no ha pogut
derrotar a Daniel Aguilar. El
jugador de l’Alcorcón ha donat poques opcions al nostre
representant. Aquesta ha estat
la primera experiència al més
alt nivell per a Cone -a qui
veiem a la imatge concedint
una entrevista pels mitjans de
comunicació estatals- i estem
segurs que no serà l’última.
Sens dubte, l’Europa
eSports tindrà un jugador famós i mediàtic en aquest entorn la propera temporada.
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ÀNGEL GARRETA
Codirector de L’Escapvlat

Allò de les maquinetes
World Cup Italia’90, Emilio Butragueño Fútbol, Virtual Stricker,
FIFA, PC Fútbol, Pro Evolution,
Sensible Soccer, International Superstar Soccer, Kick Off, European
Club Soccer... ens passariem hores
citant títols i analitzant videojocs, de
consola o PC, de la dècada dels 90
fins a l’actualitat.

OPINIÓ

La informació ja no l’expliquen tercers

als jocs en línia i la possibilitat de
divertir-se amb gent d’arreu del món.
Paral·lelament es van començar a
crear competicions completament
lúdiques fins que una gran massa de
gent i alguns mitjans es van començar
a interessar per aquesta pràctica més
enllà de passar una tarda divertida
amb els amics.

“Els esports electrònics s’han instal·lat
de forma definitiva en el nostre entorn
i, poc a poc, en els clubs tradicionals”
Molts joves nascuts a finals dels 70
(considerem encara joves els de 40
anys?) i principis dels 90 han jugat
alguna vegada a un videojoc de futbol, ja sigui sols a casa o amb més
d’un comandament al costat d’uns
amics passant una bona tarda entre
entrepans i begudes de cola. Aquesta afició, que hi és de tota la vida des
de l’existència dels videojocs, s’havia
encaixat sempre en un àmbit privat:
individual o en grup, però privat.
Amb la millora de les connexions a internet i l’evolució dels
jocs i la seva programació, aquest
àmbit privat es va començar a obrir

LAURA ALQUÉZAR
Comunicadora audiovisual

Els esports electrònics s’han instal·lat
de forma definitiva en el nostre entorn i, poc a poc, en els clubs tradicionals. Hi ha equips virtuals de
clubs reals, com l’Europa, convivint
i disputant competicions al costat
d’equips de colles d’amics o altres
col·lectius amb noms ben singulars
i divertits (sense anar més lluny, enguany l’Europa ha competit contra
un equip anomenat Salmorejo).
Són noves realitats i entorns que creixen al costat de la vida
real. Un carro al qual l’Europa s’ha
sumat amb un ascens el primer any.
‘Not bad’, que diria un millennial.

Els clubs eSports també acostumen a tenir escut propi

Esperar trobar una notícia al diari del dia,
per breu que sigui, o bé passar pel camp
en dia de partit i preguntar als companys
de grada sobre les novetats. No fa massa
temps enrere eren les formes habituals
d’estar informat sobre la vida diària d’un
club com l’Europa i tants altres del futbol
català que no ocupen les portades o obren
els informatius esportius.
En els darrers temps, la forta
crisi de la premsa escrita -i altres mitjans
audiovisuals- ha convertit l’espai en paper
destinat al futbol no professional en gairebé testimonial. Les cròniques sovint no
són ni comentades (fitxa i resultat), molt
poques van acompanyades de foto i, en-

protagonisme, conviuen ara amb la força
impactant de les xarxes socials, essencialment Twitter, Instagram i Facebook.
La natural evolució tecnològica i la seva capacitat d’immediatesa han
arraconat els mitjans tradicionals quan
ens referim a comunicar notícies de temes o àmbits que no són de primer ordre
social. En aquest sentit, un club esportiu
no professional té el destí de la seva comunicació a les pròpies mans. Arribar
a connectar amb socis i aficionats però
també amb la pròpia massa de jugadors
de base i l’entorn de veïns més proper és
essencial per a la supervivència social de
les entitats.

“La comunicació de la vida esportiva i social
d’un club fa temps que no passa per altres
mitjans externs, sinó pels canals propis”
tre setmana, no esperem veure cap gran
reportatge a tres quarts de pàgina. Són
temps crítics pel paper de premsa diària.
En aquest sentit, la comunicació de la vida esportiva i social d’un club
fa temps que no passa per altres mitjans
externs, sinó pels canals propis. A principis del 2000, els portal web van donar un
gran impuls als clubs modestos i aquests,
sense haver perdut la seva presència ni

Una comunicació forta en la mesura de
les possibilitats modestes del futbol català
és garantia no només d’una bona manera
de transmetre la informació, sinó també
d’un teixit associatiu i de vinculació, per
modest que sigui, per garantir el futur.
Impulsos com el d’aquest renovat periòdic o la incorporació d’elements
multimèdia a les xarxes són un pas necessari per a l’Europa. I per molts anys!
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TOTALMENT NOUVINGUT | El lleidatà viu les primeres experiències a Barcelona, l’Europa i la Tercera Divisió

Jordi Martínez: “pots fer un
gran partit sense marcar gols”

