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El model de l’Europa

no només organitza

una formació esportiva

i lúdica pels nens i nenes

més petits, sinó que també 

implica les famílies

en l’activitat diària i en els 

partits del cap de setmana.

La metodologia gracienca

és diferent a la d’altres

escoles de Catalunya

i reconeguda arreu.

UNA ESCOLA ÚNICA!

Entrevistem Carles Moya,
tècnic de l’Europa B

El Cadet A escapulat 
assoleix l’ascens a la 
màxima categoria

Presentem la Coordinadora d’Entitats 

de la Sagrada Família Pàgina 14
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REFERENT A LA CAPITAL | El model escolar europeista és únic a Barcelona i està plenament consolidat

L’Escola de l’Europa: reforçant
el concepte d’esport i família

Els pares i 
mares dels 
jugadors i 

jugadores de 
l’Escola 

participen 
activament de 
la temporada

L’activitat
escolar es

complementa
amb una
formació

integral i no
només

esportiva

Àngel Garreta

Els dissabtes al matí són 
una festa. Aquesta frase 

no la diem nosaltres, sinó que 
fa anys que s’escolta molt al 
voltant del Nou Sardenya. És 
el moment de la setmana que 
l’Escola de Futbol del CE Eu-
ropa concentra els partits en-
tre els diferents equips interns 
que la formen. És una escola 
referent, sovint imitada, que 
es fonamenta en quatre pilars 
bàsics: l’aspecte lúdic i pas-
sar-ho bé fent esport és l’eix 
central. L’aspecte competitiu 
hi intervé, però reconeixent 
més l’esforç i altres valors 
que no pas el resultat en pri-
mer ordre. Se suma l’aspecte 

educatiu i la relació 
entre companys, 
així com la diver-

sitat: no hi 
ha pro-

ves d’accés a l’Escola, per la 
qual cosa juguen nens i nenes 
junts, diferents tipus de físic 
i alçades, condicions socials, 
colors de pell, etc.
 És per això que un 
valor clau i principal que de-
fineix aquesta escola esporti-
va és el respecte. Un respecte 
que es mostra en l’aspecte ge-
neral però també en els petits 
detalls, com quan hi ha una 
falta  en un partit, on sempre 
els dos jugadors encaixen les 
mans com a mostra de respec-
te. En acabar cada encontre 
tots els jugadors d’un equip i 
un altre es donen la mà i tots 
junts posen les mans juntes al 
mig i criden ‘1, 2, 3, Europa!’. 
 No obstant, no només 
els nens i nenes són protago-
nistes. A l’Escola de l’Europa 

hi ha comunicació conti-
nuada amb les famílies, 
fent-les participar de la 

metodologia de l’Escola i tam-
bé dels partits. Per procurar 
mantenir tots aquests valors 
i deixar el marcador dels par-
tits en un segon pla, els equips 
que es formen cada tempo-
rada amb el total d’alumnes 
inscrits es formen intentant 
igualar al màxim el nivell dels 
jugadors -sovint es fan canvis 
entre plantilles per no generar 
marcadors de massa golejades 
ni a favor ni en contra- i pro-
curant que tots els equips tin-
guin, per exemple, el mateix 
número de porters.
 Dins les possibilitats, 
es procura que cada nen/a 
pugui escollir dos amics de 
l’equip -o que arriben a l’Es-
cola de l’Europa també proce

dents de l’escola de formació 
reglada- per poder compartir 
equip també en aquesta acti-
vitat fora del col·legi.
 A nivell de tècnics, 
molts dels monitors han for-
mat part en el passat de l’Es-
cola i actualment són juga-
dors d’alguns equips federats 
de l’entitat, fins i tot dels més 
alts nivells, com el Primer 
Equip, Filial o Juvenil A.
 La metodologia d’en-
trenaments consta sempre 
d’un inici amb un joc, dos 
blocs específics d’entrenament 
i un partidet final. El control 
i la passada són dos dels ele-
ments del joc que més es tre-
balla. Tant és així que en els 
entrenaments els gols no són

PARES I MARES: ANIMADORS I ‘COMPETIDORS’

Des de fa molts anys, l’Escola 
s’organitza internament per 
equips que duen el nom d’un 
país d’arreu del món i de tots 
els continents.
 És habitual veure un 
dissabte de partit molts pares, 
mares, avis, àvies i familiars dels 
jugadors de l’Escola animant 
els seus menuts amb banderes, 
bufandes, gorres, trompetes i 
tot tipus d’eines d’animació, 
moltes d’elles ‘tunejades’ amb 
els colors del país que represen-
ta la família al terreny de joc. La 
implicació de les famílies no és 
només de caràcter emocional 

-és lògic animar al fi ll o fi lla 
que està jugant- sinó que tam-
bé forma part d’una competició 
paral·lela al joc dels menuts. Al 
fi nal de cada competició inter-
na de la temporada es premien 
les millors afi cions, les més ani-
moses i les més originals.
 Així mateix, els pares i 
mares baixen al terreny de joc a 
xutar tandes de penals amb els 
seus fi lls i també disputen, per 
la seva banda, una petita lligue-
ta informal entre ells: la lliga 
de pares i la lliga de mares, per 
augmentar la germanor i com-
panyonia entre famílies.

mer ordre. Se suma l aspecte 
educatiu i la relació 

entre companys, 
així com la diver-

sitat: no hi 
ha pro-

 No obstant, no només 
els nens i nenes són protago-
nistes. A l’Escola de l’Europa 

hi ha comunicació conti-
nuada amb les famílies,
fefffent-les participar de la 

Una família de l’Escola i els jugadors 

d’un dels equips, animant en una 

tanda de penals
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comptats com a gols, sinó que se 
suma al marcador el número de 
passades que hi ha hagut abans 
de fer gol, incentivant així el joc 
col·lectiu per evitar l’excés d’indi-
vidualitat amb la pilota.
 Futbolísticament, els  
monitors incideixen molt en la 
sortida de pilota. L’Escola intenta 
inculcar des del primer dia els 
coneixements i hàbits tècnics de 
sortida de pilota des del darrere 
i per banda. Durant les primeres 
setmanes i fi ns que es domina 
aquesta tècnica, el company de 
l’Escola que juga a l’equip rival no 
pot pressionar fi ns que el jugador 
a qui li vol prendre la pilota no la 
tingui totalment controlada. La 
conservació de pilota, els ‘rondos’, 
les accions de 2 contra 1, etc. es 
van incorporant a mida que evo-
luciona la temporada. Els porters 
també tenen el seu protagonisme, 
amb mitja hora a la setmana 
dedicada especialment a les seves 
funcions, a banda de l’entrena-
ment general dels companys.
 El director de l’Escola, 
Òscar Belis, és el responsable de 
coordinar tots els aspectes d’una 
Escola, impulsada en el model 
actual per Xavier Lucas,  prestigi-
osa arreu de la capital i que té una 
forta demanada de participació. 

En la competició interna dels 
dissabtes, tots els jugadors dispu-
ten el mateix número de minuts 
i, mínim, cada futbolista juga en 
dues posicions. Si no hi ha porter 
específi c, tots els jugadors de camp 
han de passar en algun moment 
per la porteria. L’Escola destaca la 
importància d’entendre-ho tot i 
viure-ho tot per tenir una com-
prensió futbolística global. Els gols 
se celebren tots, fi ns i tot els juga-
dors que en aquell moment esti-
guin a la banqueta. Tots els equips 
juguen amb el mateix sistema 

(3-1-2). El respecte pels àrbitres 
-que són els mateixos monitors- és 
primordial.  L’equip que guanya 
un partit suma 5 punts. Un empat 
val 3 punts i una derrota també 
suma, en aquest cas 2 punts. 
Quan els responsables de l’Escola 
pengen les classifi cacions, aquestes 
s’ordenen per ordre alfabètic dels 
equips, no per punts, per no donar 
importància competitiva a la 
formació en aquesta etapa. Quan 
es fi nalitza l’Escola és el moment, 
al costat dels coordinadors del 
Futbol Formatiu, de fer el trànsit 
cap al futbol federat 

L’Escola de Futbol de l’Europa està oberta per a nens i nenes. Poden inscriure’s des dels 4 anys d’edat i fi ns als 15

EL 14 DE JUNY, FESTA DE FINAL DE CURS AMB PREMIS PER A TOTS ELS JUGADORS

Cada fi nal de temporada 
l’estadi Nou Sardenya es con-
verteix en una festa on cente-
nars de famílies omplen la tri-
buna del recinte per presenciar 
la cloenda ofi cial del curs esco-
lar europeista.
 Música, trofeus pels 
campions de Lliga, Copa i les 
afi cions més animoses, temps 
lliure familiar sobre la gespa i 
refrescos per a tothom.
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ALBERT SETÓ
Cap d’Esports de Betevé

En quatre ratlles us explicaré quina és la 
fi losofi a que seguim com a dogma de fe 
al departament d’esports de betevé. Per 
molt que ho pugui semblar, el resultat 
d’un partit ens és ben bé igual. 

Som un mitjà públic amb la vocació de 
donar veu a tot l’esport de Barcelona, la 
qual cosa és materialment impossible per-
què a la ciutat hi ha un miler de clubs i les 
seves activitats són inabastables. Si mireu 
un BTV Esports els caps de setmana, els 
esports d’un informatiu cada migdia, es-
colteu la nostra ràdio o visiteu el nostre 
web, veureu que hi ha una ingent quan-
titat d’informació i molt diversa. Es parla 
molt de futbol, però també hi ha water-
polo, hoquei, volei, bàsquet, handbol, 

tennis, bàdminton, rugbi, curses popu-
lars, arts marcials, esport inclusiu…

El dia que Guardiola va deixar el Barça 
va ser en una fi nal de la Copa del Rei al 
Calderón. A la prèvia del matx, en David 
Bertran, un dels nostres periodistes, va fer 
una connexió en directe des de la gespa del 
camp de l’At.de Madrid per a l’informatiu 
del vespre. Al cap de dos dies, els jugadors 
del Júpiter fi caven el nostre redactor a la 
dutxa als vestidors d’Almacelles quan els 

gris i grana van pujar a Tercera divisió 
de la mà de Juanjo Garcia. Un ENG de 
BTV Esports sap que un dia entrevista 
una estrella mundial i l’endemà fa un re-
portatge de l’equip infantil del Poblenou 
d’handbol. No només no ens cauen els 
anells, som camaleònics, ens agrada mol-
tíssim aquesta capacitat d’adaptació al 
medi esportiu d’una ciutat com Barcelona.

El nostre buc insignia és el seguiment de 
la Tercera Divisió. Anem amb tots cinc 
equips de la ciutat juguin on juguin i cada 
cap de setmana fem un partit d’ells en di-
recte. Però com deia al titular, el gol no és 
el més important. El que més apreciem del 
tracte que tenim amb l’Europa, l’Horta, 
el St Andreu, el Martinenc i el Sants és 

que fem visibles la multitud d’activitats 
paralel·les que fan. Acompanyem la plan-
tilla masculina i femenina escapulada en 
el passeig per la festa major, anem amb 
el Pare Noel del Sants a La Bàscula, gra-
vem els partits dels refugiats que juguen 
al Narcís Sala, la donació de sang de la 
plantilla del Martinenc i la campanya de 
recollida de joguines de l’Horta… Això sí 
que és un gol per l’escaire, el vessant social 
dels nostres clubs exemplars dins i fora 
del terreny de joc.

EDURNE CONCEJO
Directora de FutFem.cat

Quina és la clau de l’èxit d’un club? 
El nucli al voltant del que tot ha de 
girar és el projecte de club. Sembla 
quelcom obvi, però cada estiu les 
planes del nostre mitjà s’omplen de 
coordinadors, entrenadors i direc-
tors esportius parlant del projecte 
que han construït per a l’equip de 
cara a la pròxima temporada, i això 

no sol ser una bona idea. Si tot surt 
bé i no hi ha cap pedra al camí, acon-
seguiran l’objectiu fi xat a principi 
de temporada, però serà fl or d’un 
dia. Què passarà si fruit d’aquesta 
gran temporada un club amb més 
potencial econòmic que el nostre 
s’emporta la millor futbolista que te-
nim? Probablement que la seguiran 
unes quantes jugadores més i l’equip 
es veurà greument afectat.

Per això, l’objectiu s’ha de fi xar a ni-
vell global, de club. L’Europa és un 
clar exemple de treballar amb aques-
ta mirada, un club que combina a la 
perfecció dos ingredients fonamen-
tals en un projecte amb garanties: va-
lors i progrés. I tot això, amb bones 
dosis d’història que, si bé no són im-

prescindibles per a l’èxit, poden aju-
dar si es combinen bé. L’Europa és 
un club on els valors són l’eix central 
de tot el que es fa, i això és quelcom 
que es pot veure de lluny. En tots els 
anys de professió vinculada al futbol 
femení, de trucades a entrenadors, 
jugadores, directius i visites al Nou 
Sardenya, no recordo haver vist els 

espectacles esperpèntics que sí que 
són més freqüents en alguns clubs. 
Tothom té clar que defensa un escut 
amb moltíssima història i tenen el 
sentiment de pertinença a un club 
amb uns valors que no poden trair. 
Transmetre els valors a nenes i dones 
és una tasca de gran complexitat i no 
n’hi ha prou amb repetir mantres es-
perant que les segueixin.