L’ENTREVISTA

El davanter del
conjunt escapulat
ha estudiat
Enginyeria Mecànica
a la Universitat
de Lleida

Actualment estudia
un màster on-line
de Gestió i Direcció
d’Innovació a la UOC

Martínez s’ha
adaptat molt bé
a l’Europa

EL PERFIL
Jordi Martínez i Canelles (9
de gener del 1995, Lleida) va
començar a jugar al gran equip
de la capital de la Terra Ferma
als 3 anys perquè veia jugar el
seu germà i volia fer el mateix.
A la categoria benjamí, també
al costat del seu germà, va vestir la samarreta de l’Atlètic Segre. Posteriorment, va tornar
al Lleida Esportiu on va jugar
a Primera Catalana fins l’any
passat i debutant a Segona B
en lliga i Copa del Rei. Des
d’aquest estiu passat és escapulat.

E

ls inicis mai no són fàcils.
s.
I sinó que li preguntin a
en Jordi Martínez. L’actual
al
davanter escapulat va deixar
ar
enrere, aquest estiu, tota unaa
vida lligada a les terres dee
Ponent per viure una nova
experiència lluny de casa.
Abans d’aterrar a Gràcia, va
vestir la samarreta del Lleida
i la de l’Atlètic Segre. La temmporada passada va formar part
rt
del segon equip amateur del
el
Lleida a Primera Catalana, tot
ot
i que va alternar alguns partits
ts
amb el primer equip a la Seegona B. La present temporaada amb l’Europa és la primeraa
que afronta lluny de casa i dee
la seva gent.
Què vas pensar en el moment
nt
que et van oferir fitxar per
er
l’Europa?
Ho vaig viure amb molta illlusió. Feia dies que rumiavaa
la idea de marxar de casa per
er
viure una nova experiència.
a.
Estava acostumat a viure a
casa i tenia un horari molt esstablert. De la idea de venir a
Barcelona em cridava el fet dee
poder dur a terme els estudis
is
aquí, començant una vida més
és
independent. Necessitava un
n
canvi d’aires, així que quan em
m
va sortir l’opció de l’Europa noo
m’ho vaig pensar gens.

Com va ser haver de
deixar enrere tota
una vida a Lleida per
venir a Barcelona??
Elss inicis
E
El
i icis
in
is sempre
sem
empre són
difícils.
difíci
cils.. El primer
problema
proble
l ma que

em vaig trobar en
arribar a Barcelona
va ser haver de buscar un pis. Després,
no portava gaire bé
el tema d’haver-me
de fer tots els àpats i
dur a terme la compra, que sembla una
tonteria, però quan
realment t’hi trobes
al principi costa.
Futb o l í s ti c a m ent
parlant, em vaig trobar amb companys
nous i pràcticament
no coneixia ningú.
Alguns d’ells ja es mig
coneixien entre ells i, al
principi, tot va ser una
mica incert, ja que no sabia
com m’integraria o si respondria futbolísticament. No
havia jugat mai a Tercera
Divisió i tampoc sabia si donaria la talla.

Cada entrenador té la
seva manera de fer
i els seus conceptes concrets i t’has
d’intentar adaptar,
encara més nosaltres pel fet
que gairebé

“

tota la plantilla era nova.
Com portes viure lluny de la
família i els amics?
Cada vegada millor. Ara que ja
he agafat el ritme i m’he adaptat a la nova situació, tot és
una mica més fàcil. L’ambient
amb els companys de vestidor
és increïble, si poden ajudarte en alguna cosa, ho fan
sense dubtar-ho.

L’ambient amb els
companys és
increïble. Si poden
ajudar-te, ho fan

“

Mònica Aguilar

Celebrant un gol contra la Pobla de Mafumet
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Aquesta temporada l’Europa fereixo anar fent en el dia a dia. La temporada passada amb el
iniciava un nou projecte, com Jo surto al camp per aportar el Lleida vas poder disputar les
va ser aquest inici?
millor per l’equip, si després mar- eliminatòries de Copa contra
Al principi no sabia ben bé quina co genial, però allò primordial és la Real Sociedad i l’Atlético de
situació em trobaria i vaig veure sumar pel bé de l’equip. El davan- Madrid, com ho recordes?
que s’havia reter té aquest Encara no m’ho acabo de creure,
construït la planpes del gol, perquè són jugadors de Primera
tilla, on gairebé
però pots fer Divisió que veus per la televisió
tots els jugadors
un gran partit i de cop i volta els tens al camp a
Surto al camp per
eren joves. Des
sense marcar, dos metres. Penses que no és real,
aportar el millor
del primer dia,
encara
que que deu ser una figura o algú que
per a l’equip. El gol
l’entrenador ens
semblarà que se li assembla i l’han posat aquí.
no és primordial
va marcar que
no has estat Va ser molt il·lusionant, ja que el
l’objectiu era trepartit contra l’Atlético va coincibé.
ballar tots junts
dir amb el meu aniversari i va ser
per treure el
Com veus a el millor regal possible.
màxim profit. Al principi costa, l’equip en aquest tram final?
perquè l’entrenador té una idea L’únic objectiu real que ens mar- Com et definiries jugant?
molt fixa de joc i per adaptar-se quem és guanyar cada partit fins Sóc més tècnic que físic, ja que
a aquesta metodologia concreta l’últim. Veig un
no sóc lent però
es necessita un treball que costa equip molt implitampoc destaco
assumir quan no et coneixes amb cat, que treballa
per la rapidesa.
Dedico temps a la
la gent.
Intento estar semmolt bé i té ganes formació, la lectura
pre ben col·locat.
de fer grans coses.
i els estudis. Cal
Considero que
Actualment ets el pitxixi de La barreja de jotrobar un equilibri
em faltaria ser
l’equip amb 8 gols i estàs entre ventut i veterania
més agressiu, tant
els deu màxims golejadors del és clau, ja que uns
d e f en s i va m ent
grup V de Tercera. Esperaves un ajuden i aporten
primer any al club tan bo?
coses als altres. Hem aconseguit com ofensivament i amb més
Sincerament no volia fer-me ex- un grup de molt bona gent i molt picardia. M’agradaria corregir
pectatives. Estic molt content càlid. En el meu cas, venint de aquests aspectes amb el pas dels
anys i les temporades 
per com està anant tot, però pre- fora, ho agraeixo.

“

“

Martínez va fer diana en la visita a Ascó

“

“

Vuit gols en lliga

ESTUDIS, LECTURA I LA ‘PLAY’
Jordi Martínez es defineix
com un noi simpàtic, alegre i
positiu. En broma ens comenta que no té defectes, tot i que
en reconeix algun: “hauria de
ser més egoïsta. Sóc una mica
desordenat i despreocupat
en segons quines situacions.
Això fa que moltes vegades la
gent pensi que no hi sóc, que
estic ‘empanat’, fet que alguna vegada també em passa al
camp. Hi ha algun moment
que estic pensant en una ju-

gada i pot donar la sensació
que no estigui connectat al
partit, encara que sí que ho
estic, però la imatge sí que és
una mica la d’estar ‘empanat’
en algun moment”.
Martínez comenta
que li encanta jugar a la PlayStation, a jocs de futbol i acció.
Practica i aprèn nous esports,
va al cinema i li dedica espai
a la formació i la lectura. “Cal
trobar un equilibri amb totes
les coses”, afegeix.
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RELACIÓ CULTURAL I ESPORTIVA | Els tècnics i jugadors d’orígen nipó ja són habituals al club gracienc

El llarg viatge des del
Jordi Vela

EL REPORTATGE

L

La relació entre
l’Europa i el Japó
no és nova i fa
dècades que
es manté en
el temps

El club escapulat
ha tingut al llarg
dels darrers anys
molta presència
nipona, en especial
pel que fa a tècnics

En actiu, dins els
quatre equips
principals del club,
hi ha dos jugadors:
Kengo a l’Europa B
i Mei al Femení A

Kentaro Tsuboi
exerceix com a
segon entrenador
al Juvenil A
del club que milita
a la màxima
categoria del
futbol estatal

a Sagrada Família -a la foto
de la pàgina de la dreta es
veu un partit de quan l’Europa hi jugava al costat- i el Parc
Güell són dos punts emblemàtics de Barcelona on és fàcil
veure molts japonesos amb les
seves càmeres. A mig camí hi
ha el Nou Sardenya que, des
de fa uns anys, també és punt
d’atracció per futbolistes i entrenadors japonesos que, amb
la intenció de conèixer el futbol europeu, escullen l’Europa
per fer-hi una estada.
El pioner fou Kazuyoshi Kuramoto que va ser ajudant de Javier Revilla al Cadet
A. ‘Kazu’ va passar de l’Europa
a formar part del cos tècnic del
futbol formatiu de l’Athletic
Club de Bilbao. Després va arribar Takanobu Tokunaga, que
va ser entrenador de porters
del Juvenil A quan Ángel Gómez n’era l’entrenador. Posteriorment, Ken Fujita va entrenar
un equip aleví i, més recentment, Yuto Kurimoto un equip
cadet.
El Primer Equip també
va tenir un japonès al seu cos
tècnic: Takahisa Shiraishi va
ser el segon entrenador d’Albert Poch i fins i tot va dirigir
dos partits a Tercera Divisió

quan Poch va deixar la banqueta. Actualment, Kentaro
Tsuboi és el segon entrenador
del Juvenil A. Kentaro ja va ser
el segon entrenador de Gonzalo Riutort en la seva anterior
etapa al Cadet A europeista.
Aquests són els casos
més coneguts però en els darrers anys hem tingut altres entrenadors japonesos que s’han
integrat en diferents tasques
en el cos tècnic de diferents
equips del club. També hem
tingut i tenim jugadors i jugadores provinents de Japó:
Actualment, Kengo Matsuoka
juga a l’Europa B, complint la
seva segona temporada al club
després d’assolir l’any passat
l’ascens a Divisió d’Honor
amb el nostre Juvenil A. Anys
enrere, Kazuki Date va estar
dues temporades en els nostres
equips cadets.
Pel que fa al futbol
femení, actualment el club té
a Mei Hayashizaki com a portera al Femení A. Internacional sots-19 i sots-23 per Japó,
Mei és, sens dubte, una de les
millors porteres de la categoria actualment. Anys enrere,
Megumi Kozakai i Asako Sakurabayashi també van vestir
l’escapulada de l’equip femení
a la categoria de plata del futbol estatal 