L’entitat escapulada ha estat capaç 
d’implicar les seves jugadores a la 
vida del club. Nany Haces, per exem-
ple, és entrenadora de la base des 
de la seva arribada, demostrant que 
fi ns i tot les nouvingudes s’integren. 
L’Europa representa una aposta 
d’èxit i les jugadores ho saben. Quan 
reben la trucada del conjunt escapu-
lat saben que representarà entrar en 
un club que es pren seriosament el 
seu femení. L’Europa ha demostrat 
que la clau del seu èxit no són els 
resultats. Les victòries i els ascensos 
són només una conseqüència de la 
feina ben feta, de les hores invertides 
a traçar un projecte que té en compte 
el present sí, però també el futur.
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La clau de l’èxit

“La clau del seu èxit no són els resultats. 
Les victòries i els ascensos són només 
una conseqüència de la feina ben feta”

El gol no és el més important

“El dogma del departament d’esports
de Betevé és que el resultat ens és ben bé igual”
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ON MILITEN ACTUALMENT? | Repàs a alguns dels noms més destacats dels darrers temps

Exjugadors de l’Europa en actiu

Víctor Sánchez
(Espanyol)

i Alberto Garcia
(Rayo Vallecano)
són els dos únics

que juguen
a Primera

La gran majoria
d’exjugadors

encara militen
a Tercera, ja

sigui al mateix
grup català
o un dels 

altres disset

Hi ha exjugadors
del Primer Equip
escapulat a totes

les categories
de l’estat menys

a Segona A

Agustí Tenllado

En el futbol d’avui, sobretot 
en el de la nostra categoria, 
és molt poc habitual trobar 
trajectòries tan longeves en 
un mateix club com les d’Àlex 
Cano i Alberto. És norma 
comú que els jugadors vagin 
rodant i canviant d’equip.  
 Dels jugadors que han 
vestit el blau escapulari, al-
menys en una ocasió en lliga, 
hem localitzat fins un cente-
nar que encara segueixen en 
actiu: 2 a Primera Divisió, 7 a 
Segona B, 39 a Tercera Divisió 
Grup V, 8 a Tercera Divisió en 
altres grups, 7 a Primera Ca-
talana, 15 a Segona Catalana, 
7 més a Tercera Catalana i 1 
a Quarta Catalana. També 9 
juguen en altres lligues euro-
pees.
 Consolidats a la Liga 
Santander hi trobem Alber-
to García (Rayo Vallecano) i 
Víctor Sánchez (Espanyol). 
Paradoxalment a la Liga 1,2,3 
(Segona Divisió) no hi com-
peteix cap exescapulat. A la 
‘maleïda’ Segona B hi podem 
trobar a: l’incombustible Txi-
ki (Teruel), Benja (Hércules), 
Sielva (Ponferradina), Sergio 
Cirio (Eivissa), Gianni (Ta-
lavera), Raíllo (Villanovense) 
i Fode (Ebro), els tres darrers 
jugadors recents a Gràcia.
 A Tercera Divisió gai-
rebé cada setmana ens retro-
bem amb algun vell conegut: 
Alegre, Rubi, Joel Coch, Jordi 
Cano i Pedro Bilbao (Caste-
lldefels), David López, Álex 

Torres i Ángel De la Torre 
(Cerdanyola), Joel Marín, 
Jorge Rojas, Rubén Cane-
lada i Pluvins (FE Grama), 
Tena (Figueres), Sergio Fer-
nández, Pastells i Xavi Civil 
(Granollers), Narcís i Vives 
(Horta), Javi Lara i David Ji-
ménez (L’Hospitalet), Aimar 
i Amantini (Llagostera), el 
bicentenari Ramon Rovira, 
Javi Sánchez, Ramon Suárez i 
Javi Iglesias (Martinenc), Ar-
nau (Pobla Mafumet), Putxi, 
Padilla i Poves (Prat), Gaixas 
(Reus B), Josu i Óscar Muñoz 
(Sant Andreu), Rafa Leva 
(Santboià), Coro, Guzmán, 
Nils i Àlex Fernández (Ter-
rassa)  i Ignacio (Vilafranca).
 A altres grups de Ter-
cera a territori espanyol han 
anat a parar els Javi Navarro 
(Cádiz B), Fran Bea (Marace-
na), Gonzalo (Coria), Cam-
poy (Constància), Boison 
(Mallorca B), Rojals (Poblen-
se), Dani Márquez (Torre Le-
vante) i Adri Buetas (Cortes).
A Primera Catalana hi mi-
liten Aleix Vall (Vilanova), 
Oriol Dot (Andorra), Dani 
Pujol (Borges Blanques), 
Àlex Prat i Ortega ( Júpiter), 
Manel Sala (Manresa), David 
Payán (Manlleu), Charly Ruiz 
(Montañesa), Aitor Torres i 
Montoro (Rubí), Alieu i Èric 
Reverter (Sant Cugat) i Fer-
ran Esteve (Vilassar de Mar).
A categories territorials enca-
ra més baixes hi són: a Sego-
na Catalana, Denis Coch (El 
Catllar), Llobet, Dani Tacón 
i Diego (Gramenet), Isma 

Quiñones (Ripollet), Moha 
(L’Escala), Edgar (Maria-
nao Poblet), Jonathan Reina, 
Dani Romero i Masip (Mas-
nou), Josué (Molletense), Ai-

tor González (Mataró), Yeste 
(Peña UD Málaga) i Sergio 
Durán (Tortosa). A Tercera 
Catalana hi figuren Marcelo 
(Mataronesa), Albert Sánchez 
(Mira-sol Baco), Brian (Ter-
lenka), Dani Domínguez (La 
Románica), Gueri (Sant Igna-
si) i Víctor Durán i Del Moral 

(Unif. Santa Perpetua). Final-
ment, Adam, a Quarta Catala-
na, al Viladrau.
 N’hi ha també que 
han volgut provar fortuna 
a l’estranger com: Enric Pi 
(Sant Julià, Andorra), Carlos 
Clay (Potenza, Itàlia), Gui-
llem (Heybridge, Anglaterra), 
Marc Fernández (Asteras Tri-
poli, Grècia), Elhadji (Karais-
kakis, Grècia), Gabri Vidal 
(KKS Kalisz, Polònia), Boris 
(Politechnica Iasi, Romania) 
i Golobart (Neo Salamis, Xi-
pre). També el peculiar Gerrit 
Bartels segueix competint a la 
seva Holanda natal, al NSC 
Nijkerk. 
 Jugadors que han 
marcat època a l’Europa i ju-
gadors, amb menys fortuna, 
segueixen movent la pilota 
fins que arribi el moment de 
l’adéu i de penjar les botes 
més d’hora que tard  

Han vestit l’escapulada

dos jugadors que juguen

actualment a Primera 

Divisió, 7 a Segona B, 47 

a Tercera, 30 a divisions 

regionals

 i 9 a l’estranger

Víctor Sánchez és ara un dels capitans de l’RCD Espanyol

Benja va arribar a jugar

una pretemporada 

europea amb el Barça
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Suescun: “A l’Europa vaig viure els 
millors anys de la meva vida esportiva”

EL DARRER CAPITÀ CAMPIÓ | L’any 1977 va aixecar l’últim títol de lliga regular que ha guanyat l’Europa

A. T.

Isidro Suescun va ser el ca-
pità d’un equip inoblida-

ble. L’últim Europa que, sota 
la magistral direcció a la ban-
queta de Josep Maria Mont-
fort, es va proclamar campió 
de la lliga regular. Va ser la 
temporada 1976/1977. Sues-
cun va ser un jugador de bona 
tècnica, però que també era 

capaç d’arremangar-se i posar-
se la granota de treball.

Isidro, quina va ser la teva 
trajectòria com a futbolista?
Vaig començar als infantils i 
juvenils de la SEAT, després 
vaig arribar a l’Europa amb 
20 anys, militant tres anys. 
Vaig passar per Reus (un any) 
i L’Hospitalet, Júpiter i Bada-
lona (dos anys a cada equip).

Com recordes el teu pas per 
Gràcia jugant amb l’Europa?
Teníem un gran equip i vam 
fer molta pinya entre els com-
panys. Vaig viure els millors 
anys de la meva vida esportiva 
a l’Europa.