Kentaro Tsuboi: “C
club que ens acull
Kentaro Tsuboi és el segon entrenador del Juvenil A. Ha tornat a
l’Europa de la mà de Gonzalo Riutort, amb qui ja va coincidir en la
seva anterior etapa al club.
El tècnic europeista va
acabar la seva etapa de jugador en
edat juvenil, a Japó, i des de llavors
va començar a fer carrera com a
entrenador a l’Escola de Futbol
Shimizu S-Pulse, que actualment
competeix a J1 League, la màxima
categoria del futbol japonès. Tot i
viure a Barcelona, encara participa
d’alguns projectes futbolístics a
Japó, i a més és CEO de Presoccerteam, una acadèmia de formació per entrenadors estrangers.
Kentaro, com valores aquesta segona etapa a l’Europa, amb dues
grans temporades del Juvenil A?
Molt bé, les dues temporades que
estem fent amb el Juvenil A són
increïbles. Crec que ningú podia
imaginar que assolíssim l’ascens a
Divisió d’Honor el primer any, començant un nou projecte amb cos
tècnic nou i jugadors nous. I ara,

D’esquerra a dreta: Takanobu Tokunaga (2006), Takahisa Shiraishi (2015), Kengo Matsuoka (2018) i Mei Hayashizaki (2019)

havent pujat de Nacional, aconseguir el rendiment que estem aconseguint a Divisió d’Honor, on
estem quarts classificats, està sent
també una sorpresa. Estic molt
content d’estar en aquest club i en
aquest equip, i espero que acabem
la temporada amb aquesta bona
dinàmica, que és l’objectiu.
Com veus l’Europa?
Veig que l’Europa és un símbol a
Gràcia. Visc aquí al barri i no hi ha
dia que no vegi gent del club pel
carrer. Em trobo sempre jugadors
i entrenadors amb l’uniforme del
club pel barri. L’Europa és un club
molt proper a la gent de Gràcia i
crec que això no passa tant a altres
clubs.
Ja fa anys que és habitual veure
entrenadors, jugadors i jugadores de Japó a l’Europa. Per què
creus que passa això?
En primer lloc, perquè Barcelona
és una ciutat molt atractiva per la
gent japonesa que li agrada el futbol perquè saben que aquí

Febrer 2019

9

Japó a (l’)Europa

Crec que no hi ha un altre
i i tracti tan bé a nosaltres”

“

El futbol català
disposa d’una bona
estructura de
formació de tècnics

anys japonesos perquè el club ens rep
molt bé, amb respecte i estima. Crec
que no hi ha un club
que ens aculli i tracti tant
bé a nosaltres com
l’Europa.

Kentaro Tsuboi, segon tècnic del Juvenil A

“

hi ha un dels millors clubs del
món. És una ciutat ideal per
aprendre i gaudir del futbol. És el
meu cas també: jo vaig venir a Barcelona per formar-me millor com
a entrenador. A l’Europa hem vingut entrenadors, jugadors, jugadores i també tenim ara a Kazuki
Nakamura com a col·laborador en
el sector del marketing. Sempre hi
ha en els darrers

Quines diferències trobes entre
el futbol català i el japonès?
Porto onze anys vivint a Barcelona
i la veritat és que des que visc aquí,
el futbol japonès ha canviat bastant, però puc apreciar una gran
diferència que hi ha encara des
de llavors fins ara: la formació. El
futbol català disposa d’una bona
estructura de formació de tècnics
i entrenadors, amb professors qualificats i un temari ben estructurat.
Aquí els entrenadors que surten de
l’escola d’entrenadors surten amb
bon nivell i això aporta molt
després al futbol formatiu. A
Japó, això és molt millorable.
Per altra banda, els clubs japonesos no tenen socis que voten a un president o una junta
directiva, com per exemple
passa a l’Europa. A Japó, la
lliga japonesa va començar
fa uns 25 anys basant-se en
equips de les grans empreses
(Toyota, Mitsubishi, Panasonic, Nissab, Matsuda...).
Allà aquestes grans empreses
són les propietàries directes
dels clubs de futbol i això fa que
les dues estructures esportives i
de clubs siguin ben diferents.

CULTURA I TRADICIÓ
Al marge de la relació estreta i directa de jugadors i tècnics formats o projectats dins
l’estructura esportiva i futbolística de l’Europa, el club
gracienc i el país nipó tenen
característiques similars. Gràcia, i per extensió molta de la
massa social de l’Europa, és territori de persones motivades
per la cultura i les tradicions.
Aquests dos aspectes són molt
potenciats al territori que acull
l’Europa i també molt valorats
i destacats al Japó.
El de la Sagrada Família és el barri on va veure la
llum l’Europa fa més de cent
anys i que té al seu epicentre
el monument més popular de

Catalunya, àmpliament visitat
per japonesos en les seves estades a la capital del Principat. Fa
un segle l’Europa jugava els seus
partits com a local justament
davant el temple, tal com es pot
veure a la imatge superior.
L’Europa i el Japó estan arrelats amb la cultura i les
tradicions i també amb els valors i el respecte. Una mostra
d’aquest respecte va tenir lloc el
març de l’any 2011 després de
la tragèdia de la central nuclear
de Fukushima. Uns dies després, l’Europa va jugar partit de
lliga a casa contra el Palamós
i tota la plantilla va sortir al
camp amb la bandera del Japó
com a mostra de solidaritat.
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GALERIA D’IMATGES

Visca Sant Medir!
Els passats 3 i 4 de març van ser dies importants per a
l’europeisme a nivell social i cultural. La colla escapulada d’Els Ben Plantats va sortir un any més al carrer
per repartit felicitat entre petits i grans en forma de
dolços. El dia 3 els romeus i romeves de les diferents
colles es van donar cita a l’ermita de Sant Medir per

posar el tradicional llaç a l’estendard de les colles. La
festa de Sant Medir pels carrers, donada la coincidència amb un diumenge, va saltar al dilluns 4 de març.
Pel matí i pel vespre Els Ben plantats, dalt de 4 cavalls i
2 camions, van recòrrer Gràcia amb l’escut de l’Europa
per bandera.

La colla es va federar el 2016 després d’haver participat aquell any el club com entitat convidada. Durant
tres anys (2017, 2018 i 2019) ha participat de Sant
Medir amb entitat pròpia i plenament consolidada,
mantenint l’esperit de l’antiga colla fundada el 1926
amb els jugadors de l’Europa com a protagonistes.

Els romeus Chus Navarro i Ferran Ferran -l’abanderat d’Els Ben Plantats- repartint caramels a la sortida del Nou Sardenya

Els directius de la colla Aitor Leniz (imatge esquerra) i Raquel Cachà i Ivan Arias (dreta) acompanyats de nens de l’Escola del club

Març 2019
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Foto de família del ‘torn de matí’ de Sant Medir, a la tribuna de l’estadi, i del ‘torn de vespre’ al carrer Escorial

Els capitans del Primer Equip, Àlex Cano i Alberto González (esquerra) desfilant davant els crits de centenars de persones.
A sota, foto de grup d’un dels camions, el president de l’Europa repartint caramels i la Vella de Gràcia fent sonar els tambors

SANT MEDIR EN VÍDEO
Vols veure Els Ben Plantats repartint caramels pel carrer? Escaneja aquest codi QR amb el
teu telèfon!

UNA COLLA SINGULAR I ÚNICA
Els Ben Plantats no només és l’única colla de
Sant Medir que ret homenatge a un club de futbol, sinó que és singular en molts altres aspectes.
La seva composició barreja romeus i romeves

amb jugadors de base i dels principals equips
de l’Europa. A més, d’entre totes les colles és la
que té la quota de romeu més baixa, mostrantse en aquest sentit com un bon nexe d’unió de

l’esport, la cultura i les tradicions per a tothom
qui en vulgui formar part. Per posar-se en contacte es pot fer a xarxes a @elsbenplantats o al
correu benplantats@ceeuropa.cat

Març 2019
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LA BASE

Coneixem el Benjamí D i l’Aleví G

L

El Benjamí D, amb
jugadors de primer
any, sha mostrat
com un bloc difícil
de superar

L’Aleví G persegueix
el líder de la seva
categoria de Tercera

’Aleví G es troba a tocar del
primer classificat de la seva
lliga al grup 13 de la Tercera Divisió de la categoria i, per davant, té
molt per jugar-se. L’equip, des de
bon inici, s’ha afiançat com a collectiu entre jugadors i entrenadors.
Aquest factor facilita les coses per
a tots i fa més fàcil el dia a dia.
L’equip procura entrenar
amb la millor actitud i al moment
de competir no deixa de lluitar i
intentar jugar de la millor manera

E

l Benjamí D de l’Europa competeix a la Segona Divisió, al
grup 5. Es troba situat entre els
cinc primers classificats i encadena
una bona dinàmica de resultats
que el fan ser un equip difícil de
superar tot i que són jugadors en
la seva totalitat de primer any.
El grup i l’entrenador estaven, la
majoria d’ells, l’any passat al Prebenjamí A. Aquest factor els hi és
favorable perquè moltes coses

tant dins com fora del camp ja són
conceptes assolits.
El grup entrena i competeix molt bé, mostrant-se
concentrats en cada sessió de
treball i millorant progressivament
independentment dels resultats,
que també acompanyen. És un
grup compensat que ha sabut
adaptar els nouvinguts de l’Escola
no federada. L’equip el formen
onze jugadors que estaven al Pre-

estigui més o menys encertat.
És un grup on la totalitat dels
jugadors són de primer any, fet
que provoca diferències físiques a
la categoria respecte altres equips
que estan formats per futbolistes
amb un any més. Aquesta diferència la intenten superar amb el joc,
jugant en equip i no deixant de
pressionar cada dia per ser millors
que el rival.
La plantilla està composada per 10 jugadors. Els que provenen del Benjamí C de la temporada anterior són: Adri González,
Nico Introcaso, Ignacio Torrelles
i Bruno Lozano. Repeteix Alejandro Diéguez i són federats de
primer any Arnau Concejero, Pol