Vas fitxar amb l’Europa re-
cent descendit, però després 
vas ser capità i vas aixecar la 
copa de campió de Regional. 
Com era aquell equip?
Era una passada! Compensat 
en totes les línies, defensant 
i atacant tots a una. Des del 
porter, en Rovira, fins al mas-
satgista, en Morales, hi havia 
una companyonia més digna 
d’una família que un equip.

Així era aquell equip. I com 
era Suescun?
Jo era tot cor i força al mig del 
camp. No donava ni una pilo-
ta per perduda.

A què t’has dedicat després 
de penjar les botes?
Als negocis. Actualment tinc 
una franquícia de Bon Area a 
Montmeló.

El futbol ha canviat molt en 
gairebé 50 anys, però creus 
que aquell equip seria com-
petitiu ara?
Amb aquell equip estaríem 
sempre competint, podríem 
ser un Villarreal actual. 

Tens relació amb algun dels 
teus excompanys?

Amb alguns. Sagrera, Montia-
gut, Morgades...

Segueixes l’Europa actual 
d’alguna manera? Et veurem 
pel Nou Sardenya?
El segueixo pels diaris espor-
tius. Al camp hi he anat molt 
poc. Espero seguir-lo més 
l’any vinent i anar-hi més so-
vint, que ja em jubilo!

T’agradaria afegir alguna cosa 
més? Quelcom per l’afició?
Sí, que m’ha fet molta il·lusió 
que l’Europa es recordi de la 
meva persona. Vull enviar una 
abraçada a tota l’afició. Duc 
l’Europa en un racó molt es-
pecial del meu cor  

Isidro Suescun De Esteban

15 de maig del 1954

3 temporades | 105 partits 

de lliga i play-off | 13 gols

Abans de l’Europa, va 

militar com a jugador de 

base als desapareguts 

equips de la SEAT.
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Mònica Aguilar

Carles Moya i Àvila (Mataró, 
19/09/69) compta amb una 

llarga trajectòria com a jugador i 
com a entrenador. Com a futbo-
lista va començar a jugar al Vilas-
sar de Mar en categoria aleví i des-
prés va donar el salt al Barça fi ns a 
infantils. A la categoria juvenil va 
defensar els colors de l’Espanyol. 
En categoria sènior va jugar a les 
fi les del Vilassar de Mar dels 18 
als 31 anys amb un pa-
r è n -

tesi al Vilassar de Dalt. Fins que 
va penjar les botes als 31 anys 
d’edat.
 Com a entrenador, va co-
mençar al futbol base del Vilassar 
de Mar i posteriorment Premià i la 
Fundació Sánchez-Llibre. D’aquí 
va fer el salt a les banquetes sènior 
al Vilassanès i l’any del centenari 
del Martinenc, el 2009, va dirigir 
el primer equip dels diables ver-
mells. Tot seguit, va coincidir al 
Sant Ignasi amb David Vilajoana, 
entrenador de la primera plantilla 

escapulada. Ja per últim va ocu-
par les banquetes del futbol 

formatiu al Vilassar de Mar 
i al Mataró. 
 El futbol són dinàmiques 
i això, millor que ningú, 
ho sap el fi lial escapulat i, 
concretament, el seu entre-
nador Carles Moya. El ma-
taroní va agafar el relleu a 
la banqueta el 31 d’octu-
bre quan l’equip era cuer 
del grup II de la Segona 
Catalana, després d’enca-
denar set derrotes con-
secutives. Amb la seva 
arribada l’equip va acon-

seguir revertir la situació i 
actualment es troba a la part 
alta, havent signat un nou 

rècord de victòries conse-
cutives de l’Europa B 

a la Segona Cata-
lana (7). 

Com vas viure el fet d’arribar 
amb la temporada iniciada a un 
equip que es trobava en última 
posició?
La meva fi losofi a va ser venir aquí, 
no complicar gens les coses, fer-
ho tot molt fàcil i a partir d’aquí 
ens va venir tot de cara. El que 
m’agrada és treballar amb gent 
jove i amb el fet d’agafar un fi lial 

ja comptava amb això. A més se 
suposa que tenen qualitat ja que 
molts d’ells són els que van pujar 
el juvenil a Divisió d’Honor. El 
que passa que els hi costa entendre 
el que és un salt de futbol base a 
futbol amateur. Aquí per molt bo 
que siguis amb 19 anys, tens cer-
tes coses del futbol 

que enca-
ra no has après. És 

el que em vaig trobar aquí, nois 
molt bons però molt tendres. 

Quan vas arribar et vas trobar 
un equip que encadenava 
set derrotes consecutives, 
com vas començar a treba-
llar l’aspecte psicològic?
Vaig incidir, primer de tot, 
en què pensessin que eren 

bons jugadors, però al fut-
bol entren altres detalls, els 

quals era la meva missió ense-
nyar. S’ha de tenir en compte que 
quan ve un entrenador nou i amb 
tantes derrotes és fàcil motivar-
los. I a més, quan el primer partit 

que jugues el guanyes. Vam anar 
a casa del líder i vam empatar, 
amb tot el que suposa a nivell 
d’autoestima. Però vam pecar de 
massa autoestima. 
És un dels problemes que tenen 
els jugadors joves. Tots els par-
tits els hem disputat fi ns l’últim 
minut, però a partir del Turó de 
la Peira vam fer un ‘reset’, ja que 

vam incorporar un parell de ju-
gadors nous que ens han aportat 
molt. També vam recuperar ju-
gadors lesionats que també ens 
han aportat molt i després vam 
anar al camp 
del Va-

l l d o r e i x . 
Una cosa que només sap el Nac-
ho De Prada és que allà vam fer 
una primera part molt bona, va 
començar la segona i en la prime-
ra arribada ens fan gol. Allà vaig 
dir “plego!” perquè no aconse-
guia treure el suc que volia treu-
rea l’equip. Per sort vam empatar 
i a partir d’aquí vam agafar la 
ratxa de victòries. Recordo que 
vaig pensar que si perdíem el 
partit jo plegava. Són moments 
calents, però a l’acabar i l’endemà 
rumies i hi ha aquell amor propi 
que et diu que has vingut aquí a 
treure’ls de sota. 

Quins canvis a nivell futbolístic 
vas introduir fi ns donar amb la 
clau?
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Carles Moya, el tècnic d’un
REVOLUCIÓ | L’entrenador del segon equip sènior de l’Europa ha donat la volta al ‘mitjó’

L’Europa B és dels
pocs equips que ha

pogut aturar el líder,
el Mataró: empat
a domicili i gran

victòria al
Nou Sardenya

La remuntada 
suposa un

rècord dins la
categoria

Moya ha aixecat
un equip que era
l’últim classifi cat
a principis d’any

i ara lluita per
acabar la lliga
en cinquè lloc

r è n escapulada. Ja per últim va ocu-
par les banquetes del futbol 

formatiu al Vilassar de Mar 
i al Mataró. 
 El futbol són dinàmiques 
i això, millor que ningú, 
ho sap el fi lial escapulat i, 
concretament, el seu entre-
nador Carles Moya. El ma-
taroní va agafar el relleu a 
la banqueta el 31 d’octu-
bre quan l’equip era cuer 
del grup II de la Segona 
Catalana, després d’enca-
denar set derrotes con-
secutives. Amb la seva 
arribada l’equip va acon-

seguir revertir la situació i 
actualment es troba a la part 
alta, havent signat un nou 

rècord de victòries conse-
cutives de l’Europa B 

a la Segona Cata-
lana (7). 

ja comptava amb això. A més se 
suposa que tenen qualitat ja que 
molts d’ells són els que van pujar 
el juvenil a Divisió d’Honor. El 
que passa que els hi costa entendre
el que és un salt de futbol base a 
futbol amateur. Aquí per molt bo 
que siguis amb 19 anys, tens cer-
tes coses del futbol 

que enca-
ra no has après. És 

el que em vaig trobar aquí, nois 
molt bons però molt tendres. 