Roy, Nil Càmara, Ot Daura i Teo
Prat. Els tècnics són Diego Díez
-que és el primer any que exerceix
com tècnic federat després d’uns
anys a l’Escola com a monitor- i
Aitor Rodríguez, qui ho compagina amb el Cadet D. En Diego, més
enllà dels resultats destaca com de
bé es duen els jugadors entre ells:
“no hi ha comparacions, tots van
a una i s’ajuden molt en el dia a
dia. És un plaer estar al capdavant
d’aquest grup. Alguna vegada
baden als entrenaments, però per
a això estem els entrenadors per
intentar que estiguin alerta i, aprofitant el dia a dia, poder millorar.
Per mi l’entrenador, en aquesta
etapa, ha de ser un exemple en el

benjamí A: Dídac Cros, Martín
Canal, Unai Ntonga, Mauro
Forcadell, Lucas Matute, Víctor
Lao, Max Falcó, Pol Márquez i
Eduard Llagostera. Els futbolistes
procedents de l’Escola són: Màrius
Royo i Nacho Maqueda. Els
tècnics de la plantilla són Arnau
Moreno -molts anys jugador del
club-, Arnau Pons -fins fa poc
ajudant però que va haver d’abandonar l’equip recentment per
motius laborals- i el seu substitut,
John Bautista, fent la funció de
segon entrenador.
El tècnic Arnau Moreno es mostra content
amb el grup: “sempre es comença
amb dubtes sobre com s’adaptarà
l’equip a la categoria, però el grup
ha anat a més i es nota al moment
de competir. Un grup molt implicat sempre ajuda. El nostre és un
equip molt cohesionat. Com som
més al grup, als entrenaments es

poden treballar coses més concretes. Cada jugador té el seu caràcter
i la seva manera de fer i això ho
fa tot plegat més divertit. Ens ho
passem molt bé”.
L’Arnau destaca “aquell
punt competitiu que
posen en els partits, la il·lusió de
defensar l’escapulada i lluitar fins
al final sigui quin sigui el rival. Els
nois intenten posar en pràctica tot
allò que hem entrenat en el dia a
dia. Després, estaran més encertats o menys, però és un grup que
lluita fins al final i és una pinya.
Segur que els jugadors seguiran
progressant en tot allò que es
proposin” 

seu comportament i inculcar valors que es puguin transmetre amb
una eina tan fàcil com el futbol i
que als nens els hi agrada. Com
és obvi, hem de seguir millorant i
treballant fins al final”.
Una de les coses que el
tècnic creu que cal millorar és “la
circulació en el joc, mirar d’inter-

pretar-ho millor. Som un equip
que cada dia intenta jugar tenint
la pilota, ser valent i arribar a crear
moltes ocasions de gol. Els entrenadors estem segurs que l’equip
anirà a més en aquesta última part
de la temporada. Traslladaran
encara més al camp tot el que
aprenen durant la setmana” 
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Retrospectiva de la Copa d’Espanya
L

’originària Copa d’Espanya, que els franquistes van
transformar en la Copa del Generalísimo i on, sorprenentment,
la transició democràtica va continuar la ‘tradició’ de la dictadura,
canviant-li el nom per ‘del Rei’, és
una competició que a l’Europa li
ha donat diverses satisfaccions.
Els escapulats han participat 20 vegades en aquesta competició i, òbviament i com tothom sap, el seu moment àlgid va
ser en la temporada 1922/1923
quan es va arribar a la final, on
un Athletic Club de Bilbao, amb
una tàctica defensiva inèdita en
aquells temps, ens va barrar el pas
a ser campions. Va ser la nostra
primera participació i l’inici va
ser espectacular. Aquella generació d’or dels Bordoy, Serra, Pelaó,
Cros, Pellicer, Alcázar, etc. es va
quedar amb la mel als llavis, després d’eliminar el Sevilla d’Spencer i l’Sporting de Gijón de Meana a les semifinals.
Com només hi jugava
el campió de cada campionat
regional, no va ser fins la temporada 1926-27 que es va tornar a
participar, ja que a partir d’aleshores també hi van entrar els sots
campions regionals. També es va
variar el format i primer és disputava una estranya eliminatòria
a tres equips. L’Europa va eliminar al Castellón i al Cartagena i
a quarts de final va tocar el Real
Madrid. Era la primera vegada
que s’enfrontaven en partit oficial. Els escapulats van perdre 2-0
a Madrid i aquí van guanyar per
4-1, el goal-average no existia i es
va jugar un tercer partit al camp

de Torrero a Zaragoza, on els
nostres no van estar gens encertats i van patir una severa derrota
per 8-1.
La temporada següent,
després d’eliminar el Maó, l’Europa va quedar enquadrat en
una lligueta juntament amb

i l’Oviedo (1929/1930). La desfeta del club el 1931, combinada
amb la posterior Guerra Civil, fa
que l’Europa no torni a participar a la ja anomenada ‘Copa del
Generalisimo’ fins la temporada
1963/1964, quan a Segona Divisió es cau en primera eliminatòria

Cros, amb la seva llegendària força,
en el partit Europa-Real Madrid de Copa

el Barcelona, la Real Sociedad
i l’Ibèria i el Pàtria de Zaragoza. Amb només 3 victòries es va
quedar eliminat. Finalment les
dues participacions que resten
d’aquest primer bloc d’aparicions
acaben amb dues eliminacions a
mans del Valencia (1928/1929)

contra el Mestalla. A la següent,
el Calvo Sotelo és el nostre botxí
i a la 1965/1966, després d’eliminar el Badajoz, es cau contra
el Sabadell. Així s’arriba al segon
moment àlgid de la història escapulada en aquest torneig, quan
la temporada 1966/1967, elimi-

nant el Racing de Ferrol, ens va
tocar el Real Zaragoza que en
aquells anys hi jugava la famosa
davantera anomenada ‘ de los cinco magníficos’, que era la formada
per Canario, Santos, Marcelino,
Villa i Lapetra. Aquesta davantera havia aconseguit diversos títols
amb l’equip de l’Aragó. A Sardenya es va perdre per 0-1. Tothom
donava l’eliminatòria per perduda, però al partit de tornada, fent
un gran partit, s’aconseguia guanyar també per 0-1. Les normes
marcaven la disputa d’un partit
a camp neutral, en aquest cas a
Mestalla, i els escapulats, tornant
a fer un partidàs, guanyaven per
0-2. A quarts de final el Córdoba
ens eliminava.
L’Europa va disputar
onze vegades més el campionat,
que es resumeix gairebé sempre
amb eliminacions a les primeres
de canvi. Destaquen eliminatòries amb el Levante i el Mallorca (1971/1972), o els ja desapareguts Michelin de Lasarte
(1970/1971) o el CD Málaga
(1977/1978). Especial va ser
l’enfrontament amb l’Espanyol
la temporada 1984/85, ja que
53 anys després l’Europa es veia
les cares amb un dels seus vells
rivals ciutadans en partit oficial. Els periquitos van sentenciar
amb un 0-3 a Sardenya i el partit
de tornada es va pedre per 3-1 en
la darrera vegada que es trepitjava
l’estadi de Sarrià.
La darrera participació
al torneig data de la temporada
1990/1991 quan es va quedar
eliminat per l’Andorra. Per tant
s’està a punt de complir 30 anys
d’absència a la Copa, la segona
etapa més llarga de la història 

L’Europa ha jugat
contra tres equips
a la lliga, Copa
d’Espanya i Copa
Catalunya: Barcelona,
Espanyol i Sabadell

El ‘top 25’ de partits
jugats i gols marcats
en la història del
club tindrà canvis
amb les noves dades
obtingudes en
les darreres
cerques de la Copa
d’Espanya i Copa
Catalunya

L’Europa ha jugat en
Copa partits contra
equips actualment
desapareguts:
Pàtria, Ibèria, CD
Málaga, Michelín
i Calvo Sotelo

HISTÒRIA

Xavier Vidal

CROS, QUI SINÓ?
Com no podia ser d’una altra
manera, Manuel Cros és el
màxim golejador escapulat
en la història d’aquest torneig
amb 15 gols transformats. El
gran ídol de tots els temps i
mite de l’europeisme és també el líder en aquest apartat.
Segon, rere de Cros, hi trobem Bestit amb 11 i tercer
queda Alcázar amb 10.
Pel que fa a partits disputats,
Alcázar és qui n’ha disputat
més amb 27 participacions,
seguit de Pelaó i Cros, tots
dos amb 24.
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El Centre Moral i Instructiu

AL NOSTRE VOLTANT

El Centre és una de
les entitats vigents
més antigues de
la Vila de Gràcia

El Centre Moral i Instructiu de
Gràcia va ser fundat el dia 2 de
febrer de l’any 1869 tenint com
una de les seves finalitats, com el
seu nom indica, la instrucció. Ho
demostra l’estadística que podem
comprovar dels anys 1903 i 1904
on, amb tres establiments escolars
amb règim diürn i nocturn, havien

rents als matins, sopars-tertúlia,
etc. Activitats, totes elles, que
s’han dut a terme fins a l’actualitat.
Cal destacar que el Centre Moral sempre ha estat ubicat a
la Vila de Gràcia i de forma molt
especial a partir del dia 18 de
desembre de 1904 en un edifici
(c/ Ros de Olano, 9) construït per

2009, quan va atorgar la medalla
d’or al Mèrit Cívic. Altres reconeixements per part del Districte de
Gràcia, els premis Vila de Gràcia
com entitat, per la nostre revista
Or i Flama i pel nostre Concurs
de Teatre Català a Gràcia. L’entitat
ha rebut diferents reconeixements
per part de la Federació d’Ateneus

tothom. Dins de les diferents
seccions que tenim a l’entitat, el
nostre grup de teatre va ser creat
el 1884 i la seva primera obra va
ser la Cura de Moro de Pitarra. En
altres aspectes de la cultura de casa
nostra, aquest any 2019 la colla Els
Amics de Sant Medir ha celebrat
50 anys de la seva existència, unint