Quan vas arribar et vas trobar 
un equip que encadenava 
set derrotes consecutives, 
com vas cococomençar a treba-
llar l’aspecte psicològic?
Vaig incidirr, , primer de tot, 
en què pensessin que eren

bons jugadoro s, però al fut-
bol entren aaltltres detalls, els 

quals era laa meva missió ense-
nyar. S’ha dde tenir en compte que
quan ve e unu  entrenador nou i amb 
tantes dderrotes és fàcil motivar-
los I a més quan el primer partit

vam incorporar un parell de ju
gadors nous que ens han aporta
molt. També vam recuperar ju
gadors lesionats que també en
han aportat molt i després vam
anar al camp 
del Va-

l l d o r e i x . 
Una cosa que només sap el l Nac
ho De Prada és que allà vaam fe
una primera part molt bonannn , v
començar la segona i en la primeme
ra arribada ens fan gol. Allà vai
dir “plego!” perquè no aconse
guia treure el suc que volia treu
rea l’equip. Per sort vam empata
i a partir d’aquí vam agafar l
ratxa de victòries. Recordo qu
vaig pensar que si perdíem e
partit jo plegava. Són moment
calents, però a l’acabar i l’endem
rumies i hi ha aquell amor prop
que et diu que has vingut aquí 
treure’ls de sota. 

Quins canvis a nivell futbolísti
vas introduir fi ns donar amb l
clau?

a domicili i gran
victòria al

Nou Sardenya

La remuntada 
suposa un

rècord dins la
categoria

“ “A Valldoreix vaig

pensar que si perdíem, 

jo plegava. L’endemà

rumies i l’amor propi

et diu que has vingut

aquí a treure’ls de sota
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na remuntada per emmarcar!

Lògicament cada entrenador té el 
seu sistema. Vaig agafar informa-
ció de la situació de cadascun, em 
vaig informar una mica. El primer 
que has de fer quan arribes a un 
vestidor i que està en problemes 
és agafar informació. Aquests 
jugadors estaven jugant a futbol 
però no se sentien futbolistes. La 
meva fi losofi a aquest any ha estat 
fer entrenaments molt senzills, 
dedicats al futbol, a aprendre tres 
o quatre coses però bé i la resta ve 
tot rodat, perquè ells ho tenen a 
dins. Jo he implantat el meu sis-
tema i ells l’han agafat de seguida, 
a la primera. En el fons els que ju-
guen són els jugadors.

El fet que tant 
tu com la Leire hagueu estat 

futbolistes facilita aquesta con-
nexió amb el vestidor de saber 
què els motiva?
Exacte. Recordo que vaig arribar 
aquí el primer dia i vaig fer un 
entrenament molt senzill, molt 
bàsic, perquè la primera setmana 
em vaig dedicar a observar i ana-
litzar-ho tot. Els nois de seguida 

em van dir que els havia motivat 
molt i tampoc havíem fet res de 
l’altre món. Això no vol dir que 
critiqui l’anterior fase.  Cada en-
trenador fa el que vol i simple-
ment em vaig dedicar a dir el que 
volia d’ells i que cadascun donés 
el millor de dins. Volia entrena-
ments intensos i anar corregint 
els detalls que els hi fallen per la 
joventut, ja que tots tenen entre 
19 i 21 anys, excepte un de 24. 
Els hi falta l’experiència de situa-
cions puntuals i aquí és la part 
on intervenim tant la Leire 
com jo. 

T o t 
i els moments durs, 

veus un equip molt implicat en 
la temporada, oi?
Sí, i tant! Estic molt content per 
com han treballat perquè al fi -
nal jo només els hi dono quatre 
eines. Recordo un dia que els hi 
vaig donar la opció de no fer un 
entrenament, els hi donava festa 
i ells em van demanar entrenar. 
Un punt d’infl exió va ser un dia 
que vaig decidir canviar un en-
trenament per un sopar. A par-

tir d’aquell dia vam començar 
la ratxa que portem fi ns ara de 
victòries. 

Heu aconseguit 31 dels darrers 
39 punts, quin objectiu teniu 
marcat fi ns a fi nal de tempora-
da?
L’objectiu és el partit a partit. La 
derrota que vam patir a Premià 
va ser perquè és difícil tenir-los 
sempre tan endollats. És a dir, 
quan has fet tants 
punts 

ells indirec-
tament es veuen salvats, 

que era el primer objectiu. Vol-
dríem lluitar per la promoció 
però matemà ticament tampoc hi 
arribem. Per tant, cada setmana 
els hi he d’anar marcant un ob-
jectiu, els he d’anar motivant. El 
nostre objectiu és quedar el més 
amunt possible. Si començant 
dels últims podem acabar cin-
quens, la podrem donar per una 
temporada molt bona vista la si-
tuació al Nadal.

Tenint un gruix de la plantilla 

jove i una bona relació amb Vi-
lajoana, esteu preparant alguns 
jugadors per fer el salt al Primer 
Equip?
La veritat és que cada diven-
dres parlo amb en David, anem 
comentant la situació. Tenim 
nois que ja han anat convocats 
al Primer Equip, per tant anem 
parlant també de cara a 
l’any que 

ve de quins jugadors poden te-
nir opcions. No és fàcil confec-
cionar una plantilla per Tercera, 
infl ueixen diversos factors i ob vi 
que ens agradaria que pugessin 
molts. Per qualitat individual 
tots poden ser molt bons, però 
després per fi car-te al món ama-
teur entren molts factors. 

Com defi niries el teu equip? 
Ens podries destacar na virtut i 
un defecte de l’Europa B?
Com a virtuts diria que és un 
equip molt ambiciós, que té 
les idees molt clares i fa molt 
bon joc. Un equip de qualitat. 

En quant a defecte, és difícil 
dir què no m’agrada sobretot 
quan tot va de cara. Un defec-
te a nivell personal, és que hi ha 
hagut moments que m’hagués 
agradat donar opcions a juga-
dors a qui no els hi he donat 
tantes. No tinc cap 

queixa de ningú, tots 
s’han implicat al màxim. 