Va començar com a
referent educatiu i
posteriorment es va
centrar en la part
més lúdica i cultural
de la societat

Enguany celebra
el seu 150è
aniversari en un
any llarg, fins el
2020, ple
d’activitats
cultural, concursos,
exposicions i
diferents actes
d’homenatge

El Centre acull moltes diades del soci de l’Europa al seu teatre.
A les imatges inferiors, recull d’actuacions europeistes i d’algun
dels actes del 150è aniversari de l’entitat

arribat a impartir la docència a
802 alumnes.
Aquesta activitat, que en
el moment de la fundació era la
seva missió principal, a mida que
el govern va anar fent-se càrrec de
les escoles, El Centre es va anar
dedicant a la instrucció en el lleure
com ho demostren les diferents
seccions de l’entitat com teatre,
coral, esplai, futbol, tennis taula,
colla de Sant Medir, tallers dife-

Francesc Berenguer i Mestres, deixeble de Gaudi i vice-president de
l’entitat. Aquest edifici en l’actualitat es troba catalogat per l’Ajuntament de Barcelona. A l’any 1994,
amb motiu del 125è aniversari de
la seva fundació, la Generalitat va
concedir a El Centre la Creu de
Sant Jordi.
També hem tingut
el reconeixement per part de
l’Ajuntament de Barcelona l’any

de Catalunya i actualment el
Districte de Gràcia ha proposat
El Centre pel premi d’honor de
Barcelona.Els passats dies 2 i 3 de
febrer es va celebrar el 150è aniversari de la nostra fundació, amb
diferents actes a la Vila de Gràcia
i a l’edifici d’El Centre. Durant
l’any 2019 i fins al febrer del 2020
continuarem celebrant el nostre
150è aniversari amb diferents actes en els que volem que participi

així en un mateix any dues celebracions molt importants.
El Centre va ser creat per
servir a les persones. La nostra societat ha evolucionat i ha canviat,
però El Centre ha continuat el mateix camí que en la seva fundació:
servir a la gent i estar sempre al
costat de la Vila de Gràcia i de la
nostra ciutat 
El Centre Moral i Instructiu
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Partits de futbol, actes del club i activitats d’altres entitats
en el període entre publicacions mensuals de L’Escapvlat

La recerca de la història ens fa més grans

Març
23 de març
Sant Medir
Sopar de celebració dels 50
anys de la colla Els Amics
c/ Ros de Olano, 9
24/31 de març
Teatre
XXXIIè Concurs
de Teatre Català
El Centre Moral de Gràcia
31 de març
Futbol
Europa-Sants
12 hores · Nou Sardenya

Abril
Fins al 12 d’abril
32è Festival Tradicionàrius
CAT (Traves. St. Antoni 6-8)
14 d’abril
Castells
Diada castellera
de la Independència

Editorial

14 d’abril
Futbol
Europa - Santfeliuenc
12 hores · Nou Sardenya
14 d’abril
Futbol
Europa Femení - Zaragoza
horari pendent · Nou Sardenya

Molta gent pensarà que hem de viure el
present, construint el futur. Altres nostàlgics
opinaran que temps passats foren millors. No
obstant, qui més qui menys té sobre les seves
esquenes el pes d’una història. L’Europa no és
aliè, ni molt menys, a aquesta circumstància.
Els fets que el club va viure en els
seus primers anys de vida fan que estigui
considerat un històric del futbol al nostre
país. L’època daurada dels anys 60, també. La
realitat, també constatable, és que és el club
català amb més participacions a la Tercera
Divisió. I tampoc podem deixar de banda
les estades a categories regionals així com les
competicions jugades per sistema d’eliminatòria (promocions i copes).
La recerca històrica de dades i
documentació feta, entre molts altres, per
Ramon Vergés i Enric Vidal ens ha permès
conèixer moltes dades desconegudes. El Grup
d’Història Ramon Vergés, constituït no fa
molt, també treballa en aquesta direcció,

suggerint iniciatives i actes de reconeixement.
En el passat número de L’Escapvlat, el nostre
col·laborador Xavier Vidal avançava que ja
teníem comptabilitzades totes les dades referents a la Copa Catalunya. Ara, en uns pocs
mesos farem un salt importantíssim. Podrem
disposar, en un termini no superior a un any i
gràcies a aquests ‘malalts de futbol’, de gairebé
més d’un 90 % de les dades estadístiques
d’alineacions, partits, resultats, golejadors,
minuts jugats, etc... de totes les competicions
considerades oficials. Dades comprovades i
amb una fiabilitat altíssima, quasi total. Amb
les eines que avui ens proporcionen les noves
tecnologies podrem treballar aquestes dades
i descobrir a ulls dels europeistes aspectes
de la nostra història que ens eren totalment
desconeguts fins a la data.
La història dona prestigi amb tots
els ets i uts en positiu i en negatiu al llarg dels
anys, però el poder arribar a disposar de tots
els detalls d’ella ens enriqueix encara més.

La vinyeta d’en Vila

LA PENÚLTIMA
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