Com et defi niries com a tècnic? 
I com a persona?
Sóc molt temperamental. Jo sem-
pre dic que tinc el to alt, però 
també crido. Jo vull que agafi n 
el missatge, que l’escoltin. Visc 
els partits intensament, de fet 
molts cops ni m’adono que cri-
do. La meva virtut diria que de la 
mateixa manera que crido per es-
broncar també ho faig per elogiar.  
Com a persona sóc molt estric-
te, m’ho diuen la meva dona, els 
meus fi lls… Sóc molt quadriculat 
i m’agrada molt la disciplina tant 
a la vida com al futbol 

Celebrant al vestidor del Nou Sardenya el 3-2 contra el líder, el potent Mataró

jugadors estaven jugant a futbol 
però no se sentien futbolistes. La 
meva fi losofi a aquest any ha estat 
fer entrenaments molt senzills, 
dedicats al futbol, a aprendre tres
o quatre coses però bé i la resta ve 
tot rodat, perquè ells ho tenen a 
dins. Jo he implantat el meu sis-
tema i ells l’han agafat de seguida, 
a la primera. En el fons els que ju-
guen són els jugadors.

El f
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els detalls que els hi fallen per la 
joventut, ja que tots tenen entre
19 i 21 anys, excepte un de 24. 
Els hi falta l’experiència de situa-
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L’objectiu és el partit a partit. La 
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va ser perquè és difícil tenir-los 
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ells indirec-
tament es veuen salvats, 

que era el primer objectiu. Vol-
dríem lluitar per la promoció 
però matemà ticament tampoc hi 
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nois que ja han anat convocats 
al Primer Equip, per tant anem 
parlant també de cara a 
l’any que 

ve de quins jugadors poden te-
nir opcions. No és fàcil confec-
cionar una plantilla per Tercera, 
infl ueixen diversos factors i ob vi 
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molts. Per qualitat individual 
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tantes. No tinc cap 

queixa de ningú, tots
s’han implicat al màxim. 

Com et defi niries com a tècnic? 
I com a persona?
Sóc molt temperamental. Jo sem-
pre dic que tinc el to alt, però 
també crido. Jo vull que agafi n 
l i l’ l i Vi
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Honorable Cadet A!
Entre els objectius que els coordinadors del club li van 
marcar als tècnics Roger Vera i Tom Vandebroek i els 
jugadors del Cadet A europeista, no estava l’ascens 
de categoria. No obstant, a base de feina constant, 
regularitat en el joc i els resultats, l’equip s’ho va anar 
creient fi ns assolir l’èxit. El passat diumenge de rams, 

una victòria per 1-0 al Nou Sardenya contra la Damm 
va certifi car les matemàtiques: l’Europa deixava el seu 
immediat rival, el Badalona, 12 punts per sota amb 12 
per disputar i el gol average a favor.  L’estadi gracienc 
es va convertir en una festa quan va sonar el xiulet fi nal 
i, amb aquest triomf, el Cadet A va recuperar la Divi-

sió d’Honor, la màxima categoria dins aquesta franja 
d’edat del futbol federat formatiu. Així, la temporada 
vinent la base gracienca tindrà els principals equips ‘A’ 
de les dues categories de més edat del club (juvenil i 
cadet) lluitant amb l’elit del futbol a les respectives ca-
tegories d’honor. Un luxe!

ASCENS A LA MÀXIMA CATEGORIA | A quatre jornades pel fi nal de lliga arriba un èxit no programat

Celebrant l’ascens sobre la gespa i fent una foto de plantilla per recordar aquesta històrica fi ta
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UN DIUMENGE PER RECORDAR TOTA LA VIDA

Contra la Damm no va ser un par-
tit fàcil, però un córner a favor de 
l’Europa el va convertir Pablo Cla-
vijo en l’1-0 defi nitiu que materia-
litzava l’ascens escapulat. El quadre 
gracienc podria haver sentenciat, 

però va tenir prou amb una diana 
per fer la feina i deixar els punts de-
cisius a casa. Els jugadors que han 
assolit aquesta fi ta són: Pablo Cha-
cón, Marc Abellán, Benet Noguer, 
Niko Humber, Ian Bell, Pol Esco-

bar, Pablo Montoya, Pablo Clavi-
jo, Marek Torres, Edhadji Th iam, 
Àlex Cobos, Juan Huélamo, To-
más Brillas, Jan Capell, Gerard 
Cascón, German Mendoza, Ale-
jandro Cova i David Rodríguez.

Dues estètiques imatges del disputat i complicat partit contra la Damm que va certifi car l’ascens

La foto d’un gol i una celebració que ja són història de la gran temporada del Cadet A
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Les jugadores amb més minuts

El campionat de lliga regular 
de la Segona Divisió feme-

nina ha arribat al seu punt i fi nal. 
L’Europa ha signat una tempora-
da on no ha assolit els objectius 
marcats, mostrant-se extremada-
ment irregular (signant sempre 
o triomfs o derrotes i només un 
empat en tota la lliga).
 Amb la temporada re-
gular fi nalitzada, és hora de fer un 
repàs a les xifres que presenten les 
futbolistes de la primera plantilla 
femenina escapulada. La jugadora 
amb més minuts sobre el rectangle 
verd és la capitana Kaky, la qual ha 
disputat 2.261 minuts. Rere seu 
fi guren dues jugadores que també 
estan al capdavant d’estadístiques 
de gol, les bessones Andrea Porta 
(2.253) i Pili Porta (2.169).
 Rere les tres capitanes 
escapulades trobem: Moyano 
(2.160), Mei (1.895), Joanna 
(1.639), Júlia (1.421), Míriam 
(1.322), Zaira (1.234), Carla 
(1.203), Maria Farreras (1.203), 

Naira (890), Laia Castilla (869), 
Maria Siegrist (826), Clara (746), 
Sònia (604), Clàudia López 
(490), Xiki (478), Eybis (437), 
Ari (432), Granados (398) i Nany 
(338). En el cas de Clara, Ari, 
Eybis i Nany aquestes xifres s’han 
vist molt condicionades per les 
respectives lesions que, en dife-
rents trams de la temporada i en 
diferent ordre de gravetat, les han 
deixat moltes setmanes lluny dels 
terrenys de joc.

Gols per partida doble

Andrea Porta (amb 9 gols) i Pili 
Porta (6) lideren l’aspecte de gols 
transformats amb l’Europa en 
aquesta lliga. Per darrere hi fi guren 
Maria Siegrist (4), Naira i Maria 
Farreras (3), Joanna i Moyano (2) 
i Carla, Laia Castilla, Granados i 
Nany (1).  A nivell d’amonestaci-
ons Pili Porta és qui més targetes 
ha vist (8) i només Carla i Joanna 
han estat expulsades 

Quatre jugadores
superen els 2.000
minuts: la capitana
Kaky, les bessones

Andrea Porta
i Pili Porta i Moyano

En l’aspecte de gols,
Andrea Porta

i Pili Porta, amb 9
i 6 gols, lideren
aquest apartat

en una temporada
on l’equip

escapulat s’ha
mostrat molt

irregular

Celebració dels 25 anys de l’ascens a Segona B

El 12 de juny de l’any 1994 
és  un dia molt recordat per 

tota una generació d’europeistes. 
Un empat (0-0) a El Pinós con-
tra el conjunt local del Pinoso 
va permetre celebrar el, fi ns ara, 
únic ascens a Segona B de la 
història del club. 
 Amb la promoció d’ascens 
disputada encara en format de 
lligueta,  el quadre europeista 
va acabar líder del grupet amb 

9 punts, 7 en va acumular el 
propi Pinoso, 4 el Montuiri i 4 
el Roldán. Aquella generació 
de tècnics i jugadors celebra 
enguany 25 anys de la seva gesta 
i el club ho celebrarà amb una 
sèrie d’homenatges, entre ells un 
partit de veterans contra l’RCD 
Espanyol -26 de maig a les 11 
del matí al Nou Sardenya i a 
iniciativa del Grup d’Història 
Ramon Vergés- i un recordatori 

en el marc de la Diada del Soci 
(dimarts 5 de juny).  L’ascens 
estarà present en el tradicional 
sopar on també s’entreguen les 
insígnies als 25, 50 i 75 anys de 
fi delitat.
 Els europeistes podran re-
cordar els seus mites en aquests 
actes. Properament el club, 
mitjançant el web i el periòdic, 
donarà els detalls del lloc, hora i 
preus de celebració del sopar 

XIFRES D’UNA TEMPORADA | Els números de les futbolistes del Femení A

La capitana Kaky és la que suma més minuts de joc

Diferents tipus
de lesions han
condicionat els
minuts de joc

en lliga de
jugadores com

Clara, Ari, Eybis
i Nany, algunes

d’elles amb baixes
de llarga durada
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Manuel Cros i el fi txatge del mite

Xavier Vidal

Finals de gener del 1922. El 
president Joan Matas esta-

va satisfet amb la segona posició 
assolida al Campionat de Catalu-
nya de Primera Categoria A. Era 
la més alta divisió que es podia 
assolir, ja que la lliga com l’ente-
nem ara encara no existia. 
 Malgrat que era la terce-
ra temporada que el club militava 
en aquesta categoria, el president 
volia un Europa més gran i cam-
pió. La sort havia fet que una ge-
neració de joves jugadors sorgits 
dels equips inferiors fossin la 
columna vertebral d’aquell equip 
que volia discutir l’hegemonia 
de títols del Barça i a menjar-li 
terreny com a segon equip de la 
ciutat a l’Espanyol. 
 Però el president volia 
més, necessitava ‘la peça’ que li 
completés el seu particular tren-
caclosques i aquesta no era un 
altre que un davanter centre pur, 
un rematador i un golejador im-
placable. L’entrenador, l’anglès 
Ralph Kirby, hi estava d’acord, 
com a bon britànic no entenia el 
joc sense un davanter centre alt, 
corpulent i amb determinació 
de cara a gol. I això li mancava a 
l’equip d’ençà de la marxa al Barça 
(que molts encara consideraven 
com una traïció) de Vicenç Mar-
tínez. El davanter titular Alegre, 
que havia ajudat de manera fo-
namental en l’ascens a la màxima 
divisió, era força irregular, i tot 
i que l’anterior temporada havia 
sigut el màxim golejador amb 11 
gols, aquell any només havia mar-
cat 6 i el seu substitut natural, Ba-
laciart, tampoc veia porteria amb 
facilitat. El més important és que 

cap dels dos complia el perfi l ‘bri-
tànic’ que l’entrenador volia.
 El 29 de gener acabava 
el Campionat de Catalunya. En 
principi i vist amb ulls d’avui dia, 
s’obria un llarg període sense par-
tits ofi cials, ja que fi ns l’octubre 
no es tornava a jugar el campi-
onat regional. Però això no era 
ben bé així, ja que els equips con-
certaven partits amistosos que es 
jugaven amb igual intensitat. 
 ‘Mr. Kirby’ tenia el can-
didat ideal per la davantera, i 
aquest era el fi ns aquell moment 
davanter del Júpiter i que havia 
passat breument per l’Internacio-
nal, Manuel Cros.  Aquí és on in-
tervé el jugador del primer equip 
i pilar fonamental de la plantilla 
Xavier Bonet, que parlaria amb 
Cros amb el fi  de convèncer el ju-
gador del Júpiter per tal que fi t-
xés per l’Europa. Li va explicar les 
expectatives que tenien de cara al 
futur. La resposta de Cros va ser 
taxativa: “m’he compromès amb 
el Martinenc, m’han pagat 500 
pessetes i m’han regalat una car-
tera de pell”. A la qual cosa Bonet 
va contestar: “això no és proble-
ma. Ho podem arreglar”.
 Cal recordar que en 
aquella època el professionalisme 
era embrionari i només les grans 
estrelles futbolístiques (comp-
tades amb els dits d’una mà) te-
níen algun ingrés econòmic per 
jugar. Així les coses i amb l’apro-
pament de Bonet, tocava el torn 
de la directiva que havia d’acabar 
la feina. El president Matas, jun-
tament amb Antonio Borrull, 
membre de la directiva, es van re-
unir amb Cros. Li van confi rmar 
el projecte de futur que tenien 
pel club i que ja li havia explicat 

Bonet: que l’entrenador el volia 
i que s’adequava perfectament a 
les característiques que desitja-
va Kirby. Al nostre protagonista 
li va semblar de meravella tot el 
que li van explicar, però estava 
lligat de peus i mans ja que havia 
signat amb el Martinenc. 
 ‘Mr. Kirby’ i la directiva 
no volíen que s’escapés i el senyor 
Matas va anar a parlar directa-
ment amb el president del Mar-
tinenc. Els dos mandataris van 
arribar a un acord i van arreglar 
l’assumpte. L’Europa els tornava 
les 500 pessetes al Martinenc  i 
Cros es canviava de samarreta 
(amb els vermells no va arribar a 
jugar).  Finalment, els dies 1 i 2 
d’abril de 1922 Manuel Cros de-
butava amb els graciencs en uns 
amistosos contra l’equip croat del 
Gradjanski de Zagreb (l’actual 
Dinamo de Zagreb). Un any des-

prés i veient el gran rendiment 
del davanter, el FC Barcelona va 
voler tornar a pescar a l’Europa i 
li va fer una oferta de 50.000 pes-
setes a Cros, una autèntica for-
tuna de l’època. La directiva de 
Matas estava preparada, i aquest 
cop el ‘gran germà’ no va endur-
se a ningú més de l’Europa. Els 
dirigents europeistes van fer-li 
una contraoferta: li oferien una 
feina estable a l’escorxador mu-
nicipal de Barcelona.  Cros havia 
de triar i segons va manifestar 
anys després ho va tenir clar, pre-
feria una feina segura que no pas 
molts diners de manera puntual. 
Tant segura va ser la feina que hi 
va treballar fi ns la seva jubilació. 
Els seus èxits am l’Europa i la seva 
llegenda ja són una altra història, 
la història més gloriosa de qual-
sevol jugador que hagi vestit la 
samarreta escapulada 

L’any 1926 Manuel 
Cros es va casar
 i la plantilla i la 

directiva de l’Europa 
li van pagar el 
viatge de nuvis 

i l’aixovar.

Un cop retirat, Cros 
era soci del Club 

Natació Barcelona 
on, a part de fer 
natació, jugava a 
frontó i petava la 
xerrada amb el 

seu antic rival, el 
barcelonista 

Paulino Alcántara. 

Cros va iniciar-se 
a jugar a futbol a 

l’Eixample, just sota 
l’Escola Industrial, 

amb tot una sèrie de 
‘nens’ com Samitier 

i Olivella. 

DE BOTXINS A VÍCTIMES

A més de l’Europa, el Júpi-
ter i l’Internacional, Cros 
va jugar també fi nalment al 
Martinenc (1931-1933), Es-
panyol (1933 i 1937/1938), 
Sabadell (1934) i Tàrrega 
(1934/1935). Va fer carrera 
com entrenador i va dirigir en-
tre d’altres a Sant Andreu, Ba-
dalona i At. Balears. L’Europa 
també va ser victima dels gols 
de Cros: amb el Tàrrega es 
va enfrontar a l’Europa en 3 
ocasions  on va marcar 3 gols 
i amb l’Espanyol (ja molt ve-
terà) va enfrontar-se 1 cop i 
va marcar 1 gol. 

Una de les fotos més antigues que hi ha de Cros amb la samarreta 

de l’Europa, corresponent als partits disputats el 16 i 17 d’abril 

del 1922 contra el Tufnell Park anglès
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Coneixem la Coordinadora 
d’Entitats de la Sagrada Família

La Coordinadora d’Entitats del 
Barri Sagrada Família va néixer 
com un espai de trobada de totes 
les associacions per fomentar les 
aliances veïnals i dinamitzar l’espai 
públic. Així, l’organització de la 
Festa Major a l’abril i la Festa de 
Tardor a l’octubre ha estat durant 
molts anys l’eix principal de la seva 
actuació.
 D’un temps ençà,  però, i 
sobretot amb l’arribada de la crisi 
i l’evidència de les mancances ad-
ministratives actuals per satisfer les 
necessitats de la gent, han arribat 
a les nostres entitats nombroses 
reivindicacions veïnals, com ara 
la recuperació d’espais, la creació 
de centres escolars i zones verdes, 
la millora de la qualitat de vida 
de les persones o la defensa dels 
nostres drets més elementals. Amb 
tot això, la Coordinadora replan-
teja el seu àmbit d’actuació i es 
posiciona clarament per les lluites 
de les seves entitats, fent de cada 
reivindicació un objectiu propi 
que cal assolir per al benefi ci dels 
veïns i veïnes del barri. Les entitats 
que formen part de la Coordina-
dora abasten tot el ventall possible 
del món local: societat, cultura 
popular, medi ambient, discapaci-

tats, religió i creixement personal, 
entre d’altres. Una gran xarxa de 
voluntariat i interrelació personal 
i col·lectiva on tothom pot trobar 
com canalitzar i gestionar les seves 
necessites. Un món on tothom hi 
té cabuda.

La Festa Major 2019

Del dia 26 d’abril fi ns al 5 de maig 
gaudirem de la Festa Major per 
tots els indrets del barri. I el dia 12 
de maig hi haurà la Diada Caste-
llera! És un any que ens prenem 
amb il·lusió, doncs fa 40 anys que 
al barri hi celebrem Festa Major. 
Consulteu el programa d’actes i 
activitats que es faran aquests dies: 
coordinadorabarrisagradafamilia.com 
Segur que hi trobareu un munt 
d’idees atractives. 

Una mica d’història del Poblet

L’antic barri del Poblet, quatre 
casetes baixes a prop d’on avui 
s’alça la Sagrada Família, pertanyia 
al municipi de Sant Martí de 
Provençals. Destacava per la gran 
quantitat d’aigua que corria pels 
seus camps, fet que el convertia en 
un indret idoni per instal·lar-hi les 

primeres fàbriques, algunes de les 
quals han persistit fi ns ara, com 
el cas de la Damm i la Danone 
(ara ofi cines), o fi ns fa ben poc, 
com ara la Myrurgia o la Revlon. 
Indústries dedicades a la fusta, el 
vidre o el metall, entre d’altres, 
o els habituals telers edifi cats 
al costat de corrents d’aigua, 
van omplir el Poblet molt més 
enllà dels límits que marcaven els 
passatges de Gaiolà i Vilaret.  Però 
el temple de la Sagrada Família va 
acabar donant nom al nostre barri, 

amb tanta força que el Poblet 
ja ha desaparegut fi ns i tot de la 
memòria de la gent més gran.  
Estem segurs que molts veïns del 
barri de la Sagrada Família, llegint 
aquest article, s’han assabentat per 
primer cop que són habitants del 
Poblet. Potser comença a ser l’hora 
de reivindicar el nostre nom i que 
no sigui un temple el que prengui 
el nom del nostre antic barri 

Coordinadora d’Entitats
de la Sagrada Família

El barri de la
Sagrada Família

rebia antigament
el nom del Poblet

La Coordinadora
no només organitza

festes populars,
sinó que dinamitza

la vida social i veïnal

L’Europa pren part
activa de la Festa

Major des de fa uns 
anys. Enguany se

celebra del 26
d’abril al 5 de maig.

La festa de la
Sagrada Família
celebra enguany

40 edicions
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Cornellà-El Prat, Wanda Metropolitano o 
San Mamés són exemples d’estadis de Primera 
Divisió masculina que s’han omplert fi ns dalt 
per veure partits de la màxima categoria feme-
nina de futbol.

El futbol femení està afortunadament en 
alça i és important no perdre aquest tren per 
intentar, amb els anys, igualar al màxim les di-
ferències existents actualment entre el futbol 
masculí i femení, que són siderals. 

A banda de potenciar la màxima categoria, la 
RFEF (Real Federación Español de Fútbol) 
també va anunciar l’estiu passat la creació 
d’una nova Segona Divisió -categoria on 
actualment milita el Femení A de l’Europa-, 
creant una categoria pont entre la ‘Liga Iber-
drola’ i la Segona Divisió que es dirà Primera 
B i on accediran els quatre primers classifi cats 
d’enguany de Segona Divisió (és a dir, que 
l’Europa militarà l’any vinent al tercer esglaó 

del futbol estatal, un equivalent a la Segona B 
masculina).  El repte de l’Europa les properes 
temporades serà saltar a la nova categoria per 
recuperar la condició d’equip ‘de plata’.

Però no només aquest salt europeista cal 
veure al futbol femení. També és necessària 
una reforma del número d’equips de l’actual 
Segona Divisió (massa curta en el calendari) 
i una millor distribució de les jornades de 
competició, de descans i de campionats de 
seleccions autonòmiques o absolutes.

No té cap sentit acabar una lliga femenina 
de caràcter estatal i de segon nivell a mitjans 
d’abril, com tampoc té sentit que, quan toca 
repartir jornades de descans, es descansi un 
diumenge qualsevol i, en canvi, es faci jugar 
a jugadores no professionals en ple cap de 
setmana de Setmana Santa. Tots plegats, 
federacions, estaments, clubs i jugadores hem 
de treballar per un important salt endavant.

Editorial

Un important salt endavant

Agenda Partits de futbol, actes del club i activitats d’altres entitats 
en el període entre publicacions mensuals de L’Escapvlat

Abril

29 d’abril
Entrega premis XXI Jocs 
Florals per a la Gent Gran
18 hores · C. Cívic La Sedeta
c/ Sicília, 321

Maig

5 de maig
Els 10 Blaus
Cursa popular organitzada pels 
Castellers de la Vila de Gràcia

Fins 12 de maig
Teatre
‘Com els grecs’ · Teatre Lliure
(c/ Montseny, 47)

18 de maig
Concert de Jazz
Fundació Catalana de Jazz
El Centre (Ros de Olano, 9)

19 de maig
Diada Castellera
XXIIè aniversari dels
Castellers de la Vila de Gràcia